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- MÓDULO 1 – Fundamentação 

Apresenta os conceitos gerais sobre a obrigação, fundamentação legal e 

abrangência do projeto.  

- Parte 1: Contexto, legislação e abrangência 

- Parte 2: Consulta das informações e obrigações substituídas 

 

- MÓDULO 2: Escopo e estrutura 

Apresentação do escopo e da estrutura do projeto. 

- Parte 1: Escopo, grupo de empresas e cronograma 

- Parte 2: Premissas, acesso ao ambiente do eSocial, estruturação de 

eventos e integrações 

  

- MÓDULO 3: Eventos do eSocial, impactos em processos e pontos críticos 

Apresentação dos eventos do eSocial, com foco nos principais impactos em 

processos e pontos críticos. 

- Parte 1: Contexto, eventos tabelas e cadastros iniciais 

- Parte 2: Eventos não periódicos 

- Parte 3: Eventos periódicos 

- Parte 4: Eventos de fechamento 

- Parte 5: Ambiente eSocial (prático) 

 

- MÓDULO 4: Etapas de implantação 

Explanação sobre as principais etapas de implantação do eSocial em sua 

empresa ou em seus clientes. 

- Entendimento do processo e do cliente  
- Aplicabilidade do layout 
- Adequação de soluções 
- Testes integrados 
- Processo de validação e backup 
- Formação de equipe 

 

- MÓDULO 5: Relação do eSocial com as demais obrigações 

Apresentação da relação do eSocial com demais obrigações. 

- Integrações 
- REINF  
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- DCTFWEB 
- PERDCOMPWEB 
- Validação das informações 

 
- MÓDULO 6: Desafios e oportunidades com o eSocial 

Apresentação dos principais desafios e de oportunidades geradas com o 

projeto eSocial. 

- Porque conhecer o eSocial?  
- Os principais riscos 
- Como buscar o compliance 
- Por que parcerias são importantes? 
- Novas oportunidades de negócios 
- Como alavancar novos clientes 

 
- MÓDULO 7: Modelo simplificado e novos projetos relacionados 

Apresentação do que está por vir no eSocial. 

- O quê está por vir no eSocial 
- O que preciso estar atento com o modelo simplificado 
- FGTS digital 
- eSocial download 

 
 


