
eSocial: 8 passos e um 
único caminho para as 
Fases 3 e 4

Nesta maratona com obstáculos, vence quem 
ultrapassar a barreira do conhecimento. 
Que tal se aquecer?
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Sempre que iniciamos uma 
nova jornada, é preciso 
conhecer onde estamos 
pisando. Assim, o primeiro 
passo para as fases do eSocial 
é conhecer as informações e 
os eventos que deverão ser 
enviados e, principalmente, 
saber como as obrigações 
acessórias serão substituídas. 
Evite surpresas no caminho! 

Saiba como aqui.

É natural que acontecimentos 
não planejados surjam no meio 
do percurso. Mas, no eSocial, 
isso não pode acontecer.  Por 
isso, é necessário que a 
empresa que possua banco de 
horas fique atenta, pois deverá 
informar o saldo inicial, o 
crédito, o débito e o pagamento, 
mensalmente.

Entenda mais aqui!

Existem diversos tipos de 
maratonistas e todos com suas 
particularidades. O mesmo 
acontece com o eSocial. Para 
as empresas com opção de 
desoneração na folha de 
pagamento, as informações e 
valores deverão ser informados 
ao eSocial. 

Entenda tudo aqui!

É dada a largada. No caminho 
do eSocial, não poderá haver 
eventos rejeitados da folha de 
pagamento. É preciso realizar 
o fechamento do INSS, IRRF 
e FGTS, com o retorno dos 
eventos S-5001 e S-5002. Assim, 
será possível concluir a fase 
3, seguindo as orientações 
e os ajustes de possíveis 
inconsistências. 

Confira mais sobre  
o assunto aqui!

Conhecendo o percurso, o
segundo passo a ser dado é 
fazer o “checklist”.
No eSocial, é preciso conferir
a parametrização dos
Vencimentos, Descontos e
Bases — VDBs, para que a
folha de pagamento possa ser
recebida sem erros e o retorno
das contribuições, impostos e
do FGTS sejam ratificados com
o seu cálculo original.

Saiba mais aqui.

Outro percalço no caminho que 
pode ser evitado é referente 
aos convênios médicos. Antes 
de iniciar o trajeto, a empresa 
deve saber que será obrigada a 
informar os valores descontados 
de Convênios Médicos com 
registro na Agência Nacional da 
Saúde (ANS), referente ao titular 
e seus dependentes, inclusive 
quando subsidiada. 

Confira mais detalhes 
aqui!

Poder contar com apoios ao 
longo do caminho, é um fôlego 
a mais. Por isso, no eSocial, 
quando o assunto é Notas 
Fiscais (NF), o sexto passo é 
facilitar esse trabalho com o 
importador de NFs. Afinal, elas 
também deverão ser informadas. 
Quer saber quais? 

Acesse aqui! 

Os percursos que já conhecemos 
parecem ser mais fáceis. Mas, na 
vida de maratonista e no eSocial, 
é importante experimentar com 
conhecimento. Por isso, para a 
fase 4 é preciso entender como 
será o fluxo da substituição de 
obrigações, os cruzamentos e 
compensações tributárias. 
Você já tem conhecimento sobre 
o assunto? 

Para mais informações, 
acesse aqui!

1º PASSO: CONHECENDO 
O CAMINHO, SEUS 
OBSTÁCULOS E ATALHOS

3º PASSO: CONFERIR AS 
“NOVIDADES” DO CAMINHO – 
BANCO DE HORAS 

5º PASSO: IDENTIFICANDO 
AS PARTICULARIDADES – 
DESONERAÇÃO DA FOLHA

7º PASSO: CONFERÊNCIA 
FINAL – EXECUÇÃO DO 
PLANO DE VIAGEM

2º PASSO: FAZER O 
CHECKLIST E ZERAR AS 
PENDÊNCIAS

4º PASSO: CONFERIR AS 
“NOVIDADES” DO CAMINHO – 
CONVÊNIOS MÉDICOS

6º PASSO: APOIO AO LONGO 
DO TRAJETO 

8º PASSO: O QUE ESPERAR DA 
EXPERIÊNCIA – FASE 4

Início Fases 3 e 4

Fim Fases 3 e 4

Precisa de ajuda? 
Ligue: (54) 3026.9000 ou entre em contato
pelo e-mail cvm@metadados.com.br

https://www.metadados.com.br/
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/sections/360000966652-3%C2%AA-Fase-Eventos-Peri%C3%B3dicos-Folha-de-Pagamento-
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360011813331-Auditor-de-Parametriza%C3%A7%C3%A3o-do-eSocial
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360005013852-Informa%C3%A7%C3%A3o-do-Banco-de-Horas-para-e-Social
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360005565931-Como-Fazer-o-Fechamento-de-Conv%C3%AAnios-para-o-eSocial
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360004140271-Como-Importar-Notas-Fiscais-de-Produ%C3%A7%C3%A3o-Rural
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360012152512-Entenda-o-fluxo-de-processos-a-partir-da-Fase-4-do-eSocial
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360004143291-S-1280-Informa%C3%A7%C3%B5es-Complementares-aos-Eventos-Peri%C3%B3dicos
https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360011160952-Passo-a-Passo-Para-Confer%C3%AAncia-do-Fechamento-do-eSocial

