
NÚMERO 35 | ANO 7 | JANEIRO / FEVEREIRO | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | WWW.SUPERNOTICIASONLINE.COM.BR

2018
UM ANO ATÍPICO
PARA O COMÉRCIO

Após adiamentos,
eSocial começa
a valer

Conheça os
principais tipos

de contratos
de trabalho

GESTÃO

DESTAQUE



Como de praxe, começo 
de ano é a época em 
que muitos economistas 

esquentam a cabeça com as previsões para os 
próximos 12 meses. Deixando a bola de cristal de lado 
e analisando os fatos, podemos dizer que 2017 nos deu 
muitas pistas sobre o que virá.

O setor de supermercados cresceu 2% no ano 
passado, número que se não é de empolgar, ao menos 
é consolador, frente ao que passamos em 2016. Enfim, 
saímos do vermelho e o sinal verde para a retomada, 
ainda que lenta, fica mais evidente. As perspectivas 
são positivas: a economia está reagindo, o consumo 
está voltando, e o emprego demonstra uma (pálida) 
recuperação, ou melhor, as demissões começam a 
cessar, num movimento determinante para reverter 
o cenário negativo dos períodos anteriores. Ninguém 
melhor que nós sabe que sem renda, não há consumo.

Mas ainda há inseguranças em relação ao futuro: 
2018 é um ano curto, com Copa do Mundo, eleições 
majoritárias, muitos feriados e “pontes”. Todos esses 
eventos juntos dificultam a vida de qualquer vidente, 
imagine de quem formula prognósticos ou faz o 
planejamento nas empresas.

Ao varejista resta transformar tudo isso em 
oportunidade, pois boa parte da população está 
voltando às compras. A expectativa para 2018 é que o 
varejo de alimentos cresça em torno de 5%, beneficiado 
por uma nova postura do consumidor: retraído – já 
que grande parte optou por protelar a aquisição de 
produtos duráveis e semiduráveis, em razão do cenário 
incerto –, ele acaba consumindo um mix um pouco 
mais sofisticado no supermercado, o que incrementa o 
faturamento dos estabelecimentos.

Este ano também começaremos a ver os efeitos 
mais concretos da reforma trabalhista. Um deles é a 
desoneração parcial do custo dos feriados, o que não 
seria possível sem a nova lei. Novos tempos também 
para a relação entre os sindicatos e as empresas, pois 
as novas regras impõem mudanças no modelo de 
negociação. Com a prevalência do negociado sobre o 
legislado, empresas e trabalhadores poderão ajustar 
as condições de trabalho de acordo com a realidade 
em que estão inseridas. Um futuro que até bem pouco 
tempo seria improvável.

Preparem-se 
para um ano 
atípico
Alvaro Furtado
Presidente do Sincovaga/SP
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as 
empresas da categoria econômica do varejo de gêneros 
alimentícios no Estado de São Paulo, assim entendidas 
as que comercializam, predomi- nantemente, alimentos, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, com 
denominações como: hipermercados, supermercados, 
au- tosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de 
conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios, 
sacolões, etc.
É atribuição do SINCOVAGA representar todos os 
integrantes da categoria nas discussões com as 
representações dos trabalhadores comerciários e 
diferenciados para firmar convenções coletivas de 
tra- balho, nas quais são definidas as regras para os 
prestadores de serviço nas empresas do varejo de 
alimentos.
Entre em contato conosco para conhecer e saber como 
utilizar nossos serviços:
Rua 24 de Maio, 35 - 13o andar - Conjunto 1313 - Centro 
São Paulo/SP CEP: 01041-001
São Paulo: 11 3335.1100
Guarulhos: 11 2229.6141

O SuperNotícias é uma publicação bimestral do 
SINCOVAGA dirigida aos principais estabelecimentos 
varejistas no Estado de São Paulo. São empresas do 
segmento de varejo de gêneros alimentícios e empresas 
que atuam nos setores de alimentos, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, beleza e limpeza doméstica.
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Eventos de 2018 irão impactar rotina e
faturamento das empresas

CAPA

O ano de 2018 será atípico para 
a economia, em especial 
para o comércio. Teremos 

um grande número de feriados 
“emendáveis”, Copa do Mundo e 
eleições majoritárias. Somem-se 
a eles a expectativa de reforma 
da Previdência Social e a nova lei 
trabalhista em vigor, cujos efeitos 
ainda são pouco conhecidos.

