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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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Pontos de atenção para
evitar a malha fiscal 
Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Material de Apoio 
da Aula 3 do Workshop Dominando o eSocial: Do zero à 
Implantação. Eu sou Professor Luciano Pimentel, coautor do 
Livro “10 boas práticas evitar autuações no eSocial” e 
Professor titular da Nith Treinamento, a maior empresa de 
eSocial do Brasil. 

E também sou seu guia nessa jornada para dominar o eSocial e 
transformar conhecimento em oportunidades. 

Ao longo do Workshop você aprendeu como começar no 
eSocial, eventos, classificação de grupos, prazos, dicas de 
implantação e muito mais.  

E isso é apenas uma pequena parte do que eu apresento na 
Formação de Especialista em DP e eSocial. 

Você vai ler agora a matéria da terceira aula do Workshop, em 
que vou explicar Pontos de atenção para evitar Malha Fiscal.  

No final eu ainda vou te contar como passar para o próximo 
nível na sua carreira, sendo reconhecida, aumentando seu 
salário, sendo promovida, e tudo isso através do seu 
conhecimento em eSocial. 

O que já vimos até aqui  

Nas duas aulas anteriores, eu ensinei COMO COMEÇAR no 
eSOCIAL, mesmo que você esteja no absoluto zero ou que já



tenha iniciado a implantar o eSocial, mas não sabe se está 
fazendo corretamente. 

Comentei sobre quais são os objetivos do eSocial, quais são os 
principais eventos e como enviá-los, vimos o cronograma de 
implantação e também revelei as 8 estratégias exclusivas de 
implantação do eSocial. 

Eu passei também dois desafios nas aulas passadas. Um para 
fazer com que você perca o medo do eSocial e outro para você 
criar um Plano de Ação e começar a implantar o eSocial e se 
tornar especialista. 

Então se você ainda não assistiu as aulas anteriores, para tudo 
o que está fazendo e vai lá assistir agora. Até porque as aulas 
vão sair do ar em pouquíssimo tempo. 

Revisão feita, agora bora para a Aula 3! 

Pontos de Atenção para evitar Malha Fiscal 

Nesse material da Aula 3, vou ensinar para você, todos os 
pontos de atenção para evitar malha fiscal no eSocial e abordar 
a substituição das obrigações acessórias. 

Isso porque o eSocial possui penalidades que podem resultar em 
prejuízos, como multas aplicadas no caso de descumprimento 
dos prazos de envio da documentação solicitada, que podem 
chegar ao valor de até R$ 265.659,51, que está prevista na 
PORTARIA SEPRT/ME Nº 477, DE 12 DE JANEIRO DE 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-477-de-12-de-janeiro-de-
2021-298858991
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Devo falar que, as chances de as empresas serem multadas são 
altas! Só pelo fato de esquecer de enviar os eventos obrigatórios 
nos prazos previstos. 

É o caso da folha de pagamento ou da substituição da GFIP, do 
CAGED, da RAIS e outras obrigações que já estão sendo 
substituídas pelo eSocial. 

O eSocial já tem multa? 

Um questionamento que eu escuto bastante é sobre as multas que 
estão relacionadas ao eSocial. 

Você já deve ter visto alguma publicação na internet, tabelas de 
multas e outras informações sobre o assunto e deve ter ficado 
assustada com os valores. 

Existem duas verdades nessas informações: A primeira é que essas 
multas realmente existem, e se a empresa for fiscalizada e o fisco 
encontrar divergências, ela pode ser facilmente penalizada. 

Outra verdade que eu posso dizer aqui, que já falei nas outras aulas 
do Workshop, é que o eSocial vai ser um instrumento nas mãos 
dos órgãos fiscalizadores, que vai aumentar muito o poder de 
vigilância do estado.  

Então o nível de exposição das empresas é muito maior. 

Por isso é muito comum me perguntarem “o eSocial já tem 
multa?”  

Sendo bem prático, o eSocial por si só não multa, já que se trata 
de uma declaração escriturada, em que os dados prestados ficam
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à disposição dos órgãos.  

O eSocial não altera a Legislação, a Legislação já existe e prevê 
multas em certos casos. 

Dessa forma, no eSocial só torna mais fácil a identificação 
dessas irregularidades, que serão cobradas pelos órgãos 
competentes.  

