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RESUMO 

 

O E-Social é um projeto para as empresas, envolvendo os empregados e contadores 

responsáveis, sendo um projeto mais abrangente e complexo que a partir de sua 

implementação será necessário uma serie de mudança cultural. Sendo assim, buscou-se 

identificar os desafios e benefícios para os profissionais de escritórios de contabilidade do 

município Lagoa Dourada-MG, no que se refere à implantação do EFD Social nos escritórios 

contábeis. Assim realizou-se uma pesquisa descritiva, bibliográfica, qualitativa, utilizando-se 

de questionário com questões fechadas, sendo aplicadas 07 questões direcionadas aos 

escritórios de contabilidade do município. Os resultados demonstraram que a maior 

dificuldade será a adaptação cultural da empresa. Sendo que os benefícios serão para o 

empregado, empregador, contador e fisco, onde as informações serão mais ágeis e oportunas. 

Apesar das dificuldades o EFD-Social, irá trazer benefícios que possibilitarão um avanço nas 

relações de trabalho e nos processos e procedimentos existentes.  

 

Palavras-chave: e-Social; impactos; escritórios contábeis. 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

Manter as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas em dia pode se tornar um 

trabalho cansativo e dispendioso para as empresas. Essas informações que, por sua vez, são 

enviadas ao Governo Federal acabam se tornando inúmeras e redundantes. Além disso, o 

avanço tecnológico acompanhado de mudanças nos cenários social, econômico e político 

culminou na necessidade crescente de adequar o sistema fiscal tributário a uma realidade 

regida pela globalização. 

Foi pensando nisso que o Governo Federal propôs o e-Social: uma plataforma de 

escrituração digital que visa unificar, padronizar e melhorar a qualidade das informações 

contábeis e fiscais das empresas a fim de aumentar a arrecadação de impostos e com maior 

eficiência da fiscalização, inibir ações criminosas contra o fisco nacional (CAVALCANTE, 

2013). 

A partir do exposto, percebe-se que o e-Social vem se tornando um tema de 

fundamental relevância e de especial necessidade de ser abordado face à obrigatoriedade de 
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sua implementação para todas as empresas que buscam estar em dia com a legislação. Além 

disso, o e-Social ocasionará um impacto não somente para o setor contábil, bem como, para a 

sociedade de modo geral atingindo diretamente todos trabalhadores formais brasileiros, mas 

também os empregadores que passarão a partir da implantação cumprir com novas exigências, 

sem oportunidades de transgredir o sistema.    

Seguindo essa linha de raciocínio e visto que o e-Social se constitui como sendo um 

tema relevante para a atualidade, a presente pesquisa tem como o problema: quais os 

principais desafios e beneficios que a implementação do e-Social trará para os profissionais 

dos escritórios contábeis da cidade de Lagoa Dourada – MG ?  

Foi estabelecido como principal objetivo identificar os principais impactos 

promovidas pelos escritórios contábeis para que o e-Social passe a vigorar, sendo necessário 

pesquisar a respeito deste novo programa proposto pelo governo, buscando compreender seu 

funcionamento, estrutura, legislação, principais exigências e benefícios; fazer um 

levantamento na cidade de Lagoa Dourada-MG dos escritórios contábeis que estão adotando o 

novo programa e, por fim, reconhecer os principais desafios enfrentados com a sua 

implantação por meio de questionários.  

Com relação aos procedimentos utilizados para se alcançar o objetivo proposto 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica em sites do governo, livros e artigos científicos com o 

intuito de explorar melhor o tema. Ainda com relação à metodologia, utilizou-se da aplicação de 

questionários compostos por questões fechadas que foram respondidos por profissionais de 

cinco escritórios contábeis da cidade de Lagoa Dourada-MG.    

O presente estudo discorre inicialmente sobre o conceito e origem do Sitema Público 

de Escrituração Digital (SPED), em seguida aborda as principais questões relacionadas ao e-

Social, como definição e demandas, foi relatado ainda sobre os objetivos deste programa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Conceito e origem do SPED 

O Sistema de Escrituração Digital, é um projeto do Governo Federal, instituído pelo 

decreto de n° 6.022 de 22 de Janeiro de 2007 que tem o objetivo de transmitir as informações 

dos contribuintes às administrações tributarias, aumentar a fiscalização sobre as empresas, 

melhorar o sistema tributário brasileiro e consequentemente evitar a sonegação fiscal 

(SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 2010). 
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O artigo 2º desse mesmo decreto diz que o SPED: 

É o instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e 

autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal 

dos empresários e das sociedades empresarias, mediante fluxo único, 

computadorizados de informações.  

