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Domine o eSocial
e transforme conhecimento
em oportunidades
Entre os dias 23 a 26 de março, sempre às 20h. 

O Workshop Dominando o eSocial é composto por três 
aulas que vão te ensinar aspectos importantes do eSocial,
tais como os primeiros passos para começar com o eSocial, 
estratégias de implantação e pontos de atenção para evitar 
a malha fiscal!

Professor
Luciano Pimentel
Prazer em conhecer você! Eu sou Luciano 
Pimentel, professor titular da Nith.

Eu serei seu guia nesse Workshop, e tenho 
como missão te mostrar como o domínio do 
eSocial pode gerar transformações expressivas 
na sua vida pessoal e profissional... assim como 
gerou na minha.

Estou muito orgulhoso por você ter dado esse 
primeiro passo comigo. Esse é só o início da 
sua jornada para dominar o eSocial e 
transformar conhecimento em oportunidades.

Vamos lá!
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Conheça a Nith

A Nith Treinamentos atua há mais de
15 anos ministrando e distribuindo 
conteúdo das áreas trabalhista, 
previdenciária, fiscal e contábil.

Com muito orgulho, hoje podemos dizer 
que nossos treinamentos já alcançaram 
mais de 118.000 alunos e somam mais de 
60 mil certificados emitidos por todo o 
Brasil.

Todos nós trabalhamos diariamente para
levar até você o conteúdo mais qualificado 
e atualizado da área trabalhista e eSocial. 
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Estratégias de implantação
do eSocial
Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Material complementar 
da Aula 2 do Workshop Dominando o eSocial: Do zero à 
implantação. 

Nesse material abordaremos um pouco mais o Método LAP e as 
Estratégias de Implantação do eSocial. 

Eu sou Luciano Pimentel, Especialista em eSocial, Professor 
Titular da Nith, e seu guia nessa jornada para dominar o eSocial 
e transformar conhecimento em oportunidades. 

Antes de eu começar a abordar o conteúdo dessa aula, eu vou 
recapitular brevemente o que foi passado na aula 1. 

Na aula de estreia, eu expliquei rapidamente sobre o método 
LAP. Um método que eu criei, para ajudar mais de 5 MIL alunos 
a dominarem o eSocial, as rotinas do DP e se manterem 
atualizados. 

Isso sem ter que perder tempo e gastar toneladas de dinheiro 
em faculdades e MBA’s. 

Eu também ensinei POR ONDE COMEÇAR no eSocial, mesmo 
você estando no absoluto zero ou que já tenha iniciado a 
implantação do eSocial na sua empresa, mas não sabe se está 
fazendo corretamente. 

Na aula 1 também mostrei quais são os objetivos do eSocial, 
como é feito o envio de eventos, os principais eventos, como



buscar informações oficiais e porque você deve ser tornar um 
especialista em eSocial. 

O conteúdo da aula anterior é o ponto de partida para entender 
todo o conteúdo desse Workshop. 

Por isso, caso você esteja lendo esse material, mas ainda não 
tenha assistido nenhuma aula, pare agora mesmo. 

Pois é muito importante que você assista as aulas em sequência 
para entender todo o conteúdo.  

Resumo feito. Agora vamos entrar na Aula 2.

O Método LAP
Na aula passada eu compartilhei com você um pouco da minha 
história e do caminho que me fez chegar até aqui e encontrar 
minha missão, que é ajudar pessoas como você a terem 
sucesso e crescerem na carreira por meio do conhecimento.  

Agora que você já me conhece e tem consciência das minhas 
principais dificuldades, sabe que enxergar o lado bom foi o 
diferencial na minha vida.  

Afinal, não faltaram motivos para eu desistir.  

Mas por que estou falando isso de novo? Porque a sua história 
pode ser parecida com a minha.

E eu sei que se eu passei por tudo isso e cheguei até aqui, você 
também pode! Afinal eu acredito que o conhecimento é a chave
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para novas oportunidades.  

