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A indústria da moda 

caminhou durante 

um longo período sem 

implantar novas ideias 

em seus sistemas

Para criar as novas co-
leções, as apostas se 
baseavam em análise 

da venda de coleções anterio-
res, com algumas pitadas de 
intuição sobre o que seriam 
os best-sellers para a próxima 
temporada. Em alguns casos, 
esperava-se a análise dos 
pedidos emitidos pós-lança-
mento para iniciar a etapa de 
produção. Nos casos de venda 
por meio de pronta-entrega, 
a produção era iniciada com 
maior antecedência para poder 
preencher as prateleiras.  

Até bem pouco tempo, esta 
era a fórmula que melhor 
garantia os resultados. Havia 
muitas falhas, já que essa or-
ganização poderia gerar sobras 
de matéria-prima, produtos 
encalhados nos estoques e 
insatisfação do consumidor. 

No entanto, recentemente, 
o velho sistema começou a 
entrar em colapso em razão 
de mudanças revolucionárias 
e irreversíveis. Tais transfor-
mações têm provocado uma 
revisão nos antigos processos 
de planejamento e desenvolvi-
mento de coleções e favorecido 
uma verdadeira renovação no 
setor. São elas:
 • Renovação rápida de pro-

dutos imposta pelo fast-
fashion, que desenvolveu 
o seu modelo de negócio 
com efi ciência, com inser-
ção de produtos novos a 
cada 6-8 semanas, garan-
tindo o retorno do cliente 
às lojas com uma quase 
precisão de um relógio. Há 
vinte anos, nos primórdios 
da Internet, isto não era 
um problema tão grave.

 • Atualmente, vivemos no 
império da instantanei-
dade. A impaciência tor-
nou-se um modo de vida, 
um hábito, e ninguém 
consegue prender a sua 
atenção por seis meses. E é 
inegável que a indústria da 
moda foi completamente 
transformada pelas redes 
sociais e pelo surgimento 
de novas plataformas B2B 
e B2C. Os consumidores de 
agora são camaleônicos e 
estão treinados para acre-
ditar que podem ter o que 
querem e imediatamente.

 1) Novos meios de comu-
nicação: redes sociais, 
transmissões ao vivo e 
equipes de marketing 
inteiras dedicadas a 
multiplicar os canais 
de contato com o 
consumidor.

 2) Propriedade intelec-
tual dos designers e 
a vulnerabilidade ao 
fast fashion – em um 
mundo conectado, as 
coleções lançadas com 
muita antecedência 
estão totalmente sus-
cetíveis à cópia.

 3 Crescimento do e-
commerce e do m-
commerce (compras 

por meio de celuluar) 
permitindo que os 
consumidores com-
prem com um simples 
clique e recebam seus 
produtos em prazos 
cada vez mais curtos. 
Nas lojas on-line os 
custos de operação são 
mais baixos em termos 
de armazenamento, 
logística, aluguel.

Neste novo contexto, vale 
destacar que as indústrias 
de confecção, independen-
temente de seus modelos de 
negócio ou porte, passaram a 
enfrentar  novos desafi os. Por 
isso, têm buscado implantar, 
ainda na fase de planejamento 
e desenvolvimento de produ-
to/coleções, estratégias que 
permitam incrementar ou 
ajustar a entrega de valor para 
o consumidor.

Embora não exista um só 
caminho, já que devemos 
considerar caso a caso para 
construir soluções customi-
zadas, ressaltam-se algumas 
práticas que têm norteado a 
adequação dos processos na 
importante etapa anterior à 
produção:
 • A informação, atualmen-

te, é o maior patrimônio 
de um negócio, depois 
de seus clientes, é claro. 
Sem informação efi ciente 
não há como entender 
o que os consumidores 
“camaleões” estão que-
rendo. O melhor caminho 
então é adotar um sistema 
de gestão de informação 
abrangente e eficiente 
permitindo acesso a uma 
base consolidada de dados 
de vendas, de mercado e 
de tendências;

 • Adoção de um modelo de 
criação de produtos mais 
fl exível, ágil, criativo e, 
principalmente, de forma 
integrada e mais próxima 
do consumidor, de forma a 
responder às novas neces-
sidades com maior valor e 
mais rápido do que antes;

 • Aplicação do conceito 
lean, o que signifi ca im-
plantar uma abordagem 
mais efi ciente, enxugando 
o desperdício e os custos 
invisíveis de projeto ao 
longo de todas as etapas 
de planejamento e desen-
volvimento da coleção;

 • Estabelecer meios de 
aproximação e integra-
ção com o consumidor 
por meio da melhoria e 
diversifi cação dos canais 
de comunicação, físicos e 
virtuais, e desta forma criar 
produtos, serviços  e expe-
riências de consumo mais 
efi cientes e assertivas.

