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Organizações 
Flexíveis

A nova organização é 

resultado de mudanças 

ocorridas no mercado. 

A nova organização 

é mais fl exível e mais 

capaz de responder ao 

seu ambiente

Trabalhadores perma-
nentes limitam as op-
ções de gerentes que 

estão diante de um mercado 
em constante mudança. Para 
reduzir custos e aumentar 
a fl exibilidade, muitas com-
panhias estão convertendo 
empregos permanentes em 
empregos temporários ou con-
tratos de trabalho por tempo 
determinado.

As organizações têm reagi-
do à diversidade multicultural 
e às mudanças na compo-
sição da força de trabalho 
de diversas maneiras: im-
plementando, por exemplo, 
programas para aumentar a 
consciência e a compreensão 
da diversidade, e reduzir os 
estereótipos.

Muitas companhias têm 
respondido ao aumento do 
número de mulheres traba-
lhadoras e de casais com duas 
carreiras com programas de 
benefícios “favoráveis à famí-
lia”: assistência pediátrica e 
geriátrica, por exemplo, horá-
rios fl exíveis, compressão da 
semana de trabalho, licenças 
não remuneradas e assistência 
à relocação de membros da 
família dos funcionários. 

A maioria das 500 maiores da 
Fortune realizou cortes drásti-
cos em seu pessoal. Os críticos 
acreditam que a redução em 
massa é uma moda passageira, 
uma maneira de aumentar o 
retorno do investimento para 
os acionistas.

Os seus partidários dizem 

que ela é necessária para 
manter a competitividade 
em um mercado global em 
rápida transformação. Da-
dos recentes sugerem que 
a maioria das organizações 
utiliza o processo estra-
tegicamente,  reduzindo 
operações que ficaram com 
excesso de pessoal e, ao 
mesmo tempo, aumentando 
pessoal em áreas que adicio-
nam valor.

O processo de reengenharia 
é a resposta de uma com-
panhia a mudanças rápidas 
e drásticas no mercado.A 
reengenharia pede que os 
gerentes repensem a natureza 
da organização e reinventem 
os processos para produzir e 
distribuir bens ou serviços. 
Ao praticá-la, os gerentes 
consideram como seriam os 
processos de trabalho e as 
estruturas organizacionais 
se estivessem recomeçando. 
Seus adeptos acreditam que, 
com o passar do tempo, as 
organizações desenvolvem 
processos e depois se alge-
mam a eles apesar de mudança 
nas condições.

O crescimento de con-
glomerados como o Grupo 
Votorantim, a ITT ou a Lit-
ton Industries reforçaram a 
convicção que vigorava nos 
anos 1970: as organizações 
efi cazes eram diversifi cadas; 
em outras palavras, elas re-
duziam seus riscos mediante 
a participação em múltiplos 
negócios. 

As organizações contem-
porâneas se dedicam a com-
petências centrais – aquilo 
que elas fazem melhor – e 
liquidam ou fecham negócios 
periféricos.
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A - Pragas e Doenças 
Mais de 580 exames de pragas e doenças foram realizados em média, por 
dia pelo Instituto Biológico em 2016. O Órgão da Secretaria de Agricultura 
realizou 178.455 diagnósticos, além de análises envolvendo resíduos de 
agrotóxicos em alimentos, solo e água, entre janeiro a outubro do ano 
passado. A expectativa é que o total de diagnósticos realizados em 2016 
chegue a 200 mil. Os exames mais procurados foram identifi cação de 
Diarréia Viral Bovina, língua azul, rinotraquíte infecciosa bovina, neos-
porose, leucose bovina, salmonelose, infl uenza aviária, laringotraqueíte e 
microplasmose, provenientes de 16 Estados: SP, Minas, Goiás, Pará, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Rio, Rondônia, Tocantins, 
Espírito Santo, Ceará, Rio Grande de Sul, Maranhão e Bahia. Saiba mais 
em: (www.biologico.sp.gov.br).

B - Ciências Contábeis
Para quem ainda não se inscreveu para concorrer ao Prêmio Professor Hilário 
Franco de Contabilidade, iniciativa promovida pelo Sindcont-SP, é possível 
garantir participação no concurso até o dia 1º de fevereiro. A Entidade ofe-
recerá neste ano R$7.500,00 em premiações, destinados a estudantes que 
estão concluindo sua graduação e a profi ssionais recém-formados. Podem ser 
inscritos no concurso trabalhos desenvolvidos individualmente ou em grupo, 
desde que sejam considerados publicações acadêmicas, como monografi as, 
trabalhos de conclusão de curso, relatórios de estágio supervisionado ou 
artigos científi cos. Critérios: originalidade, conteúdo técnico, objetividade 
e atualidade, clareza e forma literária. Outras informações: (http://www.
sindcontsp.org.br/menu/professor-hilario-franco).