Um bom planejamento para 
o ano é essencial para a saúde 
financeira dos estabelecimentos, mas 
especialistas apontam a necessidade 
de atenção especial com o ano que 
começa, pois todos esses eventos 
juntos podem influenciar a rotina e o 
faturamento das empresas. 

“Os feriados possuem 
características ambíguas para o varejo brasileiro. 
Enquanto muitos veem nestas datas perda do fluxo 
corrente, outros aproveitam a oportunidade para realizar 
antecipação das vendas, com promoções associadas 

a volume e preparação para as 
viagens. Os supermercados menores 
são os que acabam sofrendo mais, 
quando não regionalizados, dado 
o deslocamento natural de fluxo”, 
afirma Patricia Cotti, diretora vogal 
do Ibevar (Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de 
Consumo).

“O comércio de alimentos é 
extremamente vinculado à renda da 
população, que anda bem deprimida 
desde 2014. E como não se vislumbra 
uma recuperação no curto prazo, os 
feriados e suas ‘pontes’ tendem a 
antecipar ou postergar o consumo 
de alimentos, sem que haja, de 
fato, uma mudança do montante 
agregado anual do consumo da 

população”, explica Silvio Paixão, professor de Análise de 
Cenários Econômicos e Macroeconomia dos cursos de 
MBA da Faculdade FIPECAFI.

“O grande número de feriados e as paralisações 
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O site do Sincovaga mudou: 
está mais informativo e moderno. 
A proposta é oferecer aos usuários 
uma experiência de navegação 
que possibilite o acesso rápido aos conteúdos 
de interesse, com algumas novidades, como a 
identidade visual mais atraente e agradável.

Os menus estão mais organizados e objetivos, 
assim fica mais fácil ir direto ao assunto. Com o 
novo layout, mais clean e intuitivo, os serviços 
oferecidos pela entidade ganharam destaque, 
assim como ficou mais simples pesquisar 
convenções e outros documentos.

O site está recheado de notícias de interesse 

do setor, atualizadas diariamente, e outras 
informações úteis, que apoiam o empresário no 
dia a dia do seu estabelecimento. Além disso, 
o novo site do Sincovaga é responsivo, isto é, 
permite a visualização em qualquer plataforma: 
computador, tablet ou celular.

Boa navegação!

CONHEÇA O 
NOVO SITE DO 
SINCOVAGA

WWW.SINCOVAGA.COM.BR



prolongadas, a ditas ‘pontes’, de fato não contribuem 
para a expansão da atividade econômica no Brasil. 
Entretanto, no caso de alimentos, essa influência 
é menor, em razão do deslocamento de demanda 
para outros dias”, explica Claudio Felisoni Ângelo, 
Coordenador do Provar/FIA (Fundação Instituto de 
Administração). 

Para não perder faturamento, vale criatividade e 
planejamento. “Os varejistas devem focar em ações 
promocionais que apresentem vantagens visíveis aos 
consumidores da antecipação das compras nesses dias, 
por exemplo, com facilidades de pagamento. Quem 
captar melhor o perfil de consumo da população da 
sua área de atuação tenderá a 
manter e até ganhar participação 
de mercado”, explica o professor 
Paixão, da FIPECAFI.

“A queda de faturamento 
tende a ser inevitável, mas quando 
bem planejada, consegue ser 
compensada pelo aumento do 
fluxo nos pré-feriados e vendas 
relacionadas. O importante é 
aumentar o volume no todo, seja 
com kits ou cestas maiores, voltadas 
para a conveniência e praticidade, 
seja com itens sazonais”, diz Patrícia 
Cotti, do Ibevar.

Segundo a especialista, no que 
se refere à Copa do Mundo, a estratégia é similar. “O 
brasileiro é apaixonado por futebol, mas é preciso sair 
do lugar comum. Muitas vezes as melhores soluções 
estão em ações simples, como um bom atendimento, 
ambientação, criação de mix adaptados ao horário dos 
jogos e eventos especiais”, avalia.

Como as partidas serão em horários como 9h, 
12h e 15h, é interessante que as empresas facilitem 
o acompanhamento dos jogos pelos funcionários, 
fortalecendo o sentimento de coletividade. “As lojas 
podem adotar escalas de horário, substituição de turnos, 
postergar o início ou antecipar o fim das jornadas de 
trabalho”, sugere Paixão, da FIPECAFI.