 

Para DUARTE (2011) “SPED é uma solução tecnológica fornecida pela Receita 

Federal que oficializa os arquivos digitais pelas escriturações SPED fiscais e contábeis dentro 

de um formato especifico e padronizado.” Ou seja, o SPED proporcionará uma economia de 

tempo, além de fornecer informações de forma ágil. 

Ainda a respeito das facilidades oferecidas pelo SPED: 

 

A Escrituração Contábil Digital possui uma característica de apresentação em 

formato virtual, onde são elaborados os livros e peças contábeis para maior 

visualização ao usuário da informação. Esses livros são estruturados de acordo com 

os princípios fundamentais da contabilidade que fazem parte das Normas Contábeis 

exigidas pela legislação pertinente visando às eliminações e diminuindo os custos 

para a impressão em formulário, contribuindo também com o meio ambiente e o 

ecossistema (RESENDE, 2008, p. 20-23). 

 

   Fica claro visualizar que o SPED acompanha as mudanças ocasionadas pelo avanço 

tecnológico, isto é, promover acesso rápido e fácil.  

Na Era do Conhecimento, o SPED veio para desenvolver uma nova visão da 

escrituração contábil e a relação entre o fisco e o contribuinte “[...] é um conjunto de ações 

das autoridades fiscais brasileiras no sentido de obter informações sobre todas as operações 

das empresas em formato eletrônico, ou seja, a vigilância em tempo real por parte do fisco”. 

(DUARTE, 2008, p. 28). 

Portanto, o SPED se constitui como uma inovação tecnológica que visa além de 

compartilhar informações, promover uma comunicação mais eficaz, modernizando as 

informações transmitidas ao governo. Dentro dos subprojetoss que o SPED oferece está o e-

Social, que objetiva transmitir obrigações trabalhistas ao governo com mais rigor. 

 

2.2 O e-Social 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (e-Social) faz parte do programa de Aceleração do Crescimento do Governo 

Federal sendo um dos subprojetos do SPED e foi instituído por meio do decreto nº 8373/2014 

e estabelece que os empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as 

informações que dizem respeito aos trabalhadores, tais como, vínculos, contribuições 
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previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, 

escriturações fiscais e informações relativas ao FGTS (PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO 

FEDERAL, 2017). 

Assim sendo, unificação e padronização são os termos que melhor sintetizam esta 

nova medida do governo para a efetivação de uma comunicação simplificada e informatizada 

das informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas aos trabalhadores e 

às empresas. Por meio desse projeto do Governo Federal, os trabalhadores passam a ter 

garantias sobre seus direitos trabalhistas e previdenciários; as empresas simplificam seus 

processos e o cumprimento de suas obrigações e o Governo Federal fiscalizará em tempo 

integral (“full-time”) o cumprimento dessas obrigações (SANTOS, 2016). 

De acordo com o Portal eSocial do Governo Federal (2017), todas as informações 

transmitidas pelas empresas através do e-Social irão compor um banco de dados único, de 

responsabilidade do Governo Federal, que incluirá mais de 40 milhões de trabalhadores e 

envolverá de mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade. 

Segundo o site do e-Social,(2017) de modo geral consiste na modernização da 

sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes 

às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital 

para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos 

mesmos apenas na sua forma digital. 

O e-Social é a escrituração contábil digital da folha de pagamento, e das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais e está sendo planejado de forma conjunta por diversos 

órgãos e instituições como o Ministério do Trabalho, e o Instituto Nacional de Seguridade 

Social. Inicialmente denominado como Sped FPD (Folha de Pagamentos), o projeto contou 

com diversas denominações: e-FOPAG, Sped Folha, Escrituração Fiscal Digital Social (EFD-

Social). O sistema de escrituração do e-Social começou com o módulo do empregador 

doméstico, em junho de 2014 criou-se o portal (www.esocial.gov.br). A partir do momento 

em que for implantado em sua totalidade o e-Social abrangerá todas as empresas, bem como 

todos os empregados do país (DUARTE, 2013). 
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O sitio da Receita Federal do Brasil (2015) afirma que “a finalidade do e-Social é a de 

reduzir a falta de padronização existente nas folhas de pagamentos, diminuir a multiplicidade 

de obrigações acessórias, bem como diminuir erros e inconsistências nas informações.” De 

modo geral, o e-Social inibirá sonegação, fazendo com que as informações geradas não 

passem despercebidas, aumentando assim a arrecadação do governo.   

