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Quando o INSS não reconhece o tempo de 

contribuição e acaba negando o pedido de 

aposentadoria, em virtude de algum período 

não ter sido validado por conta da falta 

de pagamento de contribuições, caberá ao 

contribuinte regularizar a situação para 

estar apto a se aposentar. 

Ressalta-se que basta ao contribuinte pagar 
eventual período em aberto e provar que 
exerceu a atividade laboral. Regra que não 

se aplica aos contribuintes facultativos, pois não 
exercem atividades remuneradas.

As pendências deverão ser resolvidas de acordo 
com o perfil de cada contribuinte. Vejamos:

O trabalhador tinha emprego formal no 

período sem registro: os trabalhadores com 
carteira assinada não são responsáveis pelas suas 
contribuições previdenciárias, as quais cabem ao 
contratante. Logo, nesse caso o registro na carteira 
de trabalho, extrato do FGTS, contracheques e 
quaisquer outros documentos que evidenciem o 
vínculo empregatício são considerados.

O empregado não tinha registro formal: o 
tempo de serviço nessa condição não será consi-
derado pelo INSS para fi ns de aposentadoria, já 
que não houve recolhimento das contribuições. 
Cabe ao trabalhador buscar provas documentais 
que confi rmem o exercício laboral naquele período, 
evidenciando o vínculo empregatício informal, como 
holerites, recibos, comprovante de férias, depósitos 
bancários, documentos sindicais, enfi m, quaisquer 
documentos que liguem você ao empregador.

Salienta-se que a probabilidade do trabalhador ter 
seu pedido negado pelo INSS é grande, obrigando 
que o segurado recorra à Justiça. 

Contribuições pendentes do trabalhador 

autônomo: todos que exercem atividades remu-
neradas são considerados contribuintes obriga-
tórios junto à Previdência. Cabe ao trabalhador 
autônomo efetuar suas contribuições. A quitação 
das contribuições pendentes é fundamental para 
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que o período não reconhecido seja considerado 
pelo INSS, podendo ser quitado em qualquer 
época. Ressalta-se que em caso de atraso inferior 
a cinco anos, salvo algumas exceções, o cálculo 
para quitação poderá ser realizado no site do INSS, 
assim como a emissão de guias para pagamento. 
Em caso de atraso superior a cinco anos, período 
considerado prescrito, o trabalhador deverá com-
parecer pessoalmente ao INSS  para levantamento 
do valor a ser pago. Além do recolhimento, também 
será exigida a comprovação do exercício da ativi-
dade para garantir a validação do período para a 
aposentadoria. Só depois da devida homologação 
é que o INSS emitirá a guia de pagamento.

Pendências do contribuinte facultativo: 
contribuinte facultativo é aquele que não exerce 
atividade remunerada, mas que decide contri-
buir espontaneamente para garantir o direito aos 
benefícios previdenciários. A este contribuinte é 
facultada a possibilidade de quitar débitos pen-
dentes dos últimos seis meses, de modo a incluir  
tal período na contagem do tempo de contribuição.

Importante destacar que o INSS cobra uma 
indenização de 20% sobre o valor do salário de 
benefício (média das 80% maiores contribuições 
desde 07/1994) para validação dos períodos em 
atraso. Caso o trabalhador opte em levar o perío-
do em atraso para um Regime Próprio (RPPS) ao 
qual é vinculado, os 20% podem ser calculados 
com base na sua atual remuneração, limitado ao 
teto do INSS.

Sobre o valor apurado incidirão juros moratórios 
de 0,5% ao mês, limitados à 50%, e multa de 10% 
para as indenizações posteriores a 11/10/1996, 
data da publicação da Medida Provisória nº 1.523.

Em caso de dúvidas sobre o tempo de recolhimen-
to e eventual direito reconhecimento do período 
pelo INSS importante o contribuinte procurar 
um contador e se necessário um advogado para 
medidas jurídicas se ja teve seu pedido negado 
pelo INSS.

São Paulo, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

O alinhamento do Portal de Leão de ontem nos im-
pulsionou por uma entrada cósmica excepcionalmente 
poderosa e para uma nova realidade. Quando estamos no 
limiar desta nova realidade, somos chamados a estar em 
nossa integridade, a sermos incrivelmente responsáveis e 
autênticos em nossos pensamentos, nossas ações e nossos 
empreen dimentos.

