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INSS disciplina benefício
por incapacidade temporária

O benefício não será indeferido sem prévia realização de perícia
médica presencial.

O agendamento para a
perícia deve ser feito pelo
segurado por meio do serviço “perícia presencial por
indicação médica”, no prazo
de sete dias, contados a

Aumenta a previsão
de crescimento da
economia

As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) elevaram a projeção para
o crescimento da economia
brasileira este ano de 3,21%
para 3,45%. Para o próximo
ano, a expectativa para o PIB é
de crescimento de 2,38%, ante a
previsão da semana passada de
2,33%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta expansão
do PIB em 2,5%. As estimativas
estão no boletim Focus de ontem
(17), pesquisa divulgada semanalmente pelo BC.
A previsão do mercado financeiro para o IPCA deste ano subiu
de 5,06% para 5,15%. Para 2022,
a estimativa de inflação passou
de 3,61% para 3,64%. Tanto para
2023 como para 2024 a previsão
para o índice é de 3,25%. A estimativa para 2021 está próxima do
limite superior da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC,
que é de 3,75%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
encerre 2021 em 5,5% ao ano.
Para o fim de 2022, a estimativa
é de que a taxa básica suba para
6,5% ao ano. Na semana passada,
a expectativa era 6,25% ao ano.
A expectativa para a cotação do
dólar caiu de R$ 5,35 para R$
5,30 ao final deste ano. Para o
fim de 2022, a previsão é de que
a moeda americana fique em R$
5,35 (ABr).

partir da ciência da comunicação. Caso contrário, o
processo será arquivado por
desistência do pedido. O
INSS informa que um novo
requerimento de auxílio por

incapacidade temporária
pode ser obtido a partir de
uma nova solicitação.
“Nas situações em que se
fizer necessário o tratamento
pré-perícia para a criação do
requerimento no Sistema de
Administração de Benefícios
por Incapacidade (SABI),
será criada automaticamente pelo Sistema a subtarefa
‘Pendências Administrativas
SABI’, que deverá ser tratada
e concluída pelo servidor administrativo”, acrescenta a
portaria. Cada benefício concedido terá duração máxima
de 90 dias. A portaria prevê
a possibilidade de que novas
solicitações sejam feitas de
forma consecutiva. (ABr)

Em dez anos, indústrias migraram
do Sudeste para outras regiões
Em dez anos, a indústria
nacional ficou menos concentrada nos estados do Sudeste
e ganhou força em outras
regiões do país. Estudo da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra como,
entre os biênios 2007/2008 e
2017/2018, a produção industrial migrou de São Paulo e
do Rio de Janeiro para outros
estados. O Sudeste reduziu
a participação no PIB da
indústria em 7,66 pontos percentuais. O Nordeste ganhou
2,06 pontos percentuais (pp)
em participação e a Região
Sul, 2,46 pontos percentuais.
Mesmo assim, o Sudeste
continua responsável por
53,9% do PIB industrial,
seguido pelo Sul com 19,4%.
O Nordeste tem 12,93% de
participação; o Norte, 7%; e o
Centro-Oeste, 6,7%. No principal segmento industrial do
país, a indústria de transformação, vários setores tiveram
migrações importantes para
fora da Região Sudeste, que
ainda concentra 55,1% da
produção manufatureira. São
Paulo concentra 38,14% de
todo o valor produzido por
esse setor.
Apesar de ainda ser o
estado mais importante na
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O

requerimento desse
tipo de benefício será
feito por meio do
serviço “auxílio por incapacidade temporária - análise
documental”, e sua solicitação cancelará “eventual
agendamento de perícia presencial, sem alterar a data de
entrada do requerimento”.
A portaria garante que o
benefício não será indeferido
sem prévia realização de perícia médica presencial. Para
tanto, será gerada pendência
de necessidade de agendamento de perícia “em todos
os casos em que a avaliação
médica preliminar concluir
pela necessidade de perícia
presencial”.
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O INSS publicou ontem (17), no Diário Oficial da União (DOU), portaria que disciplina os critérios para a
operacionalização dos requerimentos de benefício por incapacidade com procedimentos especiais

O Sudeste reduziu a participação no PIB da indústria em
7,66 pontos percentuais.