Agora, o futuro é uma incógnita... pode ser que um dia o eSocial 
possa ser o agente cobrador. 

Já se falou muito sobre autuações de forma automatizada, isso 
é, você declara a informação e ser der divergência sua empresa 
é notificada. 

Por enquanto isso é uma possibilidade, ninguém sabe como vai 
ser adaptado no futuro.  

Resumindo, hoje, o eSocial não tem multa.

Então, o que o eSocial tem? 

1. Notificação  

Duas notificações bem importantes que já aconteceram e quero 
ressaltá-las.  

A primeira foi em 2018 e assustou bastante gente.  

Foi quando as empresas do Grupo 2 não estava entregando a 
folha de pagamento e receberam uma carta da Receita Federal 
pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
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Essa carta era embasada na Lei previdenciária e na IN nº 971.  

Leia na íntegra: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idA
to=15937 

Muitas empresas ficaram assustadas porque esse era o reflexo 
daquilo que o eSocial pode ser no futuro.  

Depois dessa situação, tivemos outro alerta.  

Não chegou a ser uma notificação propriamente dita, e sim um 
alerta para empresas que estavam entregando informações 
indevidamente.  

Depois disso, houve outras notícias relacionadas a divergências 
nas declarações de informações. 

E a mais recente foi em novembro de 2020, quando as empresas 
receberam uma notificação da Secretaria do Trabalho, por causa 
da Malha Fiscal feita cruzando os dados do eSocial e do CAGED. 

Essa malha fiscal resultou em algumas empresas sendo notificadas 
porque ainda estavam fazendo CAGED, mesmo não sendo mais 
obrigadas. 

Ou só fazendo CAGED e não entregando o eSocial. 

Nesse cruzamento foram encontradas diversas anomalias, e 
muitas empresas caíram na malha fiscal.  

Confira o artigo que fizemos sober o assunto: 
https://blog.nith.com.br/malha-fiscal-esocial-caged/ 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15937
https://blog.nith.com.br/malha-fiscal-esocial-caged/
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Esse é mais um exemplo de como os órgãos fiscalizadores têm 
acesso as informações que são declaradas hoje e podem 
notificar uma empresa a qualquer momento.  

2. Risco 

Outro fator importante é O RISCO. 

Hoje existe um risco muito grande. Quem é meu aluno sabe 
bem! Pois eu gosto de sempre estar ressaltando esse ponto. 

Me preocupa que muita gente só se importa em enviar eventos, 
sem sabe de fato o que está fazendo. 

Pois é preciso ter em mente que uma vez que declarada a 
informação, ela já está à disposição do fisco e eles podem a 
qualquer momento notificar a empresa para corrigir. 

Hoje, o risco é muito grande por causa do nível de exposição 
que as empresas se encontram, já que agora são prestadas 
quase que diariamente informações para o fisco com uma 
qualidade extraordinária, tornando cada vez mais fácil identificar 
inconsistências. 

3. Nota de Fiscalização 

Esse ponto já é para tranquilizar você.  

Em 2018 foi publicada uma Nota de Fiscalização lá no portal do 
eSocial, já muitas empresas nesses períodos não estavam 
acreditando no projeto e não estavam prestando informações.
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Você pode acessar a nota por este link: 
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/nota-sobre-fiscalizacao-durante-a-fase-d

e-implantacao-do-esocial 

Até hoje essas empresas estão tendo problemas. 

Por causa desse desinteresse, foi publicada essa Nota de 
Fiscalização, que deixou as empresas preocupadas com possíveis 
multas, e resultou em muitos chamados abertos. 

Vamos analisar:

Tem um grande “porém” nesse primeiro ponto. No momento que 
estou produzindo este material várias obrigações acessórias já 
foram substituídas, o que quer dizer que as penalizações podem 
ser aplicadas. 

No momento em que a obrigação é substituída pelo eSocial, a 
empresa já fica sujeita a penalizações e os empregados podem 
ser prejudicados também.

https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/nota-sobre-fiscalizacao-durante-a-fase-de-implantacao-do-esocial
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Em 2018 também os softwares de folha estavam em fase de 
adaptação o que também impactou o processo de implantação de 
algumas empresas. 

Porém para você não receber penalidades usando essa 
justificativa, você tem que ter como provar estava adaptando o 
seu software e que por isso não estava apto para cumprir 
obrigações no prazo correto.