Em tempos de tantas mu-
danças, entender e implantar 
novas abordagens e novos mé-
todos não só ajudam a diminuir 
incertezas como também é 
uma forma de renovaros negó-
cios de moda  a fi m de atender 
às novas e futuras demandas 
de consumo.

(*) - É consultora de moda do Senai 
Cetiqt, no Rio de Janeiro, centro 
formador de mão de obra para a 

cadeia têxtil e de confecção do país 
(www.senaicetiqt.com).

A moda na
era da inovação
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REGIME DE SOBREAVISO NO CELULAR
Funcionários utilizam seus próprios celulares com chip fornecido pela 
empresa, enquanto outros utilizam celulares e chip da empresa, a conta 
é paga pela empresa, porém, o aparelho fica em poder do funcionário, 
qual a implicação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REMUNERADO POR HORA APRESENTOU ATESTADO 
MÉDICO FICANDO AUSENTE, A EMPRESA DEVE PAGAR AS HORAS NÃO 
TRALHADAS, MESMO CONTRATANDO OUTRO PARA ATUAR NO LUGAR?

Esclarecemos que se há um atestado médico para afastamento de 
saúde, que justifique a ausência do empregado, está a empresa 
obrigada a abonar/pagar os quinze primeiros dias de afastamento, 
independente de ter colocado outro colaborador em seu lugar.

ENVIO MENSAL DA SEFIP SEM MOVIMENTO
Qual a necessidade do envio da SEFIP mensal sem movimento das 
empresas inativas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA USO DO PONTO ELETRÔNICO
Quais a regras para uso do ponto eletrônico é necessário homologar 
no MTE? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA E SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS
Funcionário será transferido do turno da noite para o dia, como 
proceder com o adicional e horas extras? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUERER APOSENTADORIA
Funcionária com tempo de contribuição superior a 30 anos pode entrar 
com o pedido de aposentadoria e continuar trabalhando ou, deverá 
ser desligada da empresa.  O que muda para a empresa essa situação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Um dos propósitos é que 
os órgãos prestadores 
dos serviços facilitem 

o compartilhamento de infor-
mações, estando atentos até 
mesmo ao uso de uma lingua-
gem clara. Fica determinado, 
por exemplo, que o usuário 
do serviço será dispensado 
de providenciar documentos 
que comprovem sua regula-
ridade, atestados e certidões 
que possam ser encontrados 
em bases ofi ciais de dados da 
administração pública federal. 

Nesses casos, quem fica 
responsável pela entrega é o 
órgão que os detém. Quando 
os documentos contiverem 
alguma informação sigilosa, 
será necessária a autorização 
do usuário. Segundo o decreto, 
se não for viável a obtenção 
direta dos documentos junto ao 
órgão, a comprovação pode ser 
substituída por uma declaração 
escrita e assinada pelo usuário. 
Os órgãos só poderão exigir 
essa validação uma vez, se o 
fato estiver comprovado. Além 

O objetivo é expor, de maneira descomplicada e transparente, os 

serviços oferecidos e como acessá-los.

Diário Ofi cial publica decreto que 
pode melhorar atendimento público
O Diário Ofi cial da União publicou ontem (18) decreto que visa simplifi car o atendimento público, inclusive nas empresas

o usuário julgar que foi mal 
atendido, poderá apresentar 
o formulário chamado Sim-
plifi que!

Segundo o decreto, é pre-
visto que esse formulário seja 
disponibilizado pelo Ministé-
rio da Transparência e CGU 
em até seis meses. Além do 
Simplifi que!, outras ações que 
buscam ampliar o alcance aos 
serviços públicos já são postas 
em prática. Um dos braços da 
Plataforma de Cidadania Digi-
tal, o Portal de Serviços reúne 
informações sobre as formas 
como os brasileiros podem, 
por exemplo, obter o seguro-
desemprego, fazer a prova do 
Enem e até solicitar imagens 
e vídeos turísticos do Brasil. 
Estrangeiros também são be-
nefi ciados, já que há atalhos 
para sites como o Migranteweb, 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Ele é utilizado para 
emitir autorizações a candi-
datos a visto permanente ou 
temporário de trabalho no país 
(ABr).
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disso, a autenticação de cópia 
de documentos poderá ser feita 
pelo servidor encarregado, com 
simples conferência e compara-
ção com o documento original.

