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Frente aos avanços tecnológicos, o Governo Federal busca meios que auxiliem na execução 

dos trabalhos e visando a melhoria destes, foi criado o eSocial, projeto simplificado para a 

coleta de dados previdenciários, trabalhistas e tributários. Esta pesquisa teve como objetivo 

geral identificar quais os impactos e os desafios para se colocar em prática o Speed Social em 

um escritório de contabilidade do município de Cruz das Almas – Bahia, tendo como 

objetivos específicos, expor as diretrizes, eventos e rubricas obrigatórias ao eSocial com base 

na legislação pertinente ao evento; apresentar as mudanças ocasionadas no departamento de 

pessoal decorrente da implantação do eSocial; apontar as dificuldades e quais rotinas sofreram 

maiores impactos com a implantação do programa no escritório de contabilidade. Se 

caracteriza como uma pesquisa descritiva quanto ao objetivo, de abordagem qualitativa e, 

quanto ao delineamento, trata-se de um estudo de caso realizado em um escritório de 

contabilidade, no município de Cruz das Almas. Utilizaram-se técnicas de entrevista 

semiestruturada e aplicação de questionário para a coleta dos dados com os funcionários do 

escritório. Desse modo, constatou-se parcialmente que na percepção destes funcionários, o 

eSocial irá trazer mais vantagens aos contribuintes, porém, a adaptação ao novo sistema e o 

cumprimento dos prazos, foram as maiores dificuldades encontradas pelo escritório durante o 

processo de implantação. Tratando-se da extinção do eSocial, sob a percepção dos 

pesquisados, acredita-se que o Governo Federal não irá extinguir o programa por completo, o 

que deve acontecer é a simplificação das exigências. Espera-se que com estes achados, a 

pesquisa contribua com escritórios de contabilidade, no sentido de norteá-los em contextos de 

mudanças de práticas, como foi o caso do eSocial. Sugere-se que a pesquisa seja replicada em 

outros contextos a fim de confirmar ou não os achados deste estudo. 
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