C - Volta ao Mundo 
O Cruzeiro Costa Volta ao Mundo 2017 zarpou do porto de Savona/Itália, na 
última sexta-feira (6), a bordo do navio Costa Luminosa: uma emocionante 
viagem de 106 dias que levará os passageiros a explorar os pontos turísticos 
mais incríveis em 5 continentes, cruzar 3 oceanos e visitar 35 destinos, antes 
de retornar a Savona em 22 de abril. Cerca de dois mil passageiros de 37 
países reservaram uma cabine no Cruzeiro Costa Volta ao Mundo 2017. A 
maioria é da França (cerca de 600 pessoas), seguida pela Alemanha (500), 
Suíça (300), Itália (200) e Espanha (150). O viajante mais velho é um suíço 
de 96 anos; o mais jovem é uma criança italiana de apenas dois anos. Uma 
oportunidade única de navegar ao redor da Terra em pouco mais de três 
meses, seguindo os passos dos grandes navegadores da história, e tendo 
contato com culturas magnífi cas e cenários espetaculares. 

D - Ebulição Instantânea
De tempos em tempos é necessário quebrar paradigmas para ter sucesso 
no alcance dos objetivos pessoais e profi ssionais. Essa é a proposta do 
evento Ebulição Instantânea, que acontece entre os próximos dias 20 
e 22, no Sheraton WTC. A iniciativa é baseada no livro 100 Graus – O 
Ponto de Ebulição do Sucesso, de Rafa Prado, best seller lançado pela 
editora Gente. Os presentes vão participar de um processo de imersão 
com grandes especialistas do mundo dos negócios, como Roberto Justus, 
Ricardo Bellino, Geraldo Rufi no, Christian Barbosa, Robert Cialdini, en-
tre outros. O público irá aprender a descobrir talentos, gerar dinheiro e 
liberdade por meio da criação de negócios lucrativos. Mais informações 
e inscrições: (www.ebulicaoinstantanea.com.br).  

E - Abate de Jacarés 
Médicos veterinários da Secretaria de Agriculturao, que atuam na 
Defesa Agropecuária, realizaram a inspeção fi nal nas instalações do 
Abatedouro de Pescado Aruman Ltda, em Porto Feliz, para a emissão 
do laudo de vistoria do estabelecimento que será o primeiro frigorífi co 
paulista especializado na criação e abate de jacarés. Durante a vistoria, 
a equipe acompanhou um abate experimental para detalhamento do 
processo de produção, supervisionado pelo médico veterinário Luis 
Basseti, responsável técnico do estabelecimento e pelo consultor téc-
nico, Luciano Verdade, que desenvolveram a metodologia de criação e 
abate que foi implantada na propriedade. A proposta é comercializar 
toda a produção no Estado de São Paulo, que tem bastante demanda 
pela carne e pelo couro.

F - TI & Varejo 2016
A revista Decision Report, primeira publicação do mercado brasileiro 
sobre TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) aplicada a Ne-
gócios e que circula desde 2005, chega ao número 33. A edição é um 
especial dedicado à cobertura do TI & Varejo 2016, evento que em sua 
quinta edição compartilhou experiências e discutiu os rumos da trans-
formação digital no setor. Como destaques, é possível citar matérias 
especiais sobre inovação no Varejo, os desafi os dos Retail Labs no Bra-
sil, disrupção nos negócios e depoimentos dos vencedores da primeira 
edição do Prêmio TI & Varejo, entre outros assuntos. Confi ra abaixo a 
edição online da publicação: (http://www.decisionreport.com.br/form/
DecisionReport33.php).

G - Tempo de Salada 
A alimentação saudável deve ser praticada em todas as estações, mas o 
clima quente do verão exige cuidados extras. Pensando nisso, a rede de 
culinária rápida italiana Spoleto está oferecendo um cardápio saudável 
e, apresenta suas saladas que podem ser servidas com frango, peito de 
peru, rosbife e acompanhada de mais oito ingredientes e, caso o cliente 
deseja mais completo pode acrescentar massa a salada. Todas as saladas 
são preparadas com folhas tenras, selecionadas, pré-lavadas, higienizadas 
e embaladas em um rigoroso processo de higienização que protege a 
saúde. Além disso, os pratos podem ser montados na hora de maneira 
rápida, prática, de acordo com a preferência do cliente.