produção manufatureira,
São Paulo perdeu espaço em
diversos setores. Na indústria
de celulose, a participação
da indústria paulista caiu de
50,31% para 31% em dez anos.
Apesar de ainda ser o maior
produtor, outros estados
passaram a ter maior importância, como Mato Grosso
do Sul, que respondia por
0,23% da produção no biênio
2007/2008 e se tornou o terceiro maior produtor nacional
em 2017/2018, respondendo
por 11,08% do total.
No setor de vestuário, São
Paulo foi ultrapassado por
Santa Catarina. Nos anos
2007/2008, a indústria paulista
produzia cerca de R$ 4 bilhões
em produtos de vestuário e
as empresas catarinenses,

R$ 2,5 bilhões. Dez anos
depois, Santa Catarina tem
26,75% da produção do setor,
equivalente a R$ 6,6 bilhões
ao ano, enquanto São Paulo
tem uma parcela de 22,57%
da manufatura de vestuário
do país (R$ 5,5 bilhões).
Na indústria extrativa, o
Rio de Janeiro perdeu 22,45
pontos percentuais de participação, caindo de 61,54%
da produção nacional para
39,09% em dez anos. Mesmo
com uma perda de 3,85 pontos percentuais em dez anos,
o Sudeste ainda é responsável por 75,54% da indústria
extrativa do país. No período,
a Região Norte ganhou 9,94
pontos percentuais, ficando
com parcela de 16,9% da
indústria de extração (ABr).

Lidar com imprevistos
nos negócios exige jogo
de cintura
Haroldo Matsumoto (*)

Escassez de matériaprima, afastamento de
um colaborador por
acidente, mercadoria
extraviada e até uma
pandemia – quem
diria?

E

sses são apenas alguns dos inúmeros
imprevistos que empreendedores e empresários em todo o mundo
podem enfrentar em algum
momento. As incertezas são
eternas companheiras na
trajetória empreendedora e
você já deve ter notado que
é praticamente impossível
programar um caminho
perfeito, cobrindo todas as
variáveis possíveis.
Mas calma, não quero
assustar e nem deixar aqui
uma mensagem de pessimismo. Pelo contrário, o
objetivo aqui é, justamente,
ajudar a enfrentar esses
desafios, quando eles surgirem! Primeiro, é importante
ter em mente que saber
lidar com imprevistos é uma
característica importante
para ser um empreendedor de sucesso. Também é
interessante entender que
há formas de minimizar a
ocorrência de algumas situações imprevistas.
O planejamento empresarial é um dos caminhos para
isso. Ao estipular objetivos,
traçar metas e estabelecer
estratégias para alcançá-las,
conseguimos avaliar e até
prever quais podem ser os
obstáculos que surgirão no
percurso, embora alguns
sejam bastante imprevisíveis, caso da pandemia que
o mundo está vivendo. Outro exercício interessante
é traçar cenários e pensar
nos imprevistos que podem
aparecer.
Avalio que outro passo
válido é ter um Plano
de Continuidade de Negócios. O conteúdo e os
componentes de um plano
como esse vão variar de
uma empresa para outra
e podem ter níveis de de-

talhamento de acordo com
a complexidade técnica e
cultura de cada negócio.
Oriento que todos os
departamentos da companhia sejam avaliados e
“cobertos” com medidas
preventivas.
Para isso, é importante
avaliar os pontos fortes e
fracos da empresa e, com
base nessa análise, estabelecer os riscos possíveis.
Depois, é hora de avaliar de
que maneira essas ameaças
podem impactar a empresa
e, por fim, estabelecer um
planejamento estratégico
com orientações sobre as
medidas que precisam ser
adotadas para a retomada
das operações. Também
é válido ter um Plano de
Contingência previamente
estabelecido. Ele será utilizado caso todas as medidas
preventivas falhem.
Ter todos esses cenários traçados e pensar nas
consequências obviamente
não vão, por si só, livrar
as empresas ou fazer com
que elas passem ilesas por
imprevistos e até por crises.
Porém, podem ajudar a minimizar os impactos para o
negócio.
Nenhum de nós jamais
imaginou passar por um
longo período de incertezas,
tanto tempo com nossas
empresas de portas fechadas, com limitação da nossa
circulação pelas cidades,
encarar falta de matéria prima em uma série de setores
e precisar de autorização
para que apenas o essencial
funcione. Não imaginar um
cenário como esses, no entanto, não impediu que essa
se tornasse uma realidade
no mundo inteiro.
Agora que já temos essa
experiência, podemos encarar os imprevistos com mais
sabedoria, jogo de cintura e
resiliência.
(*) - Especialista em gestão de
negócios e sócio-diretor da
Prosphera Educação Corporativa,
consultoria com atuação entre
empresas de diversos portes e
setores da economia.