Isso é, muitos empregadores estavam cientes do eSocial, mas 
por não acreditarem no projeto não estavam cumprindo as 
obrigações 

Isso aí é inércia. Não tem como justificar.

Esse ponto serve para demostrar para o Comitê o esforço do 
empregador em fazer a fase da folha, então se você não 
conseguiu fazer a fase 1 e a fase 2, mas conseguiu fazer a fase de 
folha, isso seria caracterizado um esforço pelo Comitê.  

Ressaltando que essa Nota foi publicada em 2018, mas a 
premissa continua a mês: se você não está cumprindo os prazos 
do eSocial, se não está entregando o eSocial, se não está levando 
a sério o processo, então sua empresa está correndo risco.
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Agora vamos ver algumas obrigações que já estão sendo 
substituídas pelo eSocial:   

CTPS (Carteira de Trabalho) 
Eu prefiro começar por ela, pois a substituição da CTPS gerou 
uma mudança cultural extraordinária não só nas empresas, mas 
também impactou diretamente os cidadãos em geral. 

A principal mudança que tivemos foi a disponibilização da CTPS 
por meio digital, o que tornou possível acessar acessá-la pelo seu 
celular a qualquer hora, sendo o número da carteira é o CPF do 
titular.  

Assim, como a CTPS está disponível digitalmente, o trabalhador 
não precisa apresentar nada na hora da contratação, basta que 
ele informe o CPF à empresa. 

Como estamos abordando esse assunto dentro do método LAP, 
é minha obrigação mostrar qual a Legislação que permeia essa 
mudança da Carteira física para a digital.  

A gente vai ter em primeiro lugar a Lei 13.874 (Lei da Liberdade 
Econômica), que foi publicada em setembro de 2019, e que cita 
essa alteração mais precisamente no Art. 15. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm  

Esse artigo definiu a alteração de vários artigos da CLT, mudando 
diversos dispositivos que abordavam a Carteira de Trabalho, a 
obrigação de mantê-la em meio físico, regras de anotações e 
mais uma série de informações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
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Isso é, esse Lei previu a substituição da Carteira de trabalho 
física pela Digital.  

*A Lei da liberdade Econômica também foi a Lei que instituiu o 
eSocial Simplificado (Art. 16). 

Sobre a CTPS ainda foram publicadas mais duas portarias 
referentes ao assunto:  

Portaria nº 1.065/ 2019:  Disciplina a emissão da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social em meio eletrônico - Carteira de 
Trabalho Digital. 

Leia na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.065-de-23-de-setembro-de-2019-

217773828 

Portaria nº 1.195/ 2019: Disciplina o registro de empregados e a 
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social em meio 
eletrônico, e dá outras providências. (Processo nº 
19966.100353/2019-47). 

Leia na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-22

4742577

O principal evento do eSocial que está relacionado a Carteira de 
Trabalho é o evento S-2200, o evento de admissão. 

A partir do momento que você enviou esse evento, a admissão 
registrada vai para o sistema do eSocial, que depois vai para a 
base do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) que vai 
alimentar a CTPS Digital.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.065-de-23-de-setembro-de-2019-217773828
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-224742577


DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL
DOMINANDO

O ESOCIAL

13AULA 3 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Em cerca de 48 horas o empregado já terá acesso as informações 
registradas.  

Para empresa substituir a Carteira física pela digital ela tem que 
estar prestando informações ao eSocial.  

Assim, no momento em que este material foi produzido, a CTPS 
Digital impactou os grupos 1,2 e 3 do eSocial. 

Essas empresas quando realizarem alguma admissão, não 
precisam solicitar um documento físico, basta que o trabalhador 
apresente o CPF e pronto. 

Se você não está cumprindo os prazos de entrega do eSocial, as 
multas previstas por falta de registro na carteira já podem ser 
aplicadas se você é do Grupo 1, 2 ou 3.  

CAGED 
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
também já foi substituído, sendo a legislação que trata dessa 
mudança a Portaria nº 1.127 de 2019.  

Lei a Portaria na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221
811213 

No Art. 1 dessa Portaria é tratado sobre a substituição do CAGED 
pelos dados do eSocial.  

Assim, as empresas dos grupos 1, 2 e 3 não são obrigadas a enviar 
o CAGED desde janeiro de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221811213
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No momento em que esse material está sendo produzido, o Grupo 
4 continua entregando o CAGED normalmente através do 
aplicativo.  