Segundo o portal do e-Social, 2018 a implantação do e-Social viabilizará garantia aos 

diretos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento de 

obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e 

jurídicas, e aprimorará a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e 

tributárias. A legislação prevê ainda tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. 

Ainda, com relação ao e-Social e suas propostas: 

 
Este projeto do Governo Federal objetiva garantir de forma efetiva os direitos 

trabalhistas e previdenciários; simplificar o cumprimento das obrigações principais e 

acessórias, buscando a redução de custos e informalidades; aprimorar as relações de 

trabalhos e a qualidade da informação; aumentar a arrecadação por meio da redução 

da inadimplência, erros, sonegação e fraudes; agilidade no acesso a informação, 

tornando a fiscalização mais efetiva, com o cruzamento de dados, auditoria 

eletrônica, atendendo a diversos órgãos governamentais a partir de uma única 

escrituração e declaração (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2015). 

          

O site da Receita Federal (2015), traz o e-Social como uma garantia efetiva dos 

direitos trabalhistas e previdenciários, simplificando todos os cumprimentos das obrigações e 

buscando ate mesmo uma redução de tempo e custo. 

A implantação do e-Social, inicialmente, está fazendo com o que tanto as empresas, 

quanto os escritórios contábeis passem por uma adaptação nos seus sistemas. As dúvidas 

sobre os pontos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (nome oficial) são cada vez mais frequentes, principalmente no que diz respeito 

aos direitos dos trabalhadores. O e-Social promete vir para garantir o cumprimento das leis ao 

pé da letra, o que, em meio às políticas empresariais que possibilitam acordos e flexibilidades, 

pode representar alterações profundas (MELLO, 2014). 

Considerando-se o que foi exposto pode-se perceber que o e-Social foi criado de 

forma a unificar todas as informações trabalhistas exigidas, facilitando o controle das 

escriturações e movimentações na empresa.  
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2.3 Os Objetivos do e-Social 

 

O Projeto do e-Social tem como principais objetivos o de uniformizar de forma 

íntegra, as informações que estejam interligadas com a Receita Federal do Brasil (2017). E, a 

mesma, deixa claro que a instituição do e-Social é a ferramenta de controle para todos os 

vínculos empregatícios. 

Segundo OLIVEIRA (2014, p. 1) no que diz a respeito dos objetivos do E-Social : 

  

É criado o e-Social como uma obrigação legal definida pelo Governo Federal, que é 

a Escrituração Digital Social, consistindo na unificação por meio eletrônico do envio 

de informações trabalhistas, previdenciárias, tributarias e fiscais. A escrituração 

digital da folha de pagamento e das obrigações legais irá registrar a vida laboral de 

todos os contribuintes inclusive domestico (OLIVEIRA, 2014, p. 1).   

 

Segundo o portal do e-Social (2018) “o objetivo do mesmo é diminuir os 

procedimentos de envio de informações dos funcionários pelos empregadores trazendo 

segurança e transparência processual.” Ainda de acordo com o portal, com o e-Social a 

prestação de informações substituirá a entrega das mesmas informações em outros 

formulários e declarações a que estão sujeitos os obrigados ao e-Social, como padronização 

das informações e redução da quantidade de obrigações facilitando o envio e diminuindo a 

quantidade de procedimentos dentro do processo.  

De acordo com RIBEIRO (2015): 

O sistema de Escrituração Digital traz conceitos novos para as empresas e 

reapresenta um grande avanço para o desenvolvimento econômico do país, sempre 

há muitas novidades em sistema nos quais trarão mudanças significativas para as 

rotinas trabalhistas dentro do departamento de pessoal das empresas. (RIBEIRO, 

2015, p. 37). 

