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 Representação no GT Confederativo 

Participação Ativa 

 Ajustes e melhorias nos leiautes; 

 Ajuda na criação do Cronograma e seu acompanhamento; 

 Criação de alguns sub grupos para refinamento das 

atividades como: 

  EFD-REINF; 

 Qualificação Cadastral; 

 Ambiente Tecnológico; 

 Processos e Leiautes; 

 Normativos; 

 Comunicação; 



 Cronograma Aprovado 

 
Implantação do eSocial/EFD REINF 

 
Prazos para as (empresas acima de 78 milhões) , para demais empresas também terão as fases ou seja em 

dois a dois meses  
Data  Etapa 
 
08/01/2018  Dados de Empresa  S-1000, S-1005 a S-1080 Tabelas – exceto a S-1060 
   
01/03/2018  Dados do Empregado (admissão, afast. e retorno S-2230) – ev. não periódico. 

 
01/05/2018  Dados da FoPag  S-1200 e demais conjuntos (periódicos) e EFD REINF  (exceto 2070 
  que está sofrendo revisão prev. somente em jan/19) – ev. periódicos 

 
01/07/2018  DCTFWEB 
 

01/01/19    SST – (S-1060/S-2220/S-2240/S-2241) em aprovação pelo Comitê Gestor 
 

Substituições 
CAGED  Previsão para julho/17 
GFIP  Folha de julho/18 – pagamento em agosto/18 
Guias de FGTS     Folha de julho/18 

 
 



 Considerações sobre o GT Trab. - eSocial 

 Reuniões periódicas; 

 

 Grupo no Watshapp; 

 

 Estreitamento das dúvidas e ensinamento do projeto; 

 

 Fórum eSocial no mercado segurador; 

 

 Cartilha eSocial; 

 

 Participação em palestras por todo o Brasil. 

 



 

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores 
decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma 
inabalável determinação, conseguiremos superá-los. 
Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre 
humildes, recatados e despidos de orgulho. ” 
 

Dalai Lama 

 

Considerações Finais 

Obrigado! 

Sandro da Costa Moreira 

smoreira@brasilcap.com.br 
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