G - Duas Rodas

A - Agricultura de Precisão

A Trimble Tech, maior feira digital do mundo sobre agricultura de
precisão, acontece no próximo dia 27, a partir das 7h. Serão 9 salas
virtuais com até três especialistas em cada uma delas. O evento é
promovido pela Trimble, referência mundial em tecnologias avançadas para agricultura de precisão. Os participantes terão condições
de compras exclusivas durante o evento, além da possibilidade de
conversar diretamente com especialistas. As salas serão dividias com
os seguintes temas: Manejo de plantas resistes; Monitores e pilotos;
Solução de plantio; Manejo do solo e da água; Agricultura digital conecte sua fazenda; Prepare sua propriedade para o futuro (sinais
de correção); Pulverização e taxa variável; Como começar na Agricultura de Precisão e Financiamentos da sua tecnologia. Inscrições
através do link: (https://bit.ly/3tABKX6).

B - Cultura e Consumo

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas realiza, a partir de amanhã (19), às 10h, a quarta edição do
“Encontro Cultura e Consumo Brasil”. Neste ano, o tema é Construção
de Teoria. Os três dias de evento online contarão com nove palestrantes
internacionais e onze nacionais. Além das palestras, haverá mentorias
para alunos com pesquisas em andamento e a publicação de anais, compostos principalmente de trabalhos enviados pelos alunos e selecionados
para mentoria. Outra novidade é o apoio do Consumer Culture Theory
Consortium (CCTC). Os interessados em participar devem se inscrever
pelo link: (http://evento.fgv.br/consumoculturabrasil/). Após o cadastro,
receberão o endereço do evento por e-mail.

C - Guia de Compliance

A Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), entidade que
reúne mais de 140 empresas da economia digital, em parceria realizada com a TozziniFreire Advogados, lança o Guia de Compliance:
Plataformas Digitais & Fintechs, com o objetivo de contribuir para
as melhores práticas de Compliance, diante da intensa digitalização
dos negócios, relações e processos atuais. O Guia foi elaborado para
ajudar as empresas associadas, investidores, fundadores e profissionais da área a compreenderem quais aspectos devem ser observados
e considerados na elaboração do Programa de Compliance, além de
fornecer uma visão geral sobre as principais regulamentações do BC
que incidem sobre Instituições de Pagamento e que demandam uma
estruturação mínima da área de conformidade. Veja em: (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6z-uopixTsaqZkj-nALLJWJrOqqpOqqppQUoYDgIa1tgapkTug/viewform).

D - Garantia de Veículo

O Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder em meios de pagamento automático, anuncia parceria com a Creditas, plataforma
líder em crédito e soluções 100% online na América Latina. A parceria objetiva disponibilizar o auto equity, ou seja, o crédito com
garantia de veículo aos clientes, com a possibilidade de solicitar de
R$ 5 mil a R$150 mil, com 60 dias para pagar a primeira parcela e
prazo de 60 meses para pagamento. Já os clientes da Creditas, ao
aderir a um dos planos, terão o benefício de cinco meses de isenção
na mensalidade. De acordo com Rogério Pezelli, Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Sem Parar, o objetivo é oferecer mais
uma facilidade para quem já é cliente e ainda aumentar a base de
usuários com o benefício. Mais informações: (http://www.semparar.
com.br/parceria-creditas).

E - Justiça 4.0

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) conectará o
universo jurídico à realidade 4.0 em seu seminário entre os próximos dias
24 e 26. O evento contará com palestrantes de alto nível em três dias de
debate intenso sobre os novos paradigmas para a resolução de conflitos.
Andrea Maia, fundadora da Mediar360 e vice-presidente de Mediação
do CBMA; Alfredo Viana, gerente jurídico no UHG Brasil; Marília Lins
Oliveira, gerente jurídica no Mercado Livre; Fernanda Mattar Furtado
Suriani, procuradora federal; João Alves Silva, assessor especial da
Diretoria Jurídica do Banco do Brasil; Giovani Ravagnani, head of legal
da Buser serão alguns dos especialistas presentes. Inscrições: (https://
mla.bs/a150c2ec).