Entretanto, os especialistas reforçam que a 
qualidade do atendimento não pode ser prejudicada 
pelos remanejamentos. “Cada empresa tem sua política. 
Algumas dispensam a partir das quartas de final, 
outras optam pelo rodízio de funcionários, gerando 
um benefício, sem que seja preciso paralisar suas 
operações”, complementa Patrícia Cotti, do Ibevar.

Reformas e expectativas – Qualquer avanço em 
relação à reforma da Previdência, que acaba de 
ser adiada pelo governo para o final de 2018, será 
importante, na opinião do professor Cláudio Felisoni, 
do Provar/FIA. “Talvez estejamos a caminho do que 
é necessário, mas seria uma mensagem positiva 
para investidores nacionais e internacionais. Com a 

recuperação da economia é possível vislumbrar um 
crescimento das vendas de varejo da ordem de 5,4% em 
termos reais, comparando-se o primeiro trimestre de 
2018 com o de 2017.”

O ano começa com a nova legislação trabalhista em 
vigor. “A nova lei é positiva para o varejo, pois contempla 
o trabalho intermitente. O comércio é uma atividade 
sazonal, isto é, suas vendas flutuam de modo muito 
intenso em função do calendário: Natal, Páscoa, Dia 
das Mães, etc, e o dispositivo legal da intermitência no 
exercício do trabalho confere segurança jurídica para as 
empresas”, explica Felisoni, do Provar/FIA.

Para o professor Silvio Paixão, da FIPECAFI, as 
novas regras trabalhistas apenas 
desmistificaram o que já existia. “Os 
empresários não terão alternativa 
senão incorporar técnicas, 
tecnologias e processos voltados 
a se manter competitivos, eficazes 
e atualizados”, diz ele. “Isso pode 
resultar no crescimento da ocupação 
da mão de obra, mas não como 
a conhecemos atualmente. Cada 
pessoa precisará se entender como 
uma unidade empresária e saber 
agregar valor a seus clientes, antes 
denominados ‘empregadores’”, 
explica.

Eleições – Para o professor Felisoni, do Provar/FIA, 
a política define a economia e não o contrário, então 
os rumos da disputa eleitoral vão afetar a situação 
econômica do País. “Quanto mais próximos os discursos 
estiverem do respeito aos fundamentos econômicos, 
maior será a recuperação. A tendência é que seja eleito 
um candidato cuja proposta seja mais afinada com o 
mercado, o que supõe continuidade no processo de 
recuperação da economia”, completa.

“A inflação e os juros em baixa permitem que a 
economia deixe de desacelerar. Os investimentos, 
entretanto, ainda dependem muito dos resultados das 
eleições e da estabilização política. O pior cenário gerado 
em qualquer economia é sempre o da incerteza”, analisa 
Patrícia Cotti, do Ibevar.

Na opinião do professor Silvio Paixão, a 
imprevisibilidade atual decorre da falta de políticas de 
governo de médio e longo prazo críveis. “Quando o 
processo eleitoral se delinear e os potenciais candidatos 
forem conhecidos, será permitido traçar cenários 
econômicos razoáveis. Acredito que haverá espaço 
para a renovação, com a construção de soluções que 
minimizem impactos e viabilizem a integração do Brasil 
à nova ordem mundial, de concorrência pragmática, 
integração comercial, uso aplicado de tecnologias 
e busca incessante por sustentabilidade”, conclui o 
especialista da FIPECAFI.
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CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL É 
FACULTATIVA E 
ESSENCIAL

A reforma trabalhista resultou na lei 
nº 13.467/2017, em vigor desde 
o dia 11 de novembro de 2017, e 

deu início ao processo de remodelação 
das relações de trabalho no Brasil. Nesta 
nova etapa, é essencial que o empresário 
conheça as principais mudanças para 
planejar melhor suas atividades, como, 
por exemplo, as modalidades de contrato 
de trabalho e suas diferenças.

Para tanto, a FecomercioSP, a 
Secretaria de Comércio e Serviços 
do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) e o Ministério 
do Trabalho (MTb) produzirão uma série 
de publicações sobre as alterações na 
legislação trabalhista, começando pela 
cartilha “Contratos – O que o Empregador 
Deve Saber?”. O material aborda os 
conceitos de contrato de trabalho, as 
principais modalidades disponíveis no 
País e suas diferenças.

