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FGTS



FGTS

,

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado 
em 1966 com o objetivo, dentre outros, de garantir a 

formação de uma reserva financeira para o 
trabalhador. 

Regido pela Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990

Financia recursos para à execução dos 
programas de habitação popular, 

saneamento básico e infra-estrutura
urbana estabelecidos pelo Conselho 

Curador.

Os depósitos efetuados nas contas  vinculadas serão 
corrigidos monetariamente, todo dia 10 de cada mês, 

com base nos parâmetros fixados para atualização 
dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização 

juros de 3% ao ano.

FGTS é gerido pelo Conselho Curador 
que é um colegiado tripartite 

composto por entidades representativas 
dos trabalhadores, dos empregadores e 

representantes do Governo Federal.



Conceito FGTS



Grandes Números FGTS

TOTAL ATIVO R$ 512 BILHÕES

LUCRO LÍQUIDO 2017 R$ 12.46 BILHÕES

DISTRIBUIÇÃO AOS TRABALHADORES 
R$ 6.2 BILHÕES



Grandes Números FGTS

ARRECADAÇÃO

R$ 60.1 BILHÕES 36.3 MILHÕES 4.1 MILHÕES

SAQUES

ARRECADAÇÃO LÍQUIDA

1° SEMESTRE 2018

R$ 56. 6 BILHÕES

R$ 3.5 BILHÕES



Grandes Números FGTS

R$ 86.9 BILHÕES

HABITAÇÃO  - 69.5 BILHÕES 
INFRA ESTRUTURA URBANA –
9.2 BILHÕES

SANEAMENTO  - 6.9 BILHÕES

ORÇAMENTO 2018  

FI FGTS/CART. ADMINTRADA – 4.9 BILHÕES



CONCEITO



O que é eSocial?

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das 

informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade 

padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e 

distribuição, constituindo um ambiente nacional.

Decreto 8.373, de 2014



Representando o 
Conselho Curador do FGTS

INSS 

Instituto Nacional 
do Seguro Social

Entes Participantes



Estrutura de Gestão eSocial

Comitê Diretivo

Comitê Gestor

GT Empresas PilotoGT Confederativo

Legislação

Comunicação TISST

Ambiente 
Tecnológico

Outros 
Subgrupos



Cenário Atual

Multiplicidade de informação

Elevados custos operacionais 



Empresas/Entes Públicos Os partícipes do Consórcio buscam 
as informações do eSocial e as 

tratam em seus ambientes.   

Cenário Desejado



Obrigações acessórias, substituídas ou eliminadas

1. GFIP

2. GRF/GRRF

3. DCTF

4. DIRF

5. CAGED

6. RAIS

7. GUIAS CD/SD

8. CAT

9. PPP

10. Livro de Registro de Empregados

11. Quadro de Horários

12. Folha de Pagamento

13. MANAD

14. GPS



Benefícios do eSocial - Trabalhador

Resultados esperados

Direitos Garantidos 

Cadastro Qualificado

Agilidade na Concessão de Benefícios

Segurança no pagamento do FGTS



Benefícios do eSocial - Empregador

Processos Simplificados

Informações Consistentes

Transparência Fiscal

Maior interação com FGTS 

Resultados esperados



IMPLANTAÇÃO



Cronograma e Faseamento

RESOLUÇÃO DO COMITÊ DIRETIVO DO 
ESOCIAL Nº 4 

Permite que micro e pequenas empresas 
(faturamento anual de até R$ 4,8 milhões) 
e Microempreendedores Individuais (MEIs) 

possam ingressar no eSocial a partir do 
mês de novembro/2018. 

CIRCULAR CAIXA 832/2018:

“1.2  - As guias referentes aos 
recolhimentos rescisórios - GRRF - poderão 

ser utilizadas pelos empregadores para 
aqueles desligamentos de contratos de 
trabalho ocorridos até 31 de janeiro de 

2019.”



RET



RET – Registro de Eventos Trabalhistas

➢ É a Central de Inteligência do eSocial;

➢ Consiste numa base de dados alimentada com informações de eventos não periódicos recebidos no 

âmbito do eSocial;

➢ Tem sua formação inicial com o evento S-2200 (admissão);

➢ Suas regras definem a aceitação ou rejeição de um novo evento (validação);

➢ É alimentado pelos eventos S-2200 ao S-2399;

➢ Cada trabalhador tem sua própria cadeia de eventos, que são empilhados de forma cronológica dos 

fatos que lhe deram origem;

➢ Cada novo evento recebido (periódico ou não periódico) passa pelo seu crivo;

➢ O RET também é utilizado para validação do fechamento dos eventos periódicos.



EVENTOS



Tipos de Eventos

Evento Inicial

Eventos de Tabela

Eventos Não 
Periódicos

Eventos Periódicos

Eventos 
Totalizadores

SST



FUNCIONAMENTO



Formas de transmissão de Eventos

A utilização do eSocial se dará de duas formas:

Webservice: o sistema coorporativo do empregador (programa de Folha de Pagamento) 
envia as informações ao eSocial.

Aplicativo Web (Online): o empregador acessa o Portal do eSocial e lança as informações a 
serem enviadas



Arquivo XML de 
retorno 

(Recibo de entrega ou 
mensagem de erro)

Arquivo XML transmitido

Eventos XML via 
Internet

Software da 
empresa adaptado 

ao eSocialEmpresa

Formas de transmissão de Eventos - Web Service



Formas de transmissão de Eventos - online

Aplicativo Web (Online): 

➢Módulo Simplificado 

Permite o envio de informações, cálculos, emissão de documentos e guias e gerenciamento 
das obrigações trabalhistas

Utilização => empregadores doméstico, segurados especiais, MEI, ME/EPP

➢ Soluções de contingência

É uma ferramenta que auxilia à inserção de dados no eSocial pelo empregador em caso de 
contingência ou indisponibilidade de seu software. Assim, o eSocial Web permite às 
empresas cumprir suas obrigações legais.



Retorno online

Eventos transmitidos 
online

Empresa

• Empregador domestico 
• MEI, ME/EPP Optante Pelo Simples  e Segurado Especial
• Produtor Rural Pessoa Física
• Modulo Web Geral (contingência)

Formas de transmissão de Eventos - Portal Web



Empregador

Evento 
(Arquivo XML)

Fluxo FGTS

Demais Entes

Guia FGTS



É utilizado em situações como:

➢ Perda de comunicação entre um filial e a matriz, impossibilitando a geração de uma folha única (a filial 

transmitiria os seus eventos localmente);

➢ Pane no sistema de Folha/Transmissão de dados no dia ou próximo ao vencimento;

➢ Pane no computador que armazena localmente os dados da folha no dia ou próximo ao vencimento.

Observação = eventual falta de acesso à internet ou problemas no canal de transmissão de eventos ao 

eSocial (por parte do SERPRO) afetariam igualmente a transmissão via Web Service e a contingência.

Portal Web Geral – utilização como contingência



Obrigado

jose.nilton@caixa.gov.br