Não importa qual seja sua situação atual, só você tem o poder de 
mudar sua realidade. Não tem problema se hoje você se sente 
insegura, perdida e não sabe por onde começar.  

Esses receios são normais e você verá como é fácil superá-los 
quando se tem um sistema de apoio confiável.  

Por acaso você sabe onde os profissionais mais erram quando 
começam no DP? 

Eles vão direto para a Prática, sem primeiro dominar a legislação e 
sem acompanhar as atualizações. 

E está tudo bem fazer as coisas desse jeito, não tem problema. Mas 
eu quero que você seja diferente, e aprenda desde já a fazer da 
maneira correta. 

Foi por esse motivo que eu desenvolvi o Método LAP, baseado na 
ciência da andragogia, que é a arte de ensinar para adultos, que 
mencionei na Aula 1. 

Para ajudar pessoas como você, que estão na mesma situação que 
eu me encontrava anos atrás, a vencer esse medo do eSocial e 
começar um processo de transformação na vida. 

O método LAP foi desenvolvido exclusivamente para os 
profissionais que querem aprender sobre Departamento Pessoal e 
absorver toda a legislação e atualizações que a área trabalhista e o 
eSocial exigem.

E ele é inovador porque é baseado nos princípios da Andragogia e
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consiste em 3 pilares fundamentais:

Legislação, Atualização, Prática 

Como eu já mencionei anteriormente no Workshop, a base do 
método LAP, assim como do DP e do eSocial, é a Legislação.  

É por isso que você, profissional que atua no DP, precisa ter 
amplo conhecimento das bases legais que permeiam suas 
funções.  

Como por exemplo: cálculos trabalhistas, 13º, férias, jornada de 
trabalho, eSocial, Rescisão, Folha de Pagamentos e muito mais. 

Ao fixar esse pilar na sua mente, você vai gradualmente perdendo 
o medo de errar e consequentemente adquirir mais confiança na
prática.

Mas não para por aí. 

Além de ter amplo conhecimento da Legislação, você precisa 
estar sempre se atualizando. 

É aí que entramos no segundo pilar do Método LAP: Atualização. 

Esse pilar teve importância redobrada em 2020, em que tivemos 
diversas mudanças e atualizações trabalhistas devido a pandemia 
do COVID-19.   

E as coisas que mais deram dor de cabeça para o profissional de 
DP foram as tais das Medidas Provisórias. Algumas tiveram tanto 
impacto que se tornaram Leis. 
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Eu particularmente tive um 2020 bem corrido, pois durante todo 
esse período eu fique ligado em cada notícia que saía e fazia aulas 
ao vivo para manter meus alunos atualizados.

E estamos preste a viver outra maré de Medidas Provisórias que 
estão vindo por aí neste ano de 2021. Algumas delas estão no forno 
para serem publicadas no momento em que estou produzindo este 
material.
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Depois de você aprender e dominar esses dois pilares, você verá 
como o terceiro pilar, que é a Prática, será um mero detalhe.  

Isso porque todos os pilares do método LAP trabalham em 
conjunto e dependem um do outro para funcionar 
corretamente.  

Mas fique tranquila. Você não precisa saber toda a Legislação 
Trabalhista para colocá-la em prática. O que você precisa é 
dominar o método e saber como aplicá-lo em cada situação.   

Veja um exemplo prático: 

O evento S-2190, como base na legislação do eSocial 2.5, 
reunia somente 4 informações básicas:  

CNPJ, CPF, Data de admissão e Data de Nascimento. 

E com atualização do Novo eSocial S1.0 houve um aumento de 
4 para 12 campos de informações. 

Agora, tendo esse conhecimento, você consegue aplicar essa 
mudança na Prática sem cometer erros. 

É por isso que eu estou dedicando meu tempo e conhecimento 
para estar aqui com você no Workshop Dominando eSocial, que 
além de ser um evento totalmente gratuito, ainda transforma o 
seu conhecimento em novas oportunidades para sua carreira. 