Conheça as particularidades de alguns 
tipos de contrato:

POR PRAZO 
INDETERMINADO

Forma mais comum de contratação 
de um empregado, esse tipo de 
contrato permanece vigente enquanto 
as partes assim desejarem. A parte que 
decidir rescindir deve avisar a outra 
com antecedência de 8 (oito) dias, em 
casos de pagamento por semana ou 
tempo inferior, ou 30 (trinta) dias, se o 
pagamento for por quinzena ou mês e o 
contrato estiver vigorando por mais de 
um ano. Na ausência desse aviso prévio, 
a parte omissa deve indenizar a outra.

POR PRAZO DETERMINADO
Nesse contrato, como as partes 

sabem previamente quando termina 
a prestação de serviços (máximo de 2 
anos), não há aviso prévio. Existe previsão 
de indenização em caso de rescisão 
antecipada. Esse tipo de contrato só é 

A reforma trabalhis-
ta tornou faculta-
tiva a contribuição 

sindical. Entretanto, ela é 
essencial para o fortaleci-
mento do mercado vare-
jista, porque é convertida 
pelo Sincovaga em servi-
ços, pensando sobretudo 
nas empresas de pequeno 
e médio porte. A começar 
pelas convenções coleti-
vas, cujas negociações são 
guiadas pela construção 
de um ambiente de negó-
cios mais favorável e justo 
para todo o segmento.

Custeado pela contri-
buição sindical, o Sinco-
vaga mantém assessorias 
técnicas nas áreas traba-
lhista, tributária e comer-
cial, além de produzir estu-
dos e pareceres jurídicos e 
econômicos que auxiliam 
na tomada de decisões 
dos empresários. Os recur-
sos também viabilizaram 
iniciativas que resultaram 
na desoneração de vários 
encargos previdenciários 
nos últimos anos.

Com esse financia-
mento foi possível ainda 
desenvolver estratégias 
e fortalecer causas im-
portantes do setor junto 
a órgãos públicos e que 
culminaram em grandes 
conquistas, como o fim da 
CPMF e a criação do Sim-
ples Nacional, para citar 
apenas algumas.

Considerando todas 
essas vantagens e benefí-
cios, o impacto financeiro 
da contribuição sindical, 
paga uma vez por ano pe-
las empresas, é baixíssi-
mo. Para ter uma ideia, o 
valor da faixa inicial, onde 
se encontra a maioria 
dos estabelecimentos, é 
de R$ 17,00 mensais.

Por isso, a contribui-
ção sindical é essencial 
para fortalecer o segmen-
to, sobretudo em cenários 
desafiadores como o da 
economia atual, em que 
as empresas demandam 
cada dia mais informação 
e apoio qualificado dos 
sindicatos para atingir 
seus objetivos.

Mais informações:
(11) 3335-1100

permitido em hipóteses como contratos 
de experiência, em atividades de caráter 
transitório (shows, eventos, feiras) ou 
cuja natureza justifique a determinação 
de prazo.

TEMPO PARCIAL
O contrato de trabalho nessa 

modalidade passou a admitir duas 
formas de contratação: a primeira, de 
até 30 horas semanais, sem horas extras; 
e a segunda, para contratos de até 26 
horas de trabalho por semana, permite 
a realização de até 6 horas extras. As 
horas extras podem ser compensadas na 
semana seguinte, e não sendo, deverão 
ser quitadas na folha de pagamento.

TELETRABALHO
Consiste na modalidade de prestação 

de serviços de forma remota, ou seja, 
fora das dependências da empresa. 
Também chamado de home office, 
passa a ser um contrato de trabalho 
especial, com regras características, 
abrangendo pontos como as atividades 
desempenhadas, responsabilidades pela 
estruturação da base de trabalho, prazo 
para pagamento de despesas, aquisição 
de equipamentos, como computador, e 
controle de jornada.

INTERMITENTE
É aquele em que existe a prestação 

de serviços com subordinação, mas 
não de forma contínua, alternando-se 
períodos de trabalho com inatividade. 
O contrato é firmado entre empregador 
e empregado e configura vínculo de 
emprego. A remuneração não pode ser 
inferior àquela recebida por empregado 
que exerça a mesma função na empresa 
em jornada integral.

A cartilha pode ser acessada na 
íntegra pelo link: http://www.fecomercio.
com.br/upload/file/2017/12/15/cartilha_
modernizacao_contratos_tela.pdf

Conheça as principais modalidades 
de contratos de trabalho

DESTAQUE
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Após vários adiamentos, entrou em vigor no dia 8 de 
janeiro de 2018 o eSocial (Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas), que obriga os empregadores a comunicar 
ao governo, de forma unificada, todas as informações 
relacionadas aos trabalhadores, como vínculos, 
contribuições previdenciárias, folha de pagamento, 
acidentes de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais 
e informações sobre o FGTS.