 

Refere-se então aos objetivos do e-Social que é possível destacar apesar das 

facilidades oferecidas pelo mesmo programa, no que concerne a uma maior agilidade na 

consulta de dados e a um desenvolvimento substancial para a economia do país, pode-se 

garantir que os profissionais enfrentarão desafios por se tratar de um sistema novo. 

 

 

 

3.METODOLOGIA 
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Para melhor atingir o objeto da pesquisa, utilizar-se-á aqui, o Método Descritivo. De 

acordo com Cervo e Bervian (2006), a pesquisa descritiva “observa, registra analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”.  

A pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas ciências humanas e sociais, 

abordando aqueles dados e problemas que merecem ser estudados cujo registro não 

consta de documentos. (Cervo e Bervian, 2006, p. 66).  

 

Quanto aos procedimentos a presente pesquisa utilizará a abordagem bibliográfica e 

levantamento. Gil: 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, 

em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas 

passaram a incluir outros tipos de fontes como discos, fitas magnéticas, CDs, bem 

como material disponibilizado pela internet. (Gil,2010,p.29) 

 

Conforme Gil (2010), a elaboração da pesquisa bibliográfica, se da com base em 

material já publicado, sendo ele em livros, revistas e jornais, e com o decorrer do tempo essas 

pesquisas passaram a ser informatizadas. 

 “A pesquisa deste tipo caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado”, segundo o levantamento, 

afirma Gil (2010, p. 35). 

Com a finalidade de coletar dados para a pesquisa será utilizado um questionário. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 184): 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando 

a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando 

despertar o interesse do recebedor no sentido que ele preencha e devolva o 

questionário dentro de um prazo razoável.  

 

Será empregada, na pesquisa em questão, a abordagem qualitativa. De acordo com 

Minayo (1996) este método é uma “compreensão interpretativa da ação social” (pág.81). 

Bauer e Gaskell (2002) argumentam que o pesquisador qualitativo “quer entender diferentes 

ambientes sociais no espaço social, tipificando estratos sociais e funções, ou combinações 

deles, juntamente com representações específicas” (pág. 57). Utilizam para isso, portanto, 

opiniões, atitudes, sentimentos, esteriótipos, explicações, crenças, dos atores sociais.  

Pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se foca no caráter 

subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e experiências 
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individuais, por exemplo. Com a pesquisa qualitativa, os entrevistados estão mais 

livres para apontar os seus pontos de vista sobre determinados assuntos que estejam 

relacionados com o objeto de estudo. (Significados, 2018). 

 

 

Diante dos conceitos apresentados entende-se que a metodologia é apropriada para o 

tipo de estudo proposto. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário com 7 questões fechadas, abordando 

os 5 escritórios contábeis na cidade de Lagoa Dourada – MG, sendo que todos responderam o 

questionário, representando 100,00% do total de escritórios do município objeto de estudo. A 

aplicação dos questionários deu-se por meio de um questionário respondido em uma via com 

entrega física. No primeiro contato houve um bate papo sobre o EFD-Social, e a sua 

importância, evidenciando que a partir de 16 de julho de 2018 entra em vigor para todas as 

empresas, que ate então é obrigatória somente às empresas com faturamento superior a 78 

milhões. 

A partir dos dados coletados  que se referem  ao perfil dos entrevistados, que são os 

proprietários dos escritórios, 60% deles são homens e 60% tem idade superior a 41 anos. Por 

ter a maioria acima dos 41 anos, observou-se que estes responderam serem formados em 

Técnico em Contabilidade há mais de 10 anos, enquanto os abaixo de 41 anos formaram-se 

em Bacharel em Ciências Contábeis. Desses acima de 41 anos, atuam no mercado de trabalho 

há mais de 9 anos sendo referência de estágios na cidade. 

Quanto ao Numero de empresas que os entrevistados prestam serviço, na Tabela 1 é 

possível identificar que são menos que 70. 

Tabela 1. Numero de Empresas 

N° de empresas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

20 a 50 empresas 4 80,0% 

51 a 70 empresas 1 20,0% 

Acima de 71 empresas 0 0,0% 

Total 5 100,0% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Quanto ao número de empresas que cada escritório presta serviços, 80% dos 

escritórios prestam serviços entre 20 a 50 empresas, e 20% entre 51 a 70 empresas, isso é 

devido ao tempo em que o escritório atua no mercado. 