Para as empresas que o CAGED já foi substituído, basta que elas 
entreguem eventos como S-2200 (admissão) ou o S-2299 
(desligamento), que já estarão gerando informações para o CAGED. 

Então se você cumpre os prazos desses eventos, você já está 
automaticamente cumprindo os prazos do CAGED. 

No final do ano passado houve uma malha do CAGED que cruzou 
os dados inseridos no sistema com os dados no eSocial. 

As empresas que tinham continuado a enviar o CAGED acabaram 
sendo prejudicadas por causa desse cruzamento. 

Livro de Registros de
Empregados  
Como o Livro de Registro de Empregados começou a ser 
alimentado pelo eSocial e as informações são basicamente as 
mesmas que têm na CTPS, ele foi substituído pela Port. nº 1.195, 
que também trata sobre as anotações na CTPS Digital.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-22
4742577  

Assim, o LRE já pode ser feito pelo o eSocial, não sendo mais 
necessário o armazenamento de milhares de livros no seu 
escritório e aquela coleção de PDFs de ficha de empregados.  

Mas atenção! Para fazer essa substituição é preciso selecionar

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-224742577
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essa opção no evento S-1000 no eSocial. Essa opção é válida desde 
31/10/2019. 

Podemos dizer que o LRE foi substituído parcialmente, pois ele é 
opcional. A empresa pode escolher se opta ou não pela 
substituição a qualquer momento. 

Quadro de Horário de Trabalho 

O Quadro de Horário de Trabalho estava previsto para ser 
substituído pelo eSocial, porém a Lei da Liberdade Econômica no 
Art. 15 trouxe uma nova redação para o Art. 74 da CLT, que tratava 
sobre a obrigatoriedade do Quadro de Horário de Trabalho. 

Nesse novo texto, a obrigatoriedade do QHT é eliminada.  

Isso quer dizer que aquelas empresas que eram obrigadas a ter o 
QHT pela CLT, a partir daquele momento, não precisavam mais 
realizá-los. 

RAIS 
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) também já foi 
substituída por informações que são prestadas para o eSocial com 
base na mesma portaria que definiu a substituição do CAGED. 

Você pode encontrar as informações sobre a RAIS na Portaria nº 
1.127, art. 2.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221
811213  

Porém desta vez a regra foi um pouco diferente, a substituição da

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221811213
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RAIS afetou somente as empresas que já estavam enviando a folha 
para o eSocial.  

Assim os únicos grupos afetados até o momento foram os Grupos 
1 e 2 do eSocial, que não precisam mais entregar a RAIS desde 
2020, considerando o Ano Base 2019. 

Os Grupos 3 e 4 vão ter que esperar um pouco para que essa 
substituição efetivamente aconteça. 

Infelizmente, como muitas empresas do Grupo 2 não entregaram o 
eSocial (principalmente os eventos de remuneração, que geram 
base para a RAIS),  vários trabalhadores estão sem receber o 
Abono Salarial. 

Com relação a RAIS Ano-Base 2020, que deve ser entregue esse 
ano, o sistema da RAIS está bloqueado para a empresas dos 
Grupos 1 e 2, que não vão conseguir declarar informações usando 
o GDRAIS porque as informações já são declaradas através do 
eSocial. 

Ano passado, isso não aconteceu, o sistema estava aberto, e por 
isso muitas empresas cometeram erros. 

GFIP 
Com a GFIP a história é um pouco diferente, pois ela foi substituída 
apenas parcialmente.  

Isso é, foi substituída apenas a parte previdenciária, aquelas 
informações relacionadas ao INSS. 

A base legal para essa substituição foi atualizada neste ano de
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2021, agora é a Instrução Normativa da RFB nº 2005 que vai tratar 
da substituição da parte previdenciária da GFIP pela DCTFWeb.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idA
to=115131  

Porém essa substituição não aconteceu para todas as empresas, 
somente foi afetado o Grupo 1, que passou por essa substituição 
em agosto de 2018 e o Grupo 2, que passou por essa transição em 
abril de 2019. 

Mas atenção! Para o Grupo 2 a substituição só aconteceu para as 
empresas que faturaram mais de 4,8 milhões em 2017.  

E tem mais um detalhe, no início deste ano foi liberado uma 
antecipação da entrega da DCTFWeb. 