H - Melhor Executivo 
A Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico 
brasileiro, prorrogou até o próximo dia 20 as inscrições para o Prêmio 
Ebit Melhores Executivos do E-commerce. O grande vencedor será 
anunciado no dia 16 de fevereiro, durante o 14º Prêmio Ebit, a principal 
premiação do e-commerce nacional, que acontecerá no Instituto Tomie 
Ohtake. A iniciativa conta com o apoio da PwC Brasil, referência em 
auditoria, asseguração, consultoria tributária societária e de negócios, e 
da 2Get, consultoria de recursos humanos. Podem concorrer os CEOs, 
CMOs e diretores de Inovação das lojas virtuais conveniadas à Ebit e 
certifi cadas com as medalhas Diamante e Ouro. Para inscrições e mais 
informações: (www.executivosdeecommerce.com.br).

I - Atuação Diversifi cada
A Defensoria Pública de SP completou na segunda-feira (9) seus 11 
anos de vida. Criada em 2006 pela Lei Complementar nº 988 após forte 
mobilização social, a instituição cresceu e, dos 22 municípios e 87 De-
fensores iniciais, hoje está instalada em 43 cidades, com 64 unidades, 
719 Defensores e 823 Servidores. Em 2016, a Defensoria realizou em 
todo o Estado cerca de 1,7 milhão de atendimentos. A instituição atua 
em casos de competência da Justiça Estadual, nas áreas cível, família, 
infância e juventude, criminal e execução penal – incluindo o trabalho 
por soluções extrajudiciais aos confl itos. São comuns demandas por vaga 
em creche, divórcio, guarda de fi lhos e pensão alimentícia, entre muitas 
outras. Outras informações, acesse: (www.defensoria.sp.def.br).

J - Voluntários no Grajaú
Movidos pela vontade de mudar uma realidade, voluntários do TETO cons-
truirão, durante 6 dias de janeiro, 52 casas de emergência para famílias no 
Grajaú, bairro da periferia da Zona Sul. A ação é chamada de Trabalhos de 
Verão e acontece entre os próximos dias 21 e 26. Ela acontece em duas favelas 
do bairro Anchieta e União. Nesses dias, voluntários de diversas regiões do 
Brasil virão para São Paulo para construir, junto aos moradores, casas mais 
dignas para as 52 famílias. Serão 6 dias de trabalho duro e muitas trocas 
de experiências. Das 52 equipes participantes, 7 serão parte da chamada 
“Construção em Famílias”. Saiba mais em (http://juntos.com.vc/pt). 
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De tempos em tempos é necessário quebrar paradigmas para ter sucesso

Trata-se de uma quantida-
de 0,7% superior ao ano-
tado nos dez primeiros 

meses de 2015, quando ocor-
reram 1.691.652 nascimentos. 
No mês de outubro de 2016, 
porém, houve queda de 1,8% 
nos novos empreendimentos 
em relação ao mês anterior: 
o indicador apontou a criação 
de 159.991 novas empresas, 
número menor que os 162.979 
de setembro de 2016.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, apesar 
de o período entre janeiro e 
outubro de 2016 apresentar 
um número recorde de novas 
empresas criadas no país, deter-
minado pelo chamado empre-
endedorismo de necessidade 
(com a destruição de vagas no 
mercado formal de trabalho, 
pessoas que perderam seus 
empregos estão abrindo novas 
empresas visando a geração de 
alguma renda, por conta das di-
fi culdades econômicas atuais), 

O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem 

quer empreender.

O nível de emprego na cons-
trução civil registrou queda 
de 14,5% no acumulado de 
12 meses até novembro, ge-
rando um saldo negativo de 
437 mil postos de trabalho. 
Os dados foram divulgados 
pelo SindusCon-SP em par-
ceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Entre janeiro 
e novembro de 2016, houve 
corte de 461.849 vagas em 
todo o país. 

Desconsiderando efeitos 
sazonais, foram fechadas 
26.917 vagas em novembro. O 
nível de emprego caiu 2,20% 
em novembro na comparação 
com outubro, a 26ª queda 
consecutiva. A deterioração 
do mercado de trabalho afe-
tou quase todas as regiões do 
Brasil, sendo que os piores 
resultados foram anotados no 
Norte (-3,71%) e no Centro-
Oeste (-2,67%).