Quando questionados se o escritório encontra-se preparado para a implementação do 

e-social, 80% responderam que sim. Desde o ano de 2017 já estavam se preparando por meio 

de capacitações de funcionários, os softwares contábeis ja vinham atualizando os pacotes 

referente ao e-Social. Os 20% restantes afirmaram que não encontram-se preparados, visto 

que nenhuma mudança havia sido implementada até então, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. O escritório encontra-se preparado para a implementação do e-Social. 

 

Encontra-se preparado Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Sim 4 80,0% 

Não 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 

Segundo a Tabela 2, 80% dos escritórios contábeis já se encontram preparados, 

enquanto 20% não se encontra, devido a falha na adaptação do software, aguardando ainda a 

sua efetivação. Os que responderam estar preparado para a implementação, já vinham se 

adaptando há algum tempo, desde quando surgiu a obrigatoriedade para todas empresas, 

independente de seu faturamento. 

As mudanças que o e-Social está causando junto aos clientes no processo de sua 

implantação do EFD Social estão demonstradas na tabela 3, sendo que os clientes ainda não 

se enquadraram, pelo fato do faturamento ser inferior a R$78 milhões. 

 

Tabela 3.  Mudanças para implementação do e-Social nas empresas 

Mudanças para a 

implementação nas 

empresas 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Nenhuma por enquanto 5 100,0% 

Orientações/ ciência 0 0,0% 

Total 5 100,0% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Conforme resultado 100,0% dos respondentes, diz que nenhuma mudança por 

enquanto esta sendo feita para a implementação, por motivos das empresas serem de pequeno 

porte, e não enquadrar no faturamento para implementar o e-social. 

A resolução do Comitê Diretivo, segundo o portal do e-Socal (2018), 

 De acordo com a Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 02/2016 publicada no dia 

31/08/2016, no Diário Oficial da União, a implantação do sistema será realizada em duas 

etapas: a partir de 1º de janeiro de 2018, a obrigatoriedade de utilização do e-Social 

Empresas será para os empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 

2016, superior a R$ 78 milhões. Já a partir de 1º de julho de 2018, a obrigatoriedade será 

estendida aos demais empregadores e contribuintes, independentemente do valor de 

faturamento anual. (e-Social,2018). 

 

Relacionado com  a necessidade de contratação de treinamento terceirizado, 100% dos 

entrevistados afirmam que existe a necessidade de treinamentos, buscando supri-las através de 

capacitações, com direcionamento para as empresas que disponibilizam os Softwares a 

importância dos layouts estarem adequados. A Tabela 4 apresenta a necessidade de 

contratação de treinamento terceirizado para implementação do e-Social. 

 

 

 

Tabela 4 – Necessidade de contratação de treinamento terceirizado 

Contratação de treinamento 

terceirizado 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Sim 5 100,0% 

Não 0 0,0% 

Total 5 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa 

Conforme as respostas obtidas, pode-se observar na Tabela 4 que há uma necessidade 

sim da contratação de treinamento terceirizado, enfatizando o software adaptado com os 

parâmetros dos layouts do e-Social. Isso se faz necessário para que não haja problema com a 

funcionalidade do EFD,  no dia a dia da empresa, sendo que as informações vão ser mais 

ágeis e oportunas. 
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Quando questionados sobre as mudanças para implementação do e-Social nos 

escritórios, 100% dos respondentes apontaram adequação dos sistemas, suporte e melhoria 

nos equipamentos, pontualidade na entrega da informação e orientações aos clientes. 

Conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Mudanças para implementação do e-Social nos escritórios 

Mudanças para 

implementação 

nos escritórios 

 

Empresa 1 

  

Empresa 2 

 

Empresa 3 

 

Empresa 4 

 

Empresa 5 

Nenhuma por 

enquanto 
     

Qualificação/ 

treinamentos/cursos 
     

Adequação dos 

sistemas/ suporte e 

melhoria dos 

equipamentos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Pontualidade na 

entrega da 

informação 

  

X 

 

X 

  

Orientação aos 

clientes 
  

X 

 

X 

  

Revisão de dados      

Fonte: Dados de pesquisa, 2018 

 

 