Eu sei a diferença que tudo isso fará na sua vida. 

Mas e você, sabe?



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL
DOMINANDO

O ESOCIAL

09AULA 2 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Estratégias de Implantação do
eSocial 
Antes de começarmos, eu quero ressaltar algo que vimos na 
primeira aula, mas que vou repetir o máximo de vezes possíveis.  

Isso porque, o que eu explique na aula anterior é a base para 
começar a implantar o eSocial.  

Implantar é diferente de enviar 

Muita gente só está enviando carga e eventos sem realmente 
saber se aquela informação está correta ou sem nem mesmo ter 
estudado o eSocial.  

E isso é um grande erro, pois abre brecha para possíveis 
autuações. 

Outros fatores que você tem que saber na hora de começar a 
implantação é:  exatamente o que é o eSocial,  a documentação 
técnica e conhecer os eventos.  

Eu expliquei tudo isso na Aula 1.  

Faseamento de Grupos no eSocial 

Para que a gente fale de implantação, é importante que a gente 
entenda o faseamento. 

O que é esse faseamento?  

Buscando facilitar a implantação do eSocial, o governo instituiu
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a implantação por fases. 

Isso é, o eSocial está sendo implantado por etapas, e sempre são 
publicadas portarias com orientações sobre cada faseamento 
(para cada etapa), pois os prazos podem mudar dependendo de 
como as empresas estão se adaptando. 

Ano passado, por exemplo, tivemos a pandemia, em decorrência 
disso houve a suspensão do antigo cronograma de implantação 
do eSocial.   

Até que no final de 2020, foi publicado a PORTARIA CONJUNTA 
Nº 76, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, que trata do cronograma 
vigente.  

Leia na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-
2020-284694569 

Quem está acompanhando o eSocial desde o início sabe que já 
houve algumas mudanças na estrutura dos grupos, antes eram 6 
grupos e agora voltou a ser apenas 4 grupos.  

Por isso é importante você estar sempre atenta, acompanhando 
essa evolução do processo de implantação. 

Dentro desse faseamento temos uma divisão entre Grupos de 
Empresa e Fases de envio de Eventos.  

Eu bato constantemente na tecla dos Grupos, porque essa é uma 
das coisas mais importantes a ser fixada na cabeça do 
profissional, principalmente para quem trabalha em escritório de 
contabilidade.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569
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Então, como ocorre a classificação de Grupos e como saber onde 
sua empresa se encaixa?

Grupo 1 

Neste grupo temos as empresas ricas. Aquelas empresas que 
faturaram acima de R$ 78 milhões em 2016 (consulta feita 
através de A Escrituração Contábil Fiscal - ECF) 

Grupo 2 

Enquadram-se empresas que faturaram até R$ 78 milhões em 
2016, exceto as empresas optantes pelo SIMPLES na data base 
07/2018. 

Grupo 3  

Aqui entra empresas optantes pelo SIMPLES Nacional na data 
base 07/2018, empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), 
empregadores pessoas físicas produtores rurais e empresas sem 
fins lucrativos.  

Grupo 4 

Órgãos públicos.  

O principal erro de classificação está nas empresas optantes pelo 
SIMPLES, ali no Grupo 3. 

Por isso quando for fazer a classificação, primeiro é preciso 
checar se em 2018 a empresa era optante pelo SIMPLES, para 
saber se ela é do Grupo 2 ou do Grupo 3.
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Para empresas que foram constituídas posteriormente, depende 
da data de opção.  

Se ela fez a opção pelo SIMPLES na data da constituição ela é do 
Grupo 3.  

Se ela fez posteriormente, ela é automaticamente do Grupo 2. 

Exemplo: 

Eu constituí uma empresa em janeiro de 2021 e não fiz opção 
pelo SIMPLES naquele momento, só em fevereiro.  