Neste primeiro momento, o eSocial vale para grandes 
empresas de todos os setores, com faturamento acima 
de R$ 78 milhões em 2016. A partir de julho deste 
ano, porém, valerá também para pequenas e médias, 
independentemente do faturamento.

“Por ser considerado o maior instrumento do SPED 
(Sistema Público de Escrituração Digital), o eSocial foi 
estabelecido com este cronograma de entrada, sendo 
já uma realidade para as grandes companhias, que 
somam cerca de 14 mil estabelecimentos no País”, 
afirma Mauricio Lermen, Gerente de Departamento 
Pessoal da consultoria MG Contécnica.

“Já as pequenas e médias, a grande massa de 
empregadores do País, incluindo os MEIs, devem 
iniciar a implantação imediatamente, caso ainda não 
o tenham feito, pois a obrigatoriedade inicia em julho 
com o carregamento dos cadastros e tabelas. É preciso, 
já neste momento, analisar e consultar seus parceiros 
e fornecedores e ter a certeza que oferecem respaldo 
necessário frente aos desafios de entregar as novas 
obrigações”, diz o especialista.

O eSocial consiste na transmissão eletrônica desses 
dados e, segundo o governo, o objetivo é simplificar a 
prestação de informações referentes às obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma a reduzir 
a burocracia, já que substitui inúmeros formulários e 
declarações antes feitos pelos empregadores.

Outra vantagem para o governo será a maior facilidade 
de fiscalização, já que, com vários dados reunidos 
numa só base e a possibilidade de cruzá-los, torna-se 
viável fazer uma espécie de auditoria automatizada e 
a distância nas empresas, diminuindo, por exemplo, a 
sonegação das contribuições previdenciárias.

Em consequência, os estabelecimentos devem 
se preocupar com as multas das áreas trabalhista, 
previdenciária e tributária, pois o risco de aplicação 
de penalidades deve aumentar. Para evitar dores de 
cabeça, torna-se urgente para as pequenas e médias, 
que não dispõem muitas vezes da estrutura das grandes 
na área tributária e trabalhista, ajustar suas rotinas 

eSocial começa a valer para 
empresas de grande porte

GESTÃO

e processos internos para se adaptar ao e-Social, 
garantindo assim o cumprimento desta exigência fiscal 
e evitando autuações.

“O eSocial não mudou a legislação trabalhista, apenas 
alterou a forma como ela é declarada ao governo. 
Agora com mais qualidade na informação, a falta de 
cumprimento da lei pelo empregador estará mais visível 
à fiscalização. Por isso, as empresas devem revisar seus 
processos internos e deixar de lado costumes e práticas 
que não tenham amparo legal”, avisa Lermen.

Aliás, engana-se o empresário que pensa que o 
sistema não está atualizado frente à reforma trabalhista. 
“A nova legislação trouxe grandes mudanças, algumas 
ainda estão em discussão, mas o eSocial já atualizou 
seus layouts e está preparado para receber, se não 
todas, grande parte das alterações. Todos os tipos de 
contratos já estão nos layouts, a exemplo do contrato 
de trabalho intermitente, previsto no Art. 443 da CLT, 
que já consta dos eventos S-2260 para as convocações, 
obrigatório a partir de 1º de março para as grandes 
companhias, e a partir de setembro de 2018 para as 
demais”, diz o executivo da MG Contécnica.

Adaptação às novas regras 
“Um sinal de que a empresa está mais bem preparada 

para aderir ao eSocial é quando todos seus colaboradores, 
parceiros e fornecedores estiverem engajados no projeto 
e utilizando tecnologias adequadas”, analisa Mauricio 
Lermen, da MG Contécnica

Para adotar o novo processo é 
aconselhável começar por sanear os 
dados de seus empregados. Um 
passo inicial é a qualificação cadastral 
dos trabalhadores, que consiste no 
registro das informações no portal da 
Dataprev. Nesse local serão solicitados 
dados pessoais, como data de 
nascimento, nome completo e CPF, entre 
outros. O próprio órgão irá apontar se 
houver inconsistências.