O governo estabelece, pelo 
decreto, que os órgãos e enti-
dades terão que elaborar uma 
Carta de Serviços. O objetivo 
é expor, de maneira descom-
plicada e transparente, os 

serviços oferecidos e como 
acessá-los. A obrigação é que 
informem até mesmo os usu-
ários com prioridade, o tempo 
de espera para o atendimento, 
o prazo para a realização do 
serviço, os procedimentos 
adotados quando o sistema 
informatizado estiver fora do 
ar e a forma de recebimento e 
resposta de reclamações. Se 

Presente em 99,7% dos 
lares brasileiros, a popula-
ridade deste alimento fez 
com que ele ganhasse uma 
data no calendário especial-
mente em sua homenagem: 
20 de julho é o Dia do Bis-
coito. Entre tantas opções 
disponíveis nos pontos de 
venda, você sabe qual o 
tipo mais consumido em 
São Paulo?

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Kantar 
WorldPanel, encomendada 
pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados 
(Abimapi), 32% do consu-
mo total de biscoitos em 
2016 na Grande São Paulo 
foi do tipo seco doce, por 
exemplo maria/maisena e 
rosquinhas. Em segundo 
lugar fi caram os salgados 
tradicionais (água e sal/
cream cracker), com 30%, 
seguidos pelos recheados, 
com 28%. No interior do 
estado o cenário foi 37% 
do tipo seco doce, 28% de 
recheados e 27% salgados 
tradicionais.

Claudio Zanão, presiden-
te-executivo da Abimapi, 
explica que diante da atual 
conjuntura econômica, a 
crise não afetou grave-
mente o segmento. Pelo 
contrário, os dados refl e-
tem o comportamento do 
consumidor que não retirou 

20 de julho é o Dia do Biscoito.
Você sabe qual é o tipo mais consumido?

da cesta os produtos básicos 
para o dia a dia. “Acredita-
mos que, com a retomada 
de poder de compra, outras 
categorias, como os cookies, 
wafers e cobertos, voltem a 
ganhar destaque e comecem 
a competir com os tradicio-
nais” diz.

A região metropolitana 
concentra 10,5% do total 
de biscoitos consumidos 
no Brasi l ,  aproximada-
mente 178,5 mil toneladas, 
enquanto o interior 168,3 
mil toneladas, 10% do vo-
lume. No ranking nacional 
de compras do segmento 
apresentado pela consul-
toria, aparece em primeiro 
lugar Norte e Nordeste, com 
37,5%, seguido por Leste e 
interior do Rio de Janeiro 
(14,5%), Sul (11%) e logo 
após da Grande São Paulo e 
do interior estão Centro-O-

este (8,5%) e Grande Rio 
de Janeiro (8%).

De forma geral, o perfi l 
dos compradores do estado 
é formado mulheres, de 30 
a 39 anos, pertencentes à 
classe socioeconômica C, 
residentes com compa-
nheiro e crianças pequenas 
em lares de três a quatro 
pessoas. Na capital a pre-
ferência é pelos biscoitos 
recheados, enquanto que 
nos demais municípios a 
pesquisa apontou o gosto 
da população voltado para 
os wafers. O estudo anali-
sou uma mostra de 11.300 
lares que representam um 
universo de 53 milhões de 
famílias espalhadas por 
sete macrorregiões brasi-
leiras. Para acessar infor-
mações sobre as demais 
localidades, acesse (goo.
gl/vZJwhm).

