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RESUMO: Introdução: O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é um sistema de escrituração digital considerado 

empreendedor que visa o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

existentes. Objetivo: Explicar o programa eSocial e seu empreendedorismo voltado para 

escrituração social, visando garantir os direitos trabalhistas e previdenciários aos 

trabalhadores. Metodologia: O estudo foi fundamentado na pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos e revistas online que destacaram o programa eSocial como prática de modernização do 

Estado, e ao mesmo tempo, como instrumento de efetividade do processo de fiscalização e de 

gestão tributária para trabalhadores, empresa e Governo. Resultados: A revisão da literatura 

definiu as ações desenvolvidas pelo eSocial como empreendedoras. O programa busca 

corrigir os problemas que não estão em conformidade com a legislação e alterar, por meio de 

movimentações sugeridas, mudanças de rotinas e procedimentos, proporcionando um único 

canal de informações, que é banco de dados nacional. A possibilidade em atestar o real 

cenário das relações entre empresa e empregado a partir de melhorias na padronização e na 

qualidade das informações relacionadas à contabilidade, e sua interação com um meio 

tecnológico que permita fazer uma análise profunda nas áreas envolvidas, consagra o eSocial 

como um sistema empreendedor e inovador designado para escrituração contábil digital. 

Conclusão: O eSocial representa inovação e avanço tecnológico no cotidiano das empresas. 

Com a adoção do programa unificado para a transmissão das informações previdenciárias, o 

Governo agiu de maneira empreendedora. Deve-se atentar-se que a implantação do eSocial 

exige uma completa mudança comportamental na gestão das informações organizacionais, 
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alterando assim a fiscalização e as obrigações acessórias. O auditor fiscal não precisa mais se 

deslocar até o contribuinte em busca das informações e documentos, pois o eSocial consegue 

agilizar a entrega das informações de forma eletrônica, agilizando a fiscalização e reduzindo 

custos. 

 

Palavras-chave: eSocial. Empreendedorismo. Escrituração Fiscal.  


