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RESUMO: 

 

Introdução: O programa eSocial e a integração dos sistemas informatizados das empresas 

públicas com o ambiente nacional, se tornam meios de estudos na medida em que é 

fundamental compreender o registro dos trabalhadores e suas informações quanto a 

remuneração, previdência, e tributos, que passam a ser racionalizados e simplificados no 

cumprimento de obrigações. Objetivo: Explicar a relação entre conhecimento especializado e 

o processo de implementação do eSocial nas empresas públicas. Metodologia: A metodologia 

utilizada para o alcance do objetivo foi a revisão de literatura com abordagem da descrição da 

implantação do programa eSocial para obtenção de praticidade e rapidez.  Para levantamento 

bibliográfico foi adotado o repositório de dados “Google Acadêmico” e para seleção inicial 

adotou-se os termos “implementação do eSocial” que resultou em 22 artigos enquanto que 

com os termos "implementação do eSocial" a pesquisa retornou 70 artigos. Foi analisado o 

título, o resumo e por fim, o texto completo para selecionar os estudos que se adequaram à 

temática da pesquisa. Resultados: O programa eSocial reitera a gestão profissional e engajada 

ao tratar de entidades públicas, pois viabiliza um modelo estrutural, não se limitando  a 

estratégias de gestão, e da mesma forma, gesticulam que a integração em uma única base de 

dados, de informações trabalhistas possibilitam a diversos órgãos governamentais, 

informações de trabalhadores das empresas públicas. Conclusão: O eSocial voltado 

principalmente para empresas públicas, destaca as diversas vantagens do sistema como a 

simplificação de processos com consequente ganho de produtividade, além de diminuição de 

erro nos cálculos na geração de guias, porém evidencia do conhecimento especializado dos 

profissionais, devido a inovação apresentada pelo programa.  
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