
www.pwc.com.br

eSocial
Um projeto do governo federal que vai  
unificar o envio de informações dos 
trabalhadores pelos seus empregadores.

Principais objetivos

•	Oferecer	aos	diversos	órgãos	do	governo	
uma	única	fonte	de	informações	para	o	
cumprimento	das	diversas	obrigações	
trabalhistas,	previdenciárias	e	tributárias	
atualmente	existentes.

•	Integrar	os	sistemas	informatizados	das	
empresas	com	o	ambiente	nacional	do	
eSocial,	a	fim	de	automatizar	a	transmissão	
das	informações	dos	empregadores.

•	Padronizar	e	integrar	os	cadastros	das	
pessoas	físicas	e	jurídicas	no	âmbito	dos	
órgãos	participantes	do	projeto.

•	Modernizar	a	sistemática	de	fiscalização.	
		

Sua 
empresa

  Ministério do      
planejamento

CEF

MPS

MTE

 RFB

INSS



Siga-nos Twitter@PwCBrasil

facebook.com/PwCBrasil

© 2013 PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., a qual é uma 
firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente.

O termo “PwC” refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro 
participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. 
A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das 
referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma 
membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma.

Como podemos ajudá-lo?
	
A PwC pode auxiliar a sua empresa 
a implementar o eSocial e a verificar 
a adequação da ferramenta e das 
informações prestadas ao Fisco. Nossos 
projetos estão divididos nestas três etapas:

• Diagnóstico:	mapear	o	ambiente	de	
sistemas,	controles	internos	e	principais	
práticas	trabalhistas	e	previdenciárias	da	
empresa	relacionados	ao	eSocial	para	definir	
a	estratégia	de	implementação.

• Estruturação e preparo: recomendar	
ajustes	internos	decorrentes	do	diagnóstico	
e	auxiliar	na	eliminação	de	não	
conformidades	nos	processos	que	tenham	
impacto	tributário	e	previdenciário.

• Implantação e Data Quality: verificar	
aderência	e	qualidade	dos	dados	exigidos	
pelo	eSocial	e	compliance	com	a	legislação	
vigente,	a	fim	de	eliminar	exposições	
tributárias	e	previdenciárias.
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