Você está se movendo em direção a horizontes expandidos, 
onde todos os potenciais e possibilidades estão disponíveis 

para você. Você terminou de repetir as tragédias do passado 
e agora está pronto para acolher uma nova vida e uma nova 
realidade. Enquanto você continua a liberar o antigo, você 
permite que surjam formas novas e inspiradas de viver e 
de ser. Dê a si mesmo um momento para se adaptar, mas 
encontre essa maravilhosa oportunidade com um coração 
aberto e uma mente aberta. Permaneça no curso e saiba 
que sua vida traz grande valor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Com a medida, o setor 
de construção que já 
estava reaquecendo 

neste último trimestre ganhou 
um novo impulso. Hora de 
planejar 2020! Neste período, 
tradicionalmente as empresas 
preparam seu plano estratégi-
co para o ano seguinte, uma 
atividade que é fundamental 
e todos os empresários enten-
dem e executam. 

Mas no setor da construção, 
há uma questão importante 
que não tem sido colocada: se 
é preciso planejar, por que a 
maioria das implantações de 
BIM (Building Information 
Modeling), que promove pro-
jetos e construções com mais 
qualidade, menos desperdício, 
retrabalho e, consequente-
mente menor custo, estão de 
certa forma descoladas dos 
planos estratégicos? 

E vale dizer: a adoção da pla-
taforma BIM é tão importante 
que o governo, com a entrada 
do decreto n. 9.377, passará a 
exigir o uso dessa tecnologia 
a partir de 2021 em todo o 
âmbito nacional. 

Não utilizar o BIM no planeja-
mento estratégico de uma obra 
é uma observação empírica 
muito fácil de se constatar. 
Quase todas as implantações, 
independentemente do tipo 
de empresa, nascem e focam 
inicialmente na fase de projeto. 

Construtoras, incorpora-
doras, gerenciadoras, órgãos 
governamentais, varejistas, 
indústrias e até mesmo as 
projetistas fazem implantações 
nascendo com o projeto. Não 
é possível que para todos eles 
a prioridade de foco seja o 
projeto e que a principal dor 
seja nesta área. Viabilidade, 
planejamento, produto, obra 
e operação não estão à frente 
do projeto para ninguém? Há 
certamente um descompasso 
entre as estratégias das im-
plantações e as estratégicas de 
negócio nas empresas. 

O motivo não é a cronologia. 
O processo não nasce na fase 
de projeto, mas sim antes, no 
qual o BIM poderia ser utilizado. 

Nestas implantações, os progra-
mas de necessidade continuam 
desassociados do processo BIM, 
seguindo do modo tradicional. 
Em grande parte dos players 
acima, esta fase inicial é bem 
mais sensível e envolve muito 
mais stakeholders internos, 
sendo que a fase de projeto é 
normalmente terceirizada. 

O motivo não é ser o projeto 
necessário para implantar as 
demais etapas. Um exemplo 
seria de uma construtora que 
poderia defi nir um bom do-
cumento com requisitos para 
receber os projetos em BIM e fo-
car sua implantação na fase de 
obra, nos controles tecnológi-
cos, nos processos de mitigação 
de risco e no monitoramento 
remoto utilizando BIM. 

A visão que tenho é que 
este descompasso tem como 
razão uma série de pequenos 
vetores. Eles vão desde o fato 
do projeto ser o elemento mais 
tangível, das iniciativas em BIM 
normalmente nascerem no 
departamento de projeto ou, 
até mesmo, pelo projeto ser o 
foco a ser atacado por decisão 
de marketing dos maiores 
fabricantes. 

Este descolamento de visão 
se estende além da empresa 
e acaba prejudicando a velo-
cidade da adoção do BIM no 
mercado. É muito comum 
ouvir queixas de que o cliente 
não quer mais pagar pelo BIM 
e, assim, se forma uma barreira 
objetiva para sua implantação. 

Por um lado, temos o projetis-
ta, que utiliza o BIM para fazer 
detecção de interferências, 
reclamando que a construtora 
não quer pagar mais pelo BIM, 
sem entender que o projeto 
livre das interferências já era 
responsabilidade dele muito 
antes do BIM. Do outro lado 
está a construtora implantando 
BIM para otimizar o processo de 
orçamento e reclamando que o 
seu cliente não se importa com 
a tecnologia, sem perceber que 
não é esta a aplicação do BIM 
que ele teria interesse. 

Este é um convite para uma 
refl exão: a sua estratégia de BIM 
está realmente alinhada com a 
sua estratégia de negócio? 

(*) - Engenheiro civil formado pela 
Poli/USP, é presidente do Construtivo, 

empresa de tecnologia com DNA de 
engenharia e membro da Autodesk 

Development Network e do Royal Insti-
tution of Chartered Surveyours 

(www.construtivo.com). 

