
 
 

  

eSocial 
Sistema garante unificar o envio de informações e reduzir os custos 

operacionais das empresas 
 

 

 Conheça o eSocial 
 

O eSocial é uma ferramenta que unifica as informações referentes às obrigações 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas para padronizar a transmissão, validação, 

armazenamento e distribuição de dados. 
 

 Vantagens 
 

Essa ferramenta visa facilitar a administração de informações relativas aos 

trabalhadores, o que impactará na  redução de custos e tempo da área contábil 

das empresas, pois permite o envio centralizado de 15 obrigações fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas, tais como o livro de registro de empregado; 

Comunicação de Acidente de Trabalho; Guia de Recolhimento do FGTS; 

informações à Previdência Social; GFIP; folha de pagamento e Guia da 

Previdência Social (GPS). 
 

Ademais, o eSocial objetiva promover o registro imediato de novas informações, 

como a contratação de um empregado, a integração de processos e 

a disponibilização imediata dos dados aos órgãos envolvidos.  

 Cronograma de Implantação 
 

Como apresentado abaixo, a implantação do eSocial ocorrerá em 3 etapas 

(Grandes Empresas; Demais Empresas e Órgãos Públicos), cada uma com 5 

fases.  
 

Atualmente, está em curso a fase 5 da etapa 1 (Grandes Empresas), referente 

ao envio de dados dos trabalhadores.  

 
   Fonte: eSocial 



 

 

 Serviço 
 

O eSocial poderá ser acessado no Portal desenvolvido exclusivamente para 

integrar as bases de dados existentes (https://login.esocial.gov.br/login.aspx) 

onde estão as regras para utilização do Sistema e sobre o sigilo dos dados. 
 

Dúvidas com a utilização do Sistema podem ser esclarecidas no próprio Portal 

do eSocial (após o login) ou diretamente com os entes gestores do programa, 

através de um dos seguintes canais de comunicação 

 
 

 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 

 Página web: www.caixa.gov.br - Aba “Atendimento” 
 Caixa Cidadão 0800 726 0207 (segunda a sexta-feira 

das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h) 
 Ouvidoria: www.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco 

 

 
INSS 
 

 Página web: https://meu.inss.gov.br 
 Central de Atendimento 135 (segunda a sábado das 7h 

às 22h) 
 Ouvidoria: http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria/ 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 Página web: http://trabalho.gov.br  
 Alô Trabalho 158 (segunda a sexta-feira das 07h às 19h)  
 Ouvidoria: www.trabalho.gov.br/ouvidoria/ 
 

 
RECEITA FEDERAL 
 

 Página web: https://idg.receita.fazenda.gov.br 
 Atendimento eletrônico 146 (24h, todos os dias) 
 Ouvidoria: https://idg.receita.fazenda.gov.br/ouvidoria 
 

 

 Testes e Qualificação Cadastral 
 

A ferramenta “Qualificação Cadastral”, disponível no Portal do eSocial 

(portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral), possibilita 

identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das empresas e as 

bases de dados oficiais. 
 

Nos casos de incorreções, a ferramenta apresenta orientações para ajustes, a 

fim de não comprometer a transmissão de dados. 
 

 Onde o eSocial está sendo discutido? 
 

O desenvolvimento e implantação do Sistema são coordenados pelos Comitês 

Diretivo e Gestor do eSocial, que tem suas atividades acompanhadas pelo GT 

Confederativo do eSocial, composto pelas principais Confederações Patronais, 

entre elas a Confederação Nacional do Transporte (CNT). 
 

Essa instância de acompanhamento foi criada pelo governo a partir de demanda 

das Confederações Patronais que acompanhavam com preocupação o 

desenvolvimento do Sistema, sobretudo em virtude dos problemas identificados 

na implantação do eSocial Empregador Doméstico. 
 

A CNT acompanhou o processo de desenvolvimento e implantação do eSocial e 

coloca-se à disposição para esclarecimentos ou intermediação do diálogo com 

o Comitê Gestor do programa através do e-mail diri@cnt.org.br. 
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