Então que é do Grupo 2 com faturamento abaixo de 4,8 milhões em 
2017 e quisesse antecipar a entrega, poderia ter feito a opção no 
e-CAC e começar a entregar a DCTFWeb em março de 2021.  

Como já houve a substituição da parte previdenciária da GFIP para 
essas empresas, elas só estão entregando a GFIP para fins de 
informação para o FGTS. 

Essa outra parte vai ser futuramente substituída pelo FGTS Digital, 
que está em desenvolvimento pelo Secretária do Trabalho. 

É previsto que o FGTS Digital seja disponibilizado em agosto deste 
ano para empresas dos Grupos 1 e 2.  

Essa mudança também resultou na eliminação da Guia da 
Previdência Social (GPS).

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115131
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Pontos de atenção
As obrigações que mencionei anteriormente foram as obrigações 
que já foram substituídas parcialmente ou integramente, por isso 
as empresas já podem ser penalizadas pela falta de cumprimento 
de obrigações por meio do eSocial.  

Agora vamos ver os pontos de atenção sobre o que ainda pode 
gerar malha fiscal para sua empresa. 

1. Trabalho Retroativo  

Vamos começar com um ponto que você que é do DP está muito 
acostumado, mas a partir desse Workshop você não vai mais fazer. 

A partir desse momento você deve ESQUECER o retroativo na sua 
vida, principalmente com relação a admissão, desligamento e 
férias, que são as três situações que acontecem muito.  

2. Cadastro de Obrigações brasileira (CBO) 

Tem gente que na hora de fazer a admissão vai pegando qualquer 
CBO na internet, mas é preciso fazer uma conferência cadastral e 
verificar se todos os CBO’S estão compatíveis com as regras.  

A atenção tem que ser ainda maior quando falamos de uma 
profissão regulamentada. 

3. Estagiários

É preciso ter muita atenção para averiguar se sua empresa está ou 
não cumprindo corretamente as regras previstas no contrato de 
estágio.
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Você precisa trazer seu estagiário para o seu sistema de folha, 
cadastrar ele e informar ele na folha porque agora ele vai para o 
eSocial. 

O estagiário é um trabalhador sem vínculo, e a admissão dele é 
informada no evento S-2300. 

Você também não pode esquecer de cumprir tudo que prevê a Lei 
nº 11.788 de 2008, conhecida como lei do estagiário. 

Vale a pena dar uma olhada nessa Lei e verificar se todas as regras 
estão sendo cumpridas devidamente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm  

4. Cotas  

Aqui me refiro principalmente a PCD e Aprendiz. 

Essas cotas já eram muito bem fiscalizadas antes, porém agora 
com eSocial a forma de fiscalizar vai ser muito melhor. 

Assegure-se que as cotas estão sendo cumpridas corretamente e 
que você está seguindo tudo que a legislação determina.  

Inclusive em relação a PCD, os órgãos fiscalizadores e os auditores 
fiscais já estão descobrindo divergências no eSocial. Então atenção 
redobrada aí. 

5. Tributação da folha 

Já falamos na aula 2 do Workshop sobre a tabela de rubricas e 
como é muito importante fazer todo detalhamento, conferências, e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
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6. CNAE preponderante  

É um outro ponto de malha que pode ter no eSocial também, 
porque a responsabilidade de classificação é da empresa, e não do 
Governo. 

Tanto que essa informação continua o eSocial Simplificado. 

Por isso, você tem que fazer a classificação, na IN nº 971 art. 72 
você pode encontrar o conceito de CNAE preponderante e como 
fazer a classificação.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937 

O CNAE Preponderante também é utilizado para definir o RAT da 
empresa, então você tem que ter muita atenção com relação a 
isso.  

7. Fechamento do ponto 

Esse aqui é um ponto bem discutido e bem polêmico. Tem muitas 
empresas que fazem um ponto quebrado de um mês para outo, o 
que está errado. 

Você tem que achar modos e buscar ferramenta para fechar o 
ponto por competência.  

8. Consulta de Qualificação Cadastral 

Esse é um ponto que muita gente deixou de fazer. 

Essa consulta serve para verificar se os dados de determinado 
colaborador estão regulares na base do CPF.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
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Na versão simplificada o eSocial continua trazendo a qualificação 
com uma premissa importante para implantação.  

