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[ eSOCIAL • FASE 1 ]

7 passos para trilhar o caminho
do eSocial com tranquilidade

Neste caminho com obstáculos, ganha quem ultrapassar a
barreira do conhecimento. Que tal se preparar?

Início Fase 1

1º PASSO: CONHECER O
CRONOGRAMA DO ESOCIAL

As datas, os prazos, os grupos e
as fases do eSocial não podem
ser pedras no caminho. Por isso,
é fundamental conhecer onde se
está pisando e o cronograma é o
melhor guia.

2º PASSO: EXPLORAR OS
DETALHES DE CADA EVENTO

Acesse aqui.
A primeira fase é o aquecimento
para a caminhada do eSocial. Todos
os dados servirão como base para o
envio do cadastro dos trabalhadores
na próxima fase. Por isso, é essencial
explorar os detalhes de cada evento e
deixá-los alinhados (parametrizados).

3º PASSO: SOLUÇÕES
METADADOS – APOIO NO
PERCURSO

Saiba mais aqui.
Durante o percurso do eSocial, o ideal
é contar com uma equipe de apoio
que entenda do assunto. A Metadados
está com o SIRH totalmente adequado
ao eSocial, com versões do sistema,
instalações, parametrizações, equipe
de TI à disposição e atualizações do
serviço.

Confira tudo aqui.

5º PASSO: PARAMETRIZAÇÃO
DE RUBRICAS

É chegado o momento da largada,
mas, para isso, é preciso checar os
equipamentos. É hora de avaliar todas
as rubricas que a empresa usa ou
não e desativar o que não seguirá no
caminho. Se preferir, a Metadados
pode auxiliar na parametrização das
rubricas e revisar a tributação de cada
VDB. É um fôlego a mais!

Saiba como aqui.

A linha de chegada já está à
vista. Antes de cruzar e subir no
pódio, é preciso enviar os dados
ao Ambiente Nacional do eSocial.
Para ter total segurança no envio,
a Metadados pode acompanhar e
instruir sua empresa nas eventuais
inconsistências.

Veja mais aqui.

Fim da Fase 1

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

O RH não pode percorrer este caminho
sozinho. Afinal, o percurso com
obstáculos exigirá “revezamento”, ou
seja, as mudanças nos processos e
na cultura da empresa deverá vir da
própria gestão e da empresa como
um todo. Somente desta maneira, os
impactos poderão ser minimizados.

Entenda mais aqui.

6º PASSO: PARAMETRIZAÇÃO
DAS DEMAIS TABELAS DA
FASE 1

Surpresas no caminho não são bemvindas, por isso, parametrizar as
demais tabelas da primeira fase é
passo fundamental para cumprir o
trajeto nas primeiras colocações.
Uma boa alternativa é a auditoria que
a Metadados oferece para garantir a
integridade das informações a serem
enviadas.

7º PASSO: CONCLUSÃO DA
CAMINHADA DO ESOCIAL

Precisa de ajuda?

4º PASSO: COMUNICAÇÃO
DO PROJETO

Quer saber mais?