Por segmento, preparação 
de terreno e infraestrutura 
observaram as maiores que-
das em novembro, de 3,73% 

Emprego na construção civil teve queda de 14,5%

no acumulado de 12 meses até novembro.

Saldo negativo é de 437 mil postos de trabalho.

Telecom nega 
rumores sobre 
fusão entre TIM e Oi

A Telecom Italia voltou a negar 
ontem (10) rumores sobre uma 
eventual fusão entre sua subsidiá-
ria TIM Brasil e a Oi, fortalecidos 
após uma entrevista do bilionário 
egípcio Naguib Sawiris ao jornal 
“Folha de S. Paulo”.

Ao diário paulista, o magnata 
disse que virá ao Brasil nas pró-
ximas semanas para convencer 
o governo de que é a “melhor 
opção” para salvar a Oi, empresa 
que está em recuperação judicial 
e possui uma dívida de R$ 65,4 
bilhões.

Na entrevista, Sawiris afi rmou 
ainda que, após a retomada da 
operadora, poderá avaliar uma 
fusão com a TIM, companhia pela 
qual já havia demonstrado inte-
resse em 2014. “Não há nenhuma 
intenção de unir a TIM Brasil com 
a Oi, e os boatos da imprensa não 
têm fundamento”, garantiram 
fontes da Telecom Italia. Nos 
últimos anos, circularam rumores 
sobre uma possível união entre as 
duas empresas, mas a negociação 
foi negada repetidas vezes tanto 
pela Telecom quanto pela TIM. 

Em outubro passado, o presi-
dente da subsidiária brasileira 
do grupo italiano, Stefano De 
Angelis, declarou que não pre-
tendia nem olhar para a Oi por 
pelo menos seis meses. Segundo 
o executivo, a operadora possui 
problemas nos quais a TIM “não 
quer se meter” - o pedido de 
recuperação judicial da Oi é 
considerado o maior da história 
do Brasil (ANSA).
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De janeiro a outubro, mais de 1,7 
milhão de empresas foram criadas
Entre janeiro e outubro de 2016 foram criadas no Brasil 1.702.958 novas empresas, o maior número 
para o período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas

total de 113.237 novos negócios 
entre janeiro e outubro de 2016; 
de janeiro a outubro do ano 
passado, o número havia sido 
de 143.506. 

A crescente formalização dos 
negócios no Brasil é respon-
sável pelo aumento constante 
das MEIs, registrado desde 
o início da série histórica do 
indicador. Em sete anos, pas-
saram de menos da metade 
dos novos empreendimentos 
(48,1%, em 2010) para 79,0% 
no último levantamento. O 
setor de serviços continua 
sendo o mais procurado por 
quem quer empreender: de 
janeiro a outubro de 2016, 
1.068.965 novas empresas 
surgiram neste segmento, o 
equivalente a 62,8% do total. 
Em seguida, 487.142 empresas 
comerciais (28,6% do total) e, 
no setor industrial, foram aber-
tas 142.011 empresas (8,3% do 
total) neste mesmo período 
(Serasa Experian).

já é possível observar tendência 
de desaceleração na criação de 
novos negócios.

O número de novos Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs) nascidos nos dez pri-
meiros meses deste ano foi de 
1.344.539 contra 1.290.204 no 
mesmo período de 2015, alta de 

4,2%. As Sociedades Limitadas 
registraram criação de 148.017 
unidades, representando queda 
de 12,4% em relação ao inter-
valo anterior, quando 168.894 
empresas surgiram. A criação 
de Empresas Individuais caiu 
21,1%, a maior queda entre as 
naturezas jurídicas, com um 

Emprego na construção teve 
queda de 14,5% em 12 meses

e 3,31%, respectivamente. No 
acumulado do ano, contra o 
mesmo período do ano anterior, 
o segmento imobiliário teve a 
maior queda (-17,66%), segui-
do por preparação de terreno 
(-14,77%).

O agravamento do desem-
prego na construção, com o 
fechamento de mais de 58 mil 

postos de trabalho, já era espe-
rado pelo setor, considerando 
a queda contínua no volume 
de obras. Segundo o sindicato, 
o volume de novas obras deve 
continuar reduzido nos pró-
ximos meses, o que poderia 
ser amenizado por medidas 
emergenciais e mais reformas 
microeconômicas (ABr).

COMPANHIA DOCAS
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
AVISO DE EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017
PROC. Nº 071/16 - OC Nº 163301160932017OC00001

Contratação de garantia para melhorias e evoluções aos Sistemas Oracle
existentes na Companhia e serviços de suporte a redes e infraestrutura de
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