9. SST  

Esse é um ponto muito crítico, já que muitas informações que 
você entrega nas fases 1, 2 e 3 vão impactar a Fase 4, de SST. 

Por exemplo, tem informações de SST que está na folha de 
pagamento (tais como insalubridade, aposentadoria especial, 
treinamentos, entre outros).  

Apesar dessa complexidade, a maioria das empresas costumam 
não fazer investimento nesse setor, por isso a fase 4 deve trazer 
alguns problemas e desafios. Agora tem mais...  

Nesse momento você deve estar se perguntando: Mas Prof. 
Luciano, o que eu faço agora?  

Eu vou te passar agora qual é o próximo passo que a gente pode 
dar. Inclusive como eu posso te ajudar a conhecer mais as 
rotinas do DP e o eSocial e ser tornar um especialista. 

Eu acredito que você esteja desesperada com tanta informação. 
Mas, você não está sozinha! Você pode contar comigo, você pode 
contar com a equipe Nith. 

Neste Workshop você recebeu 3 aulas gratuitas, mais os 
materiais e agora o meu Livro sobre eSocial. E eu sei que tem 
muita gente agradecida por isso. É claro, e eu agradeço também!

Mas este Workshop é uma introdução do meu método da 
Formação de Especialista em DP e eSocial.
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É lá que eu compartilho mais de 30 módulos com aulas em vídeo, 
checklist, planilhas e tabelas parque vão facilitar o seu dia a dia, 
assim como facilitam a vida dos meus alunos atuais. 

Na formação você ainda vai ter suporte de especialistas treinados 
por mim, respondendo suas dúvidas. E mais isso, ainda terá aulas 
comigo, toda semana ao vivo para tirar suas dúvidas, 
pessoalmente. 

A Formação de Especialista em DP e eSocial é um programa 
completo, com vários bônus, materiais e planilhas, e está na sua 
versão mais atualizada.  

Para você entender, existem alguns módulos que ainda estou 
gravando só para trazer o conteúdo mais atualizado para você.  

Toda semana tem módulo novinho sendo liberado com as últimas 
mudanças na legislação. 

E por que esse conteúdo online é mais profundo que um 
treinamento presencial, até mesmo comigo? 

Porque no online eu posso detalhar, gravar aulas extras, e o mais 
importante, manter o conteúdo atualizado, como eu tenho feito 
nos últimos meses.   

Nenhum curso presencial vai te dar suporte por 1 ano e vai 
atualizar o conteúdo constantemente para você. 

Mas você deve estar pensando: Com todos esses boatos sobre 
mudanças no eSocial será que esse é o momento de você tomar 
essa decisão e dar esse passo? 
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Eu digo, é exatamente agora que você precisa tomar essa decisão 
de estudar e criar novas oportunidades para sua vida. 

E se você chegou até aqui é sinal de que a sua carreira é 
importante para você e você não quer ser mais um apertador de 
botões no mercado de trabalho.  

Este é o momento de você ser DIFERENTE, de você ser 
DESTAQUE. E é claro estar tranquilo e seguro com eSocial. Eu te 
afirmo, a área de Departamento Pessoal nunca foi tão valorizada.  

O eSocial é A grande revolução do DP é será a revolução na sua 
vida. Eu tenho certeza disso. 

Se você assistiu a aula de hoje, você já deve saber as instruções 
para fazer parte dessa turma exclusiva da Formação de Especialista 
em DP e eSocial e ainda ganhar bônus. 

Mas eu vou repetir aqui por via das dúvidas: se você quer ser um 
dos 50 primeiros matriculados e ganhar bônus exclusivos, então 
você precisa se juntar ao Grupo VIP para receber o link da 
matrícula duas horas antes que todo mundo.  

Basta clicar no link abaixo:
  

Quem estiver participando do Grupo VIP vai receber o link de 
matrícula duas horas antes.  

Foi uma honra ter sua companhia comigo nesse super evento. 
Espero que esse não seja o fim da nossa jornada. Até a próxima!   

FAÇA PARTE DO GRUPO VIP

https://nith.com.br/whatsapp-edp
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ATÉ A PRÓXIMA!

SIGA A NITH NAS
REDES SOCIAIS
CLIQUE NOS ÍCONES INTERATIVOS:

instagram.com/nithtreinamentos
https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZpDGQ
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ANOTAÇÕES
AULA 3
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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