Quanto as mudanças sobre a implementação do e-social nos escritórios, todos os 

entrevistados disseram que, por prestarem serviços a pequenas empresas não houve nenhuma 

mudança por enquanto que pudessem afetá-las, mas que estão passando por uma adequação 

nos sistemas, dando um aperfeiçoamento nos equipamentos, deixando as empresas cientes 

desse projeto. Outra alteração para a implementação do e-Social é que as empresas 2 e 3 

enfatizaram a respeito das pontualidades na entrega da informação, sendo que os desafios para 

as pontualidades, serão no âmbito da Saúde e Segurança do trabalho, que as transmissões 

serão diárias, semanais, mensais e anuais. 

 Conforme COMACHIO (2014), no que diz a respeito aos principais desafios: 

 

Um dos principais desafios das organizações é a pontualidade das entregas no Portal 

do eSocial. No âmbito da Saúde e Segurança do Trabalho, os prazos exigidos pelo 

Governo para a transmissão das informações podem ter periodicidade de entrega 

mensal, anual, tempestiva e sob demanda.(COMACHIO, p.70, 2014) 
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Observou-se também conforme Quadro 1, que as empresas 2 e 3 apontaram a grande 

necessidade de orientar seus clientes quanto as exigências e mudanças que o e-Social ira 

trazer, apontando as multas que serão pagas ao não cumprimento das exigências.  

A Tabela 5 demonstra as justificativas dos respondentes quanto a sua responsabilidade 

em trabalhar com EFD-Social, sendo que os mesmos podiam marcar mais que uma alternativa 

para sua resposta.  

Tabela 5 – Justificativas do aumento da responsabilidade em trabalhar com o EFD-

Social 

Justificativas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Multas 0 0,0% 

Confirmação e conferencia da 

informação 

3 27,27% 

Sincronização com o RH 3 27,27% 

Envio e apresentação das 

informações 

5 45,46% 

Nenhuma das justificativas 0 0,0% 

Total 11 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Percebe-se que 27,27% dos respondentes revelam que é a confirmação e conferência 

das informações a serem prestadas é que justifica o aumento da implantação do e-social, e 

27,27%  responderam que cada empresa vai ter que ter um departamento sincronizado com o 

ou RH do escritório para o bom funcionamento de ambos, para não gerar conflitos de 

informações e posteriormente pagamentos de multas referente a informações erradas. 

Enquanto que para os 45,46% dos respondentes, as responsabilidades com o envio e 

apresentação das informações se tornarão ainda mais eficazes e oportunas. Mesmo que hoje 

essas informações sejam eficientes e pontuais, as empresas passam informações aos 

escritórios de ultima hora, por exemplo registro de funcionário, que com sua falta resulta em 

multas conforme a artigo 47 da CLT,  e com o e-Social isso muda, trazendo novas adaptações 

ao dia a dia da empresa. 

Conforme o Artigo 47 da Consolidação das Leis trabalhistas (CLT),  

O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 desta 

Consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por 

empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. (BRASIL, 

Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943). 
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No que diz respeito aos desafios nota-se que todos os  respondentes evidenciam como 

principal desafio a alteração nos hábitos e costumes dentro das empresas e dos empregados 

em sempre encontrar uma forma de burlar a legislação. Outro desafio por eles destacado se 

refere à implantação, organização, conferência de cadastros e dados dos empregados, e falhas 

no programa/sistema. Na Tabela 6 estão demonstrados os principais desafios encontrados em 

relação ao e-Social para os respondentes, destacando que podia marcar mais de opção de 

resposta. 

Tabela 6 – Desafios do e-Social 

Desafios Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Implantação e 

\tempestividade 

0 0,0% 

Mudança de cultura 4 57,14% 

Falhas no programa 3 42,86% 

Integração do RH  0 0,0% 

Nenhuma das justificativas 0 0,0% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Dados de pesquisa, 2018 

Em concordância com os desafios do e-Social na Tabela 6, os respondentes deram 

foco na mudança cultural da empresa, sendo que 57,14% afirmaram que essa mudança 

alteraria qualquer “jeitinho” das empresas passar as informações aos escritórios de última 

hora, já que agora não funcionará mais. Essas informações terão que ser em momentos 

oportunos que os fatos ocorrerem. Também os respondentes evidenciaram as falhas trazidas 

nos programa, por ser algo novo, 42,86% disseram que essas falhas referem a um cadastro de 

funcionário desatualizado, dados relevantes ao escritório que as empresas não informam, 

fazendo com o que o programa geram falhas, e não tem o seu bom funcionamento. 