Então, ainda que ela seja optante pelo SIMPLES, a empresa se 
enquadra no Grupo 2, pois a opção não feita a partir da data da 
constituição.  

Fase de Envio de Eventos  

Eu já mencionei que o faseamento foi dividido em Grupo de 
Empresas e Fases de envio de eventos. 

Já vimos os grupos, então vamos para as fases.   

Fase 1 

Fase em que tem que ser enviado o cadastro da empresa e as 
tabelas.  

Fase 2 

Fase dos eventos não periódicos (que não tem uma data fixa para 
acontecer).
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Um detalhe, os eventos de SST estão constantemente sendo 
prorrogados e alguns vão até ser excluídos na versão simplificada. 

Porém um detalhe que eu não posso deixar de mencionar é que 
todos que sobraram são eventos não periódicos.  

Apesar disso nessa fase entrarão não periódicos exceto os que 
também se enquadram na fase Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST).  

Fase 3 

É a fase que mais causa preocupação nos profissionais, 
principalmente, daqueles do Grupo 3.  

Nessa fase entram os eventos periódicos (conhecida como a fase 
de folha de pagamento).  

Fase 4 

Fase dos eventos de SST, que como eu já mencionei, também são 
eventos não periódicos, mas que se enquadram nessa última fase.  

Prazos de entrega:  

Segue na próxima página o novo cronograma de implantação do 
eSocial, que foi atualizado em outubro do ano passado.  
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• O Grupo 1 já entregou até a fase da folha, e para “concluir” falta 
somente a fase de SST
• O Grupo 2 também já entregou até a fase de folha e falta 
somente a fase de SST
• O Grupo 3 parou na fase de eventos não periódicos e faltam as 
fases de folha e de SST 
• O Grupo 4 ainda não entregou nenhuma informação.  

É imprescindível que você tenha no seu DP, esse calendário de 
entrega, e que esteja sempre atento para novas alterações.
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Dica Importante: Os eventos dessas fases que ainda vão entrar em 
vigor poderão ser entregues na versão simplificada do eSocial, isso 
porque em maio deste ano também começará a implantação oficial 
do eSocial Simplificado.  

Então as informações já poderão ser entregues com base na 
estrutura do Novo eSocial. 

Essa dica é bem importante, principalmente para o Grupo 4, que 
não entregou nada, e vai ter que entregar todos os eventos com 
base na versão simplificada (v S-1.0). 

Diferente dos outros grupos que poderão utilizar a versão 2.5 até 
março de 2022, pois terá um período de transição entre o sistema 
atual e o simplificado.  

Agora que você já aprendeu Grupos, fases, eventos e prazos, 
podemos ir para o próximo ponto. 

O que fazer se a empresa está totalmente desorganizada e 
atrasada no processo de implantação?    

A primeira ação, e mais importante, que você deve tomar é:  
Definir qual Grupo a empresa pertence. 

Depois que você faz a classificação do grupo, você pode fazer uma 
análise e verificar o que está atrasado.  

Isso é, definir quais eventos já deveriam ter disso entregues e não 
foram.   

E como regularizar a partir daí?
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Nesse momento em que estou produzindo este material, em março 
de 2021, você não pode gerar toda carga atrasada da empresa a 
partir de hoje. 

É necessário, com base nas datas que eu mencionei 
anteriormente, ir entregando mês a mês as informações até 
regularizar. 

Fazer todo esse histórico, começando na primeira fase e 
escriturando até chegar na data de hoje e regularizar 100% do 
eSocial.  

Estratégias de Implantação 

Não tem como falar de implantação se você nem sabe o que é 
eSocial, então antes de tudo você precisa estudar os conceitos 
básicos e de preferência, ler o manual para ficar ainda mais por 
dentro. 

Se hoje você quer implantar ou regularizar o eSocial em uma 
empresa, você precisa ter conhecimento necessário. 

Então antes de implantá-lo, você precisa ter essa base.  