F - Master Trader

Quem está buscando uma vaga na área de Trading não pode deixar
de participar do ‘Programa Master Trader Ipiranga’, que está com
inscrições abertas. O programa oferece uma aceleração do desenvolvimento de competências para o negócio, além da criação de um
pipeline com objetivo de formar especialistas. A área de Trading está
entre as grandes iniciativas estratégicas da Ipiranga e objetiva trazer
o maior volume de produtos com o menor preço, conquistando o maior
ganho financeiro ao final do processo, com menor custo de logística
e distribuição. Interessados devem ser graduados entre três e cinco
anos nos seguintes cursos: Engenharias, Agronomia, Administração,
Economia, Matemática, Física, Química, Estatística e áreas afins. É
preciso ter inglês fluente e possuir experiência profissional em supply
chain, logística, comex ou mercado financeiro. Inscrições: (http://
ipiranga.across.jobs/).

O Salão Duas Rodas, inicialmente programado para o período de 16 a 21 de
novembro deste ano, no São Paulo Expo, tem nova data: 1 a 6 de novembro
de 2022, no mesmo local. A Reed Exhibitions, organizadora do evento, com
o apoio da Abraciclo e das principais marcas da indústria, decidiu realizar
o evento em 2022. O motivo do adiamento é a essência deste evento, que
requer experiências táteis, como testes de motos e acessórios, test rides e
atrações que dificultam o distanciamento exigido neste momento de pandemia, e adequado ao público visitante do evento, que soma mais de 240
mil pessoas. A nova data será também fundamental para que os expositores
consigam manter o padrão de qualidade do Salão Duas Rodas, programando
com a devida antecedência as muitas novidades, atrações e ações de interatividade com o público. Saiba mais em: (www.salaoduasrodas.com.br).

H - Liderança Feminina

O Cósmicas - Programa de Lideranças Femininas, concebido pelo Instituto
Tomie Ohtake com patrocínio do Makro Atacadista, está com inscrições
abertas. O projeto foi desenvolvido com foco em mulheres jovens, de 14 a
21 anos, prioritariamente negras, indígenas, trans e com deficiência. Composto por 16 semanas de atividades, com 112 horas no total, o Cósmicas
incluirá aulas online, encontros com lideranças femininas inspiradoras e
experiências virtuais ligadas a temas como artes, cultura, direitos humanos, ancestralidade, gênero, raça, acessibilidade, entre outros. A iniciativa
busca criar espaços de aprendizagem, desenvolvimento de autonomia e
articulação de redes para que as participantes protagonizem transformações individuais e coletivas com vistas a uma sociedade menos desigual.
Mais informações: (cosmicas.institutotomieohtake.org.br).

I - Participação de Mercado

Tecnológico e com muita atitude, o Novo Nissan Kicks chegou ao mercado
brasileiro mostrando que está totalmente “ON”. Já no seu primeiro mês
completo de comercialização no país, o novo crossover ficou com cerca de
10% de participação de mercado, superando as expectativas mais positivas
da empresa em um dos mais disputados segmentos do setor automotivo
no Brasil. Em muitas cidades, o desempenho foi ainda mais forte. O Novo
Kicks superou o patamar dos 10%, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador,
Recife, Manaus, Fortaleza, Campinas, Natal, São José dos Campos e São
Luís. E na região que engloba as cidades do litoral de São Paulo, o modelo
chegou a 25% de participação de mercado (www.nissan.com.br).

J - Incentivo Fiscal

O Paraná Banco abre edital para a captação de projetos de incentivo
fiscal, sendo que o objetivo é investir R$ 2,5 milhões. O banco apoia
projetos nos seguintes setores: - Cultura, projetos que estimulam e
facilitam o acesso da sociedade à arte local e nacional; Social, ações e
projetos que façam a diferença no estado do Paraná, contribuindo com
soluções que tenham impacto social; - Esporte, apoiar atletas para que
cheguem mais longe e se tornem referências para as próximas gerações; - Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, projetos que visam
a educação financeira e a inclusão digital, principalmente, voltado à
terceira idade; - Diversidade, projetos com promoção da igualdade,
inclusão social, equidade, respeito e que estimulem o acesso a todos. O
edital está disponível no link (http://www.paranabanco.com.br/edital).
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