Construção aquecida e adoção 
do BIM no plano estratégico 

Marcus Granadeiro (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

TN
PERSEFONE

ROUXINOL
NULIDADE

SEPALAOT
SEALIAR
TURGEO

BROCAAMAN
GUIAELI
EPSENAC
IOLESMA

ASMATEE
EGUARDA

BOLDOSEAN

(?)
Miranda,
cantora

sertaneja

Expulsar
da pátria 

Marca
comum na

roupa
velha

A urna
usada em

nossas
eleições

Filha de
Zeus e

Deméter
(Mit.)

País
islâmico
unificado
em 1990

Aparelho
para per-
furação

Rua mar-
ginada
com

árvores

Orienta-
dor de

grupos de
turistas

Canoas de
esportes
náuticos

Afecção
tratada

pelo
alergista

Entidade
infantil da
umbanda

Pino usado
sob a bola
de golfe

(ing.)

Alfred
Nobel:

inventou a
dinamite

Chá de
sabor

amargo

Emprega-
do de

firma de
segurança

(?) Penn,
ator norte-
americano

Profeta
hebreu

Não 
aquelas

Anterior à
décima
Mulher
nobre

Associar 
Expressão

típica
mineira

Está
iminente 
(?) fiscal:
o recibo

Academia 
militar (RJ)
Sufixo de
"lipase"

Escola do
comércio
Habitat da

rã

Companhia
teatral (fr.)

Presidente que
sucedeu a Figueiredo 

Ave de
belo canto

Invalidade

Peça do cá-
lice (Bot.)
Selênio

(símbolo)

3/tee. 4/urge. 5/estas — iêmen. 6/sépala — troupe.

In
te

rn
et

/R
ep

ro
du

çã
o

A tecnologia e novos mode-
los de gestão estiveram 
presentes nas grandes 

transformações do mundo 
corporativo, e, saber lidar com 
este cenário foi o desafi o de 
muitos profi ssionais. “A tecno-
logia, como quarta revolução 
industrial, está infl uenciando 
cada vez mais o ambiente 
corporativo e o surgimento de 
novas profi ssões, o que não será 
diferente em 2020. 

Por isso, estar antenado nes-
tas mudanças e em constante 
evolução educacional serão 
práticas importantíssimas 
que guiarão os profi ssionais 
no próximo ano”, ressalta 
Paulo Lira, coordenador e 
supervisor acadêmico da HSM 
University. Pensando nisso, a 
HSM University elencou algu-
mas características para se ter 
em mente em 2020.

1. Avanços Tecnológicos: 
A tecnologia tem trazido mu-
danças profundas e irrevogá-
veis. Não é mais possível voltar 
atrás e eliminar tudo o que ela 
fez e continuará fazendo pelo 
mercado e pelas profi ssões. 
Por isso, cabe ao profi ssional 
imergir neste novo contexto.

2. Pensamento Crítico: 
Ter a capacidade de enxergar 

O que os profi ssionais precisam saber 
para começar o ano com o pé direito
2019 foi um ano de grandes mudanças e novos aprendizados, tanto para as empresas como para os 
seus colaboradores

A tecnologia está infl uenciando cada vez mais 

o ambiente corporativo.

além do problema e propor so-
luções criativas e inovadoras.

3. Gestão de Pessoas: 
Independente do cargo, o pro-
fi ssional deve ter a capacidade 
de desenvolver o trabalho em 
equipe e de reconhecer os 
elementos que infl uenciam o 

comportamento individual e 
organizacional.

4. Inteligência Emocio-

nal: Talvez um dos quesitos 
mais importantes. Saber 
como lidar com as próprias 
emoções, evitar as explosões 
e tomar boas decisões é o 

papel fundamental para quem 
quer começar o ano com o 
pé direto.

5. Criatividade: Ter a 
capacidade de combinar as 
soluções tecnológicas com 
aspectos mais criativos e es-
tratégicos.

6. Atualize-se: A gradu-
ação é importante, mas ter 
conhecimento específi co em 
determinadas áreas torna o 
currículo ainda mais atrativo. 
Aprender uma nova língua, 
fazer cursos e estar sempre 
em busca por novos saberes, 
são essenciais para o desen-
volvimento dos profi ssionais.

7. Visão Estratégica: 
Entender e conhecer pro-
fundamente todo o processo 
produtivoe ter a capacidade 
de usar todas as ferramentas 
disponíveis para a tomada de 
decisões.

“O mais importante é estar 
aberto às mudanças em um ce-
nário disruptivo, entendendo 
o timing das transformações 
combinado ao autoconheci-
mento e a constante recicla-
gem educacional”, fi naliza Lira 
(AI/HSMUniversity). 