1. Comunicação 

É impossível fazer a implantação sem a comunicação.  

Esse seria é o processo de conversar com seus clientes, com 
líderes de setores, gerentes, com os colaboradores.  

Esse é um dever que nós do DP temos, já que o projeto só está 
andando por causa de fazemos, do que informamos. 



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL
DOMINANDO

O ESOCIAL

17AULA 2 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Pois não adianta o governo criar um sistema, as empresas de 
software desenvolverem as aplicações se você que é do DP não 
enviar as informações.  

Então a primeira etapa é comunicação, pois é o empregador quem 
decide ser vai haver investimento em treinamento da equipe, se vai 
ocorrer troca de software e outras decisões que vão impactar a 
qualidade das informações transmitidas. 

Essa é para mim uma das partes mais importantes.  

Deixar os envolvidos e responsáveis cientes sobre a importância do 
eSocial, como ele vai mudar a realidade da empresa e orientar os 
riscos que o empregador está correndo se não entregar o eSocial.  

2. Definir quem vai ser o pai da criança

Nesse ponto deve ser definido o responsável, quem vai ser o pai (ou 
mãe) do eSocial. 

O eSocial vai ser o futuro do DP, por isso você tem que se 
responsabilizar pelo eSocial, pois isso vai garantir sua 
empregabilidade e sua permanência no mercado.  

Quando ninguém quer fazer, você pode ser a pessoa a tomar para 
si a responsabilidade.  

Eu acredito que você é capaz de fazer isso, apesar de todas as 
adversidades.

3. Fazer a classificação de Grupos 

Eu já passei anteriormente os Grupos e você já aprendeu a fazer a
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classificação.

É muito importante, principalmente para quem está em escritório 
contábil, também saber a situação das empresas, para definir quem 
precisa de mais atenção.  

Lembre-se- se de verificar se a classificação da sua empresa está 
correta, para você não cometer erros.  

4. Alinhar as entregas 

Isso é, verificar os prazos em que começaram cada fase, e depois 
checar o que foi entregue e o que não foi.  

Até agora você não está entregando ou enviando nada, você está 
trabalhando em estratégias que são vitais para fazer essa 
implantação ou essa regularização de forma organizada e, mais 
importante, correta.  

Nesse ponto, basicamente, você vai alinhar quando que tem que 
enviar o quê. Parece confuso, mas é exatamente isso. 

5. Conhecer o sistema

Para você escriturar o eSocial você precisa do software de folha, 
ele é sua ferramenta de escrituração.  

Você precisa saber como seu software de folha está tratando 
determinada informação. 

Mas isso não significa que você precisa ser refém dele e ser um 
apertador de botão.
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Lembrando que cada um usa um software de folha diferente.  

6. Conferir os cadastros 

Quando eu digo conferência, não é só verificar se está faltando 
algo, mas conferir com base no eSocial.  

Você conferir e, mais importante, precisa saber se a informação 
que está sendo enviada para a base do governo está mesmo 
correta. 

7. Fazer/ Conferir Tabela de Rubricas 

Um dos passos mais críticos.  

Eu decidi destacar esse ponto, pois a tabela de rubricas é uma 
novidade, que está permitindo que o DP entregue informações para 
o governo com um detalhamento muito grande. 

A Tabela de Rubricas (Tabela S-1010 do eSocial) é a tabela que vai 
levar todos os eventos de folha, tudo que transita na folha.  

Você vai ter que fazer sua tabela de rubricas no seu software de 
folha, e apesar do sistema normalmente entregar uma 
classificação padrão, você precisa fazer essa conferência.  

Essa conferência envolve checar a classificação tributária, em que 
você vai ter que informar as incidências para INSS, FGTS, IRRF, 
além de fazer um “DE - PARA” com a Tabela 3, que se encontra no 
anexo de tabelas do eSocial. 

