
√ Como você tem tratado os seus clientes? Com diferenciais? Em 
nossa opinião, o cliente hoje é semelhante a um “diamante ver-
melho”. Algo escasso e de alto valor. É necessário que todos em 
nossas empresas compreendam e trabalhem com esta perspec-
tiva;

√ Que estratégias você tem utilizado para busca de novos clien-
tes? Modelos convencionais? Utilize-se intensamente dos novos 
meios de abordagens, sejam as redes sociais, redes de rela-
cionamentos, alianças. Tenha isso claro com todos os que te 
cercam na organização;

√ Quanto tempo e com que nível de qualidade você tem se dedi-
cado diariamente ao seu negócio? Nestes tempos de “deserto”, 
é fundamental que haja dedicação intensiva, sem jamais perder 
de vista a visão de futuro;

Hamel & Prahalad, no célebre livro “Competindo pelo Futuro” 
nos diz que “Quando não se sabe para que porto estamos indo, 
não existe vento a favor”. Portanto, tenha muito claro o – seu 
porto – e trabalhe com inteligência e intensidade, que o veto virá 
a seu favor.

Boa leitura e reflexão

Quem esteve fora das grandes cidades brasileiras nos últimos dois 
anos, mesmo aqueles que moram nas chamadas “cidades limpas”, 
se depara hoje com um fenômeno há muito tempo não presen-
ciado de poluição visual. Praticamente por todos os locais públicos 
que circulamos, há uma grande quantidade de placas com as pa-
lavras “ALUGA-SE”, sejam imóveis novos, sejam imóveis onde até 
recentemente havia um “negócio” ali instalado.
Informações divulgadas recentemente pela CNC – Confederação 
Nacional do Comercio, dá conta de que em 2015, 80 mil lojas fe-
charam as portas no Brasil, um aumento de 52% em relação 
ao ano anterior. Neste mesmo período, o comercio varejista fechou 
191 mil vagas formais de trabalho.
Quando olhamos para o segmento industrial, as notícias também 
não são animadoras. Somente no Estado de São Paulo 4.451 in-
dústrias de transformação fecharam as portas em 2015, apresen-
tando um aumento de 24% em relação ao ano anterior.

Algum leitor pode dizer – Ok, vamos olhar para frente. - Nós tam-
bém concordamos em olhar sempre para frente, e fomos buscar 
informações dos melhores “cenaristas” para este e o próximo ano.

√ Comportamento do PIB – que é volume de riqueza gerada  
   pelo país – deve cair 3,5% este ano (ou seja, não haverá  
  geração e sim destruição de riquezas) e crescer 1,5%  
   em 2017;

√ Comportamento das vendas no varejo - deve cair 3,4%   
  este ano, e subir 0,9% em 2017;

√ Perspectiva do comportamento da produção industrial - deve  
   cair 5,6% neste ano, e voltar a crescer 1,9% em 2017;

√ Perspectiva de crescimento da massa salarial - deve cair   
  1,8% neste ano e voltar a crescer 2,2% em 2017.

√ Desemprego - deve chegar a 10,2% neste ano (já chegou) e  
   reduzir ligeiramente em 2017 para 8,9% (ainda muito alto).

O que fazer então, diante de tais  cenários?
√ Infelizmente ainda há muitos negócios que vão fechar, seja por 

mudanças estruturais na economia nacional, regional e ou local, 
seja por deficiências no planejamento ou até mesmo falta de 
planejamento, seja por ineficiência na gestão.  Parece inacredi-
tável, mas ainda é comum recebermos atendimentos de baixa 
qualidade sobretudo no varejo e em serviços;

√ Mesmo que você já tenha feito, reveja novamente o seu negó-
cio. O posicionamento é claro? Quem são e onde estão os seus 
clientes? Qual é a capacidade de pagamento que eles têm para 
com o seu produto? Quais são as suas vantagens competitivas? 
No que você é melhor do que os seus concorrentes? Você e sua 
equipe estão utilizando plenamente destes diferenciais? Como 
está o processo de entrega do seu produto? Simples? Austero? 
Sem desperdícios?
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Alguns historiadores nos dão conta de que foi quando o homem 
começa a dominar a natureza, fabricar utensílios, usar trajes para 
se proteger do frio, e usar o fogo, que ele começa a desenvolver a 
linguagem para se comunicar. Nesse processo, inicia-se o que hoje 
conhecemos como pinturas rupestres, ou seja, desenhos feitos em 
cavernas ou pedras para conseguir expressar-se.

Se o surgimento da escrita marca o início da história, a invenção da 
técnica de imprimir ilustrações, símbolos e a própria escrita, pro-
move a possibilidade de tornar a informação acessível à 
um número cada vez mais crescente de pessoas, alterando 
assim o modo de viver e de pensar de uma sociedade. 

Nos dias atuais a comunicação é traduzida em tempo integral atra-
vés de mensagens, expressões, áudios e imagens, estamos cada