Com uma analise geral, a respeito dos benefícios gerados pela implantação do e-

Social, os respondentes afirmaram que os principais benefícios serão destinados ao 

empregado quanto a sua aposentadoria, auxílio doença, licença maternidade. Já o escritório 

contábil será privilegiado no que tange a confiabilidade da informação. Os empregadores, por 

sua vez, terão maiores responsabilidades na transmissão das informações. A substituição de 

algumas declarações acessórias pelo e-Social, segundo alguns dos entrevistados, será 

responsável por trazer mais agilidade, pois as informações precisarão ser transmitidas na data 

da ocorrência. Para outros, entretanto, a unificação da folha de pagamento e diminuição da 
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sonegação e do trabalho informal é o que de maior beneficio trará o e-Social, dando maior 

oportunidade para que a classe seja mais reconhecida devido à qualificação exigida. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada vez mais os contadores vêm assumindo novas responsabilidades dentro de sua 

profissão, sendo comparados a pontes que fazem ligação entre o fisco e os contribuintes, 

buscando suprir suas necessidades e imposições, e adequando as novas mudanças. 

Por se constituir um sistema complexo, com informações amplas e abrangentes, o e-

Social não é diferente dos outros programas feitos pelo governo, e também passará a exigir do 

profissional contábil muita atenção no envio dessas informações, por se tratar de um 

programa novo diretamente ligado aos empregados do país. 

Ao longo dessa pesquisa foi constatado que a implantação do projeto do e-Social não 

será optativa e sim impositiva, portanto as empresas terão que se adequar as normas 

estabelecidas para acompanhar essas mudanças que irão ocorrer com a implantação do e-

Social.  O propósito deste estudo foi identificar os impactos  para os profissionais de 

escritórios de contabilidade no município de Lagoa Dourada-MG, no que se refere à 

implantação do EFD Social nas empresas. Demonstrando após a realização do mesmo que os  

profissionais  estão se familiarizando com este novo sistema, mas que ainda as empresas a 

quais prestam serviços não se enquadraram para implementar o EFD Social, e a partir de julho 

vão ser obrigados a usar o novo sistema. 

Foi possível perceber, a partir do presente estudo que os escritórios contábeis estão de 

alguma forma buscando se adaptar às mudanças que o e-Social exige, através, por exemplo, 

de cursos de capacitação e treinamentos no intuito de se prepararem quanto as datas 

estabelecidas. Com isso, os contadores estão alertando cada vez mais seus clientes sobre essas 

modificações evidenciando a grande responsabilidade das obrigações que deverão ser 

cumpridas a partir do momento de sua implantação. 

Quanto as responsabilidades observou-se que todos participantes da pesquisa 

afirmaram que apesar do e-Social não ter trazido novas obrigações deixa claro as já existentes.  

O maior obstáculo encontrado pelos escritórios na implementação do e-Social é a 

mudança de hábitos já consolidados na empresa. Isto se deve principalmente à propensão de 

que algumas empresas passam informações perante a legislação de forma que algumas delas 

passem a despercebido, bem como, a falta de conciliação entre o departamento pessoal com 
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os empregadores e empregados. Outros obstáculos identificados são referentes à dificuldade 

de implantação e as falhas no programa. 

Pode-se afirmar que os empregados são os maiores favorecidos com a implementação 

do e-Social, visto que terão seus direitos efetivamente cumpridos e os contadores substituirão 

várias declarações por um único sistema que abrangerá as obrigações necessárias em tempo  

oportuno, enquanto o  fisco também se beneficia com mais acessibilidade para posteriores 

consultas.  

Diante do que foi exposto, pode-se considerar que mesmo em face às dificuldades que 

já enfrentam e que enfrentarão os implicados, o e-social proporcionará em curto e longo prazo 

benefícios, permitindo um avanço significativo nas relações de trabalho, nos processos e 

procedimentos já existentes nos escritórios, alterando direta ou indiretamente os hábitos, 

costumes e rotinas através da tempestividade das informações. 
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