Nessa Tabela 3 você vai encontrar a natureza de cada rubrica.
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Assim, a tabela de Rubricas é muito importante, principalmente 
pela riqueza de detalhes. Sem falar nos cruzamentos que ocorrem 
nas próprias rubricas. 

8. Enviar dados 

Depois de fazer tudo que eu mencionei anteriormente, você pode 
começar a enviar dados. 

O erro de muitos profissionais hoje é que eles só estão 
preocupados em enviar dados, e não estão preocupados em saber 
se está ou não certo.  

E está tudo na documentação técnica, e tudo que você precisa 
fazer para entender é se tornar um especialista.  

Quando você começar a estudar a fundo essas regras, você vai se 
sentir mais segura, pois terá certeza que está prestando as 
informações corretas para a base do Governo.  

Você dará um adeus definitivo para o medo de errar esses 
processos.  

5 dicas para empreender com o 
eSocial  
Antes de encerrar esse material, eu vou deixar algumas dicas para 
quem está buscando empreender com o eSocial.  

Por incrível que pareça eu já fiz na prática todas as dicas que estou 
passando e você também pode.
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1. Faça palestras 
2. Preste consultorias  
3. Estabeleça parcerias   
4. Faça divulgação do seu trabalho nas redes sociais 
5. Faça um Intraempreendedorismo 

5 dicas de Sucesso para
desempregados
Como eu já mencionei, quando eu comecei a estudar o eSocial, eu 
também estava desempregado, e tive que dar um jeito na situação.  

Então também separei umas dicas para você que está 
desempregada e quer voltar para o mercado.  

1. Faça Networking  
2. Refaça o seu currículo  
3. Compartilhe conhecimento  
4. Participe de eventos (já pode dar check nessa)  
5. Invista em você

Conclusão 
Agora que você já sabe pode onde começar e já sabe das 
estratégias para implantação do eSocial, quero te passar um 
desafio. 

Quero que você faça um Plano de Ação para começar a estudar e 
implantar o eSocial na sua empresa e se tornar uma Especialista.

Se você não está atualmente em uma empresa, faça mesmo assim,
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pois isso pode te ajudar no seu próximo trabalho. 

Vamos chamar esse plano de 4Q. Olha como vai funcionar:  

Você vai fazer uma tabela, pode ser no Excel, numa folha de papel 
A4, cartolina ou no quadro branco, vai dividir em 4 colunas e 
escrever no topo: 

• O Quê. 
• Quem. 
• Quando. 
• Quanto. 

Aqui no “quê” você vai colocar tudo que você lembrar que você tem 
que fazer para começar a implantar o eSocial na sua empresa.  

No “quem”, você vai escrever quem irá realizar, com quem será 
realizado ou o nome dos participantes de sua equipe. 

No “quando”, você coloca quando será realizado. Defina uma data 
limite, ou uma data extra que vai realizar a ação. 

E no “quanto”, você coloca aproximadamente, quanto irá te custar 
para fazer a ação. Você vai ver que muitas coisas não custarão 
nada para serem realizadas. 

Já aviso a todos que a primeira ação que esse desafio deve ser 
concluído durante as aulas do Workshop, com seu nome ou o 
nome da sua equipe, com data de entrega para 26/03, às 20h e 
com zero reais de custo.

Topa o desafio?
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Lembrando que sexta-feira, dia 26 de março, às 20h (horário de 
Brasília) vai ser liberada a Aula 3 do Workshop Dominando o 
eSocial: Do zero à implantação, que tem como tema: Ponto de 
Atenção para evitar malha fiscal. 

Te espero lá. 
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ATÉ A PRÓXIMA!

SIGA A NITH NAS
REDES SOCIAIS
CLIQUE NOS ÍCONES INTERATIVOS:

https://instagram.com/nithtreinamentos
https://www.youtube.com/c/NithTreinamentos/featured
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ANOTAÇÕES
AULA 2
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ANOTAÇÕES
AULA 2
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ANOTAÇÕES
AULA 2


