Plataforma para
Gestão Fiscal & eSocial

Gestão Fiscal
Desafios
•

Estar em conformidade fiscal

•

Atender os requerimentos do SPED

•

Evitar risco de multas

•

Atender a legislação complexa e suas
alterações frequentes

•

Processar e analisar alto volume de dados com
agilidade

•

Aumentar produtividade e buscar otimização
financeira

•

Ter um planejamento tributário eficiente

Como a

pode ajudar?

eSocial
A partir de 2014 as empresas brasileiras deverão
aderir ao eSocial: um novo sistema de
escrituração digital das obrigações trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e fiscais.
O objetivo é unificar o envio de dados
aos órgãos governamentais envolvidos e
diminuir a burocracia para as empresas.
O cumprimento das obrigações será
mais simples e os direitos do
trabalhadores totalmente garantidos, pois
o sistema irá aprimorar a qualidade de
informações das relações de trabalho.

Desafios
• Formatação dos arquivos exigida e o envio eletrônico
• Mudanças rápidas dos processos que não permite ajustes
repentinos das informações
• Manter os sistemas atualizados com a última versão do governo
• Respeitar os prazos específicos de cada obrigação
• O eSocial necessita de informações provenientes de várias áreas
da empresa como RH, financeiro, TI, fiscal/contábil, folha de
pagamento e medicina do trabalho
• Assegurar as novas exigências de qualidade de informação

As empresas em regime de lucro real
devem aderir ao eSocial no 1º
semestre de 2014

Sua empresa está preparada?

Potencialidades e Benefícios
Gestão Fiscal & SAP eSocial
Repositório central de dados
Arquitetura preparada para receber dados de
sistemas SAP ou sistemas legados.

Acompanhamento e controle
Facilidade de auditoria, pois o espelhamento das
informações é em tempo real.
Reduz geração de obrigações e otimiza análise
das informações.

Plataforma Fiscal e Redução de TCO
Centralização dos dados para entrega das obrigações
fiscais.
Plataforma única de comunicação com o governo para
todas as obrigações.
Integração nativa com as soluções SAP: ERP, HCM...
Rapidez no fechamento fiscal e contábil
Ganho financeiro devido ao melhor planejamento
tributário e de fluxo de caixa

Conformidade e Redução de riscos
Conformidade com as novas normas.
Garantia de atualização das últimas versões
disponibilizadas pelo governo.
Redução de multas por atraso ou por inconsistência
das informações.

Plataforma tecnológica
Veja como a SAP integra em uma única plataforma o
eSocial e os SPED’s, desde a geração de informações até
a entrega de dados ao governo.
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um
dos
nossos
especialistas para mais informações
e saiba como transformar uma nova
regra em uma nova solução para
sua empresa.

Por quê

?

1,5 milhões

Escritórios

de usuários finais

São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Belo Horizonte (MG)
Porto Alegre (RS)
Brasília (DF)

+1.500

funcionários

+110
parceiros

SAP Labs Latam (RS)

+4.500

Atendimento Regional

clientes

60% do PIB
do Brasil é executado em SAP

Atuação e presença

em +120 países

Cerca de 54.000
funcionários em todo
mundo

Pernambuco
Interior de SP
Santa Catarina
Paraná

7 Centros Globais de Suporte,
oferecendo 24x7 serviços
a clientes e parceiros

O SAP eSocial é um produto desenvolvido pelo
SAP Labs Latin América, em São Leopoldo – RS