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015.8.26.0002/01. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758-02, que
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 5.266,90 (atualizado até março/2017), que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.             (18 e 19)

Edital de Intimação Cumprimento de Sentença Processo Digital nº: 0001545-85.2017.8.26.0010
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Direito Civil Exeqüente: Sociedade Beneficente São
Camilo Executado: Maria Aparecida Pereira do Carmo e outro Edital de Intimação - Prazo de 20 dias.
Processo Nº 0001545-85.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Aparecida Pereira do Carmo, RG 8519697, Brasileiro que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Beneficente São
Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague o
montante da dívida informado pelo credor exeqüente à fls. 01/33 (R$ 84.756,56), sob pena da
incidência da multa de 10% e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo. Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de SP, aos 05 de junho de 2017.                                                              (18 e 19)

Intenção
de Consumo 
das Famílias 
cresce 0,2% 

A Intenção de Consumo 
das Famílias, medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), cresceu 
0,2% em todo o país na pas-
sagem de junho para julho 
deste ano. Na comparação 
com julho de 2016, o cresci-
mento foi maior: 12,5%. A 
alta de 0,2% entre junho e 
julho foi puxada por quatro 
dos sete componentes do 
indicador: nível de consu-
mo atual (1,8%), intenção 
de compra a prazo (1,5%), 
avaliação sobre o emprego 
atual (0,3%)  e renda atual 
(0,1%).

Três componentes tiveram 
queda: perspectiva profi s-
sional (-1,1%), perspectiva 
de consumo (-0,2%) e mo-
mento para a compra de bens 
duráveis (-0,1%). Já na com-
paração com julho do ano 
passado, sete componentes 
tiveram alta: perspectiva de 
consumo (32,4%), momento 
para duráveis (25,8%), nível 
de consumo atual (24,2%), 
compra a prazo (11,2%), em-
prego atual (6,9%) , renda 
atual (6,5%)  e perspectiva 
profi ssional (2,1%) (ABr).

Disfunção 
erétil, cansaço 
e falta de sono 
são sinais do 
Envelhecimento 
Masculino

Caracterizado por sintomas 
como cansaço, alterações no 
humor, disfunção erétil e di-
minuição da vitalidade, aliados 
à baixa dos níveis de testoste-
rona, o Distúrbio Androgênico 
do Envelhecimento Masculino 
(DAEM) ainda desperta pou-
co interesse dos homens, de 
acordo com o urologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Sandro Nassar de 
Castro Cardoso. 

Em 2015, a Sociedade Bra-
sileira de Urologia realizou 
estudo apontando que 51% dos 
homens nunca tinham ido ao 
especialista. Além disso, 57% 
deles desconhecem o que é 
a queda de testosterona, que 
pode acontecer conforme a 
idade avança. “A partir dos 40 
anos, todos os homens apre-
sentam uma baixa produção de 
testosterona, mas somente os 
sintomáticos são caracteriza-
dos com o distúrbio”, esclarece 
o médico.

O urologista explica que o 
DAEM não pode ser compa-
rado com a menopausa femi-
nina, pois, diferente do que 
acontece com as mulheres, a 
testosterona diminui progres-
siva e lentamente. Para ser 
considerada fora dos padrões 
de normalidade, Nassar expli-
ca que a testosterona precisa 
estar abaixo de 230 a 300, 
variação que ocorre em função 
da forma de dosagem feita pelo 
laboratório.

Antes dos 40 anos, homens 
que apresentam estes sintomas 
são diagnosticados com hipogo-
nadismo primário. É quando o 
paciente desenvolve testículos 
atrófi cos (ou atrofi ados), sem 
qualquer relação com uma 
disfunção provocada pelo enve-
lhecimento. Para o tratamento 
do DAEM, Sandro Nassar de 
Castro Cardoso recomenda a 
terapia de reposição hormonal, 
feita de duas formas – exógena 
ou endógena.

A primeira acontece quando 
o paciente recebe testosterona 
via oral (através de compri-
midos), na pele com creme e 
gel, adesivos ou injetáveis. Na 
forma endógena, o objetivo é 
estimular o corpo a produzir 
testosterona. Neste caso, são 
utilizados remédios desenvol-
vidos a partir da necessidade 
de cada paciente.

O urologista lembra ainda que 
um grande medo dos homens 
para a terapia de reposição de 
testosterona é em relação ao 
possível aumento do risco de 
câncer de próstata. “A ideia da 
terapia não é ir além dos níveis 
de normalidade da testostero-
na. Por isso, não é preciso o 
receio”. Importante ressaltar 
que pacientes com câncer de 
próstata ativo ou câncer de 
mama não podem fazer essa 
terapia, até que a doença seja 
tratada e não esteja mais em 
atividade. 

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br


