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RESUMO 

 

Introdução: Com o passar dos anos, a profissão contábil se aperfeiçoou e se tornou cada vez 

mais essencial para as empresas, seja ela pública ou privada. O Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) trouxe grandes 

mudanças governamentais para facilitar a apresentação de documentos e dados empresariais, 

e para o cumprimento de obrigações fiscais. O Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), sendo o eSocial uma de suas ramificações. O eSocial é uma ferramenta instituída 

pelo Decreto n.º 8.373/2014, com o intuito de proporcionar mais agilidade para as empresas 

nas prestações de contas. Esse projeto trouxe para o país inúmeros benefícios, tanto para 

União quanto para o contribuinte, pois a ideia de utilização desta ferramenta de gestão torna a 

prestação de informações trabalhistas e previdenciárias, mais eficiente e eficaz, além de 

tempestiva. Objetivo: demonstrar os benefícios e desafios que as empresas enfrentam na 

implantação do eSocial, além dos investimentos que são feitos para adesão do sistema, os 

benefícios diretos, rendimentos e como estas empresas terão que se reorganizar para a nova 

rotina. Metodologia: O estudo baseia-se em revisão de literatura por meio da pesquisa 

bibliográfica, que consiste no exame da literatura científica para levantamento e análise do 

que já se produziu sobre o tema “eSocial e os desafios e benefícios para sua implantação”. 

Foram incluídos apenas os artigos originais em função da sua maior circulação no meio 

acadêmico e profissional, excluindo assim, teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

monografias, anais de congresso, editoriais e artigos que não continham informações 

relevantes sobre o tema eSocial. Considerações Finais: Os objetivos foram alcançados, pois 

foi possível selecionar artigos que descreveram pontos positivos e negativos acerca da 
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implantação do eSocial. É importante ressaltar que a adesão ao novo sistema de escrituração 

das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas causou um grande impacto na carreira 

dos profissionais de contabilidade. Apesar de o eSocial ser um facilitador no envio de 

informações para o banco de dados federais, a maior parte dos profissionais contábeis 

alegaram o despreparo para a nova rotina proporcionada pela inovação da obrigação 

acessória. 
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