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O salto da 
Comunicação Visual 
impulsionado pela 

evolução tecnológica

O setor de 
comunicação visual 
está passando por 
uma transição 
importantíssima

A tecnologia, que há 
algum tempo atrás 
era relegada para um 

segundo plano, vem sendo 
cada vez mais priorizada. 
Os clientes já entendem 
que para aumentar as opor-
tunidades precisam sair do 
trivial. Muito em razão da 
própria conscientização do 
público. 

Hoje o consumidor está 
habituado com equipamen-
tos eletrônicos como TVs e 
smartphones que entregam 
imagens com altíssimas 
resoluções. Esse olhar 
apurado e exigente faz com 
que o segmento necessite 
também reproduzir a alta 
qualidade de definição da 
qual as pessoas já esperam 
e não abrem mão. Banners 
convencionais não são mais 
suficientes. 

A lona brilhante deu lugar 
ao fosco, ao semibrilho, 
porque o que se busca é 
fidelidade de cor, vivacida-
de da imagem. Tornou-se 
irrefutável que aplicações 
com detalhes, cores espe-
ciais, reserva de verniz, 
para proporcionar um 
enobrecimento do mate-
rial, fazem toda a diferença 
no resultado do trabalho. 
Diante disso, o segmento 
vai além do preço, requer 
um comportamento mais 
profissional, para ganhar 
diferenciais. 

E quando se fala em tec-
nologia não é apenas de 
impressão, mas também 
aquela voltada a propor-
cionar interação. Estamos 
vivendo em uma era dinâ-
mica e de multitarefas. O 
gestor anseia, inclusive, 
acompanhar a evolução da 
produção e ao mesmo tem-
po estar de olho no mer-
cado. Quer saber o que a 
tecnologia pode fazer para 
facilitar o gerenciamento e 
as tarefas do seu dia a dia.  

Outro ponto que vem sen-
do cada vez mais valorizado 
é o relacionamento com o 
cliente. A reciprocidade, o 
contato, estabelecer canais 
efetivos de comunicação e 
dar suporte são condições 
fundamentais para quem 
deseja sair à frente da 
concorrência. A pandemia 
acirrou uma crise no mun-

do, a demanda diminuiu. 
Assim sendo, não há espa-

ço para erros, os displays, 
por exemplo, precisam ser 
cada vez mais assertivos 
porque diante do cenário 
atual não se pode desper-
diçar vendas. O primeiro 
momento, em 2020 e 2021, 
foi de sobrevivência, agora 
o próximo passo é investir 
para crescer e parece que 
o mercado vem percebendo 
isso.

Eventos presenciais con-
tinuam muito relevantes. 
Mesmo com os aconte-
cimentos cada vez mais 
digitais, o brasileiro precisa 
ainda desse contato próxi-
mo, ele quer conhecer de 
perto as soluções e con-
versar com fornecedores. 
A excelente reputação dos 
eventos da área faz a dife-
rença, não só sob o prisma 
institucional, mas também 
para gerar e estimular os 
negócios.

Porém, precisamos ex-
pandir os horizontes e 
trazer mais gente para 
impressão digital e não 
somente para comunicação 
visual, tais como arquitetos 
que trabalhem em cons-
trutoras, designers. Temos 
que dar esse pulo do gato, 
inclusive estimulando o 
mercado de decoração. 

Impressão digital pode 
estar no salão de festas, 
no cinema, na parede, em 
pufs, cadeiras e estofados, 
no teto, na área comum dos 
condomínios residenciais, 
na brinquedoteca... enfim, 
são infinitas as possibili-
dades e precisamos saber 
explorá-las para as próxi-
mas edições e sair cada vez 
mais do óbvio para crescer 
ainda mais.

Quantos outros profissio-
nais, além de comunicação 
visual poderiam participar 
das feiras? Quanto um 
edifício pode abarcar de 
impressão digital? Per-
guntas indispensáveis para 
aumentarmos o leque de 
opções e assim fazer des-
lanchar um segmento que 
tem tudo para aumentar.

Nós não sabemos o que 
temos de desejo até o 
momento em que se está 
diante dele. E os organi-
zadores de eventos podem 
nos ajudar a transformar 
o setor nesse objeto de 
desejo.

(*) - É presidente da Roland DG no 
Brasil (www.rolanddg.com.br).
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Sem dúvida, o departamento 

financeiro exerce uma função 
primordial dentro das empresas. 
Por lidar com um fluxo de infor-
mações diversificadas, costuma 
proporcionar às equipes um 
cenário de alta complexidade 
operacional. Para além da orga-
nização interna, tendo em vista o 
controle de finanças e um olhar 
estratégico sobre aspectos orça-
mentários, o relacionamento com 
o cliente também se mostra uma 
área cuja relevância é inegável. 

Frente a tantos pontos de aten-
ção, é preciso reconhecer onde 
e como a tecnologia pode ajudar. 
Não se trata de uma tendência 
passageira, mas uma necessidade 
competitiva de se construir um 
ambiente orientado à eficiência e 
agilidade, condição que só trará 
ganhos para a companhia em 
termos gerais. A inovação veio 
para somar, trazendo uma nova 

perspectiva sobre recursos, pro-
cessos rotineiros, planejamentos 
estratégicos, entre outras etapas 
que influenciam a participação 
dos colaboradores, de forma 
negativa ou positiva. 

Seguindo essa linha de ra-
ciocínio, é sempre importante 
relembrar que o fator humano 
encontra na presença tecnoló-
gica uma aliada de valor produ-
tivo, isto é, que poderá servir 
de apoio para uma atuação 
otimizada, sem esforços desne-
cessários ou ações equivocadas 
e repetitivas. 
	 •	Respaldo técnico para 

reformular a gestão finan-
ceira - Em outros tempos, o 
uso de sistema manuais talvez 
fosse a única alternativa plau-
sível para que os profissionais 
pudessem movimentar infor-
mações. Com a transformação 
digital e seu avanço sobre o 
segmento corporativo, o ce-

nário mudou. Hoje, existem 
opções mais seguras dispo-
níveis no mercado de inova-
ção, que impactam, de forma 
positiva, a relação da empresa 
com os dados manuseados e 
armazenados. 

Não é por acaso que os dados 
são mencionados com tanta 
recorrência quando o assunto 
é automação de processos. No 
que diz respeito ao departamen-
to financeiro, a reunião desses 
materiais em uma plataforma 
robusta, segura e de fácil acesso 
abre portas para que essas infor-
mações sejam utilizadas sob um 
viés analítico. Isso possibilita, na 
prática, que as equipes tomem 
decisões certeiras e conscientes, 
com base na interpretação de 
dados refinados. 

Considerando as operações au-
tomatizadas, ou seja, que ficarão 
a cargo da máquina, as pessoas 

deixarão de centralizar esforços 
em tarefas pouco subjetivas, com 
baixo caráter estratégico. Não há 
como negar que o resultado é, 
de fato, promissor: enquanto a 
tecnologia assume engrenagens 
repetitivas, o profissional terá 
tempo hábil e disposição para 
focar na expertise do setor. 

Dessa forma, é compreensível a 
abrangência de soluções inovado-
ras sobre o cotidiano operacional 
de departamentos financeiros. 
Afinal, além de tornar possível 
uma reformulação no âmbito 
interno, readequando procedi-
mentos e estimulando a produ-
tividade entre os colaboradores, 
o elemento digital, se aplicado 
efetivamente e de acordo com 
as indicações do fornecedor, 
ainda servirá de base para novas 
políticas de relacionamento com 
o usuário. 

Revisar a comunicação externa 
e mapear métodos mais eficien-

tes é uma iniciativa bem-vinda e 
que encontra na inovação um fio 
condutor para um atendimento 
de alta performance. De certo, 
considerando o dinamismo do 
mercado e o comportamento do 
consumidor, manter uma postura 
de observância quanto a pro-
blemas e agir rapidamente para 
solucioná-los faz muita diferença. 

Concluindo o artigo, para or-
ganizações que não possuem 
ferramentas digitais em execução 
nas áreas financeiras, destaco 
a urgência de se aproveitar be-
nefícios que serão convertidos 
em ganhos imensuráveis para o 
negócio. Com o devido processo 
de implantação e um software 
completo, a tecnologia terá con-
dições de aprimorar a gestão de 
finanças e alavancar melhores 
resultados. 

 
(*) - Doutor em Administração de TI pela FGV, 

e professor em cursos de graduação de TI e 
educação executiva, é CTO na Receiv, sistema 

de cobrança inteligente. 

A pandemia e a crise econômica fizeram o número de 
brasileiros endividados crescer. Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio, quase 30% das famílias no país têm 
dívidas ou contas atrasadas. 

Essa é uma das explicações para o aumento no volume 
de crédito consignado - 30% maior na comparação com os 
últimos dois anos, atingindo o valor recorde de R$ 516,3 
bilhões neste ano, segundo o último balanço do Banco 
Central. “O crédito consignado é uma opção, porque 
as parcelas são descontadas na folha de pagamento, do 
benefício do FGTS ou da aposentadoria, possibilitando 
que o cidadão resolva questões financeiras de maneira 
acessível e descomplicada. 

Além disso, é um modelo que traz mais segurança para 
as instituições financeiras, porque reduz o risco de atrasos 
e de inadimplência”, comenta Túlio Matos, sócio da iCred, 
fintech com mais de 150 mil clientes, ao destacar quatro 
vantagens do crédito consignado. São elas:
 1) Parcelas fixas: os juros no crédito consignado são 

pré-fixados. Isso quer dizer que eles não variam 
ao longo do tempo. Assim, o beneficiário tem a se-
gurança de que o valor descontado da folha ou da 
aposentadoria será mantido do início ao fim.

 2) Solicitação pode ser feita online: a solicitação do 
empréstimo consignado e a assinatura da sua contratação 
podem ser feitas pela internet. Na iCred, por exemplo, 
além de toda a tramitação ser online, os pedidos são 
aprovados no máximo em três minutos e o dinheiro é 
depositado via Pix, em qualquer dia da semana.

 3) Prazos de pagamento maiores: se comparado a 
outros tipos de crédito, o prazo de pagamento na 
consignação é mais flexível e extenso.

O crédito consignado possibilita que o cidadão resolva questões 
financeiras de maneira acessível e descomplicada.

Gilson Faust (*)

Diante dessa comple-
xidade, o planeja-
mento da sucessão é 

colocado em segundo plano. 
Não tratar esse processo 
como prioridade estraté-
gica é um erro comum no 
mercado. Ao todo, 44% das 
empresas familiares não 
têm um plano de sucessão e 
72,4% não apresentam uma 
sucessão definida para car-
gos-chave, de acordo com 
pesquisa da  Price Water 
House Cooper. 

É comum também que 
a espera pelo “momento 
certo” seja usada como 
escudo para as primeiras 
complicações da sucessão: 
levar o assunto para a família 
e investigar os sucessores 
mais interessados; apresen-
tar o tema para os diretores 
e conselheiros; conectar o 
planejamento sucessório 
com o planejamento es-
tratégico do negócio. Sem 
dúvida, esses passos dão 
trabalho e envolvem deba-
tes delicados com os fami-
liares e os demais gestores.

Nem sempre a família e o 
negócio estão preparados 
para a disciplina necessária 
exigida para este momento. 
Mas decidir esperar para 

Qual o momento certo para a 
sucessão na empresa familiar?

A sucessão na empresa familiar compreende um processo complexo de transferência da administração 
ou da propriedade para a nova geração

	 •	Quais	são	as	expectativas	
financeiras das famílias 
envolvidas?

	 •	Qual	 é	 o	 grau	 de	 de-
pendência financeira da 
empresa?

	 •	Qual	é	a	idade	das	pes-
soas que estão em deter-
minados cargos-chave 
da empresa?

	 •	Qual	é	o	nível	de	prepa-
ração que essas pessoas 
têm no momento?

	 •	Quais	 são	 as	 diferenças	
de preparação entre elas?

	 •	Quais	 as	 expectativas	
dos acionistas/familiares 
que não estão na gestão?

É neste momento de aná-
lise que serão respondidas 
suas principais dúvidas 
quanto aos esforços de pla-
nejamento e quais oportuni-
dades poderão ser aproveita-
das para conectar a sucessão 
ao objetivo de crescimento 
e longevidade do negócio. 
Todo o processo sucessório 
vai demandar planejamento, 
disciplina, estratégia e paci-
ência de todos os envolvidos 
para trilhar o caminho de 
equilíbrio e longevidade do 
negócio. 

(*) - Experiente em consultoria 
empresarial na formatação e liderança 

de  conselhos de administração, de 
herdeiros e sucessores 
(https://gonext.com.br/).

Toda empresa familiar precisa estar pronta para uma transição 
segura, estratégica e eficaz.
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começar a estruturar a 
sucessão pode custar caro. 
O não planejamento da su-
cessão e a falta de preparo 
tanto do sucessor quanto 
do sucedido, bem como dos 
talentos da empresa em 
relação à nova gestão, vão 
resultar em problemas para 
a geração que sucede e até 
mesmo ocasionar o fim do 
negócio.

Assim, a GoNext Gover-
nança & Sucessão investe 
esforços para eliminar a 
cultura do “momento certo” 
do mercado. Toda empresa 
familiar precisa estar pronta 
para uma transição segura, 
estratégica e eficaz e como 
os conflitos sucessórios são 

inerentes ao ambiente em-
presarial familiar, a cultura 
de sucessão precisa existir 
muito antes do evento da 
passagem de bastão. Por 
isso, o “momento certo” é o 
quanto antes e, de preferên-
cia, agora.

A ideia central para su-
perar o medo da sucessão 
é subverter o conceito 
de “momento certo” para 
observar “o momento da 
empresa”. Para conseguir 
avançar para uma sucessão 
bem-estruturada é preciso 
o diagnóstico claro do mo-
mento familiar. Então, no 
lugar de esperar sinais de 
que o negócio está pronto, 
pare e investigue:

Crédito consignado: empréstimo 
que ajuda a quitar dívidas

 4) Não-correntistas têm acesso: é possível solicitar o 
crédito consignado em qualquer banco, sem precisar 
ser correntista, o que concede mais liberdade para 
analisar e escolher diferentes critérios de contração, 
taxas, entre outros aspectos.

“O crédito consignado torna o processo de empréstimo 
mais acessível e traz uma série de benefícios que ajudam 
as famílias a se organizarem melhor financeiramente. É 
muito importante manter um olhar cauteloso sobre as 
finanças pessoais, para evitar o acúmulo de dívidas e 
demais problemas financeiros”, finaliza Matos.  Fonte: 
(https://icred.digital/).
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Financeiro x otimização de tempo e recursos: qual é a relação?