Outra postura importante 
é a integração entre os 
setores Jurídico (se houver), 
RH e Departamento 
de Pessoal, Financeiro, 
Comercial, Contabilidade e 
Fiscal e o investimento em 
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Três grupos, três fases
Para simplificar a adesão e dar mais tempo de adaptação 
às empresas, o governo dividiu o eSocial em três grupos 
e três fases:

1º Grupo – Entram as companhias que faturaram acima 
de R$ 78 milhões em 2016.
2º Grupo – Inclui empresas com os demais faturamentos, 
com obrigatoriedade a partir de 1º de julho de 2018.
3º Grupo – Órgãos Públicos, com obrigatoriedade até 
janeiro de 2019. 

1ª Fase – Eventos de tabela, como dados cadastrais 
(nome do estabelecimento, horários, cargos e funções 
dos trabalhadores).
2ª Fase – Eventos não Periódicos: rescisões, aviso prévio 
e CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho).
3ª Fase – Eventos Periódicos: envio da folha de 
pagamento até o dia 7 de cada mês subsequente.

um sistema de gestão integrado, com capacidade para 
coletar tudo o que o eSocial precisa, sem a intervenção 
manual.

Há empresas que possuem um DP/RH interno, outras 
contam com um escritório de contabilidade que faz o 
serviço de terceirização, mas na opinião de Lermen, “as 
de menor porte, que possuem um escritório contratado, 
têm vantagem, pois contarão com profissionais 
especializados no processo de implantação”.

Para o especialista da MG Contécnica, ainda 
que o departamento de RH e/ou de Pessoal tenha 
grande responsabilidade na adaptação às novas 
regras, há particularidades que devem ser analisadas 
criteriosamente. Ele sugere um breve passo a passo para 
direcionar as empresas pequenas e médias nesta fase:

Entenda seu negócio, as especificidades de 
seu segmento, e tome por base a convenção 
coletiva, onde está boa parte das demandas 
relacionadas aos empregados.

As principais mudanças do eSocial
- Admissões precisarão ser enviadas antes da data de 
admissão.
- Rescisões precisarão ser enviadas no mesmo prazo 
do pagamento (1 dia para rescisão iniciada pelo 
empregador e 10 dias para quando o empregado pede 
a rescisão). 
- Alterações contratuais, como aumento de salário ou 
troca de função, deverão ser informadas ao eSocial no 
momento que acontecerem.
- A empresa terá obrigatoriamente de informar todo 
atestado recebido acima de 3 dias de duração.
- O eSocial facilitará ainda mais o rastreamento de 
pagamentos feitos a funcionários que não foram 
contados como salário. Por isso, é preciso verificar 
se os encargos estão sendo pagos em todo tipo de 
remuneração ao trabalhador.
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Leia o MOS (Manual de Orientações do eSocial), 
disponível na página oficial do sistema (www.
esocial.gov.br), onde também existem outros 
materiais de apoio.

Avalie as soluções tecnológicas disponíveis 
na sua empresa, pois o sistema de folha de 
pagamento será o centro das informações. 
Quanto melhor este recurso, mais fácil será a 
implantação e administração do eSocial.

Revise todos os processos e encontre as 
inconformidades, como por exemplo, o registro 
de colaboradores fora do prazo ou retroativo, 
concessão e pagamento de férias fora dos 
períodos, excesso de horas extras, etc. Após 
este levantamento, analise cada processo e 
crie um novo procedimento com os critérios 
estabelecidos pelo eSocial. Atenção para 
Segurança e Saúde do Trabalhador, que inicia 
em janeiro de 2019.

Faça o saneamento dos dados, ou seja, complete 
e atualize todas as informações cadastrais. Há 
softwares de folha no mercado que já fazem 
uma varredura no sistema, apontando os 
campos e informações que estão incompletas ou 
divergentes. Novos campos e indicadores foram 
criados com o eSocial. Tabelas do sistema têm 
papel fundamental, tabela de rubricas (S-1010), 
cargos (S-1030) e horários (S-1050) devem ser 
revisadas com muita atenção.

Crie um grupo de eSocial no seu estabelecimento, 
com o intuito de manter todos os colaboradores 
atualizados. Qualquer alteração cadastral, 
como endereço e estado civil, deve ser feita no 
sistema.

O governo mantem uma base restrita para teste 
do eSocial. Por isso, antes de iniciar a produção 
real, realize todos os testes possíveis.

Fontes: MG Contécnica, portal eSocial (http://portal.esocial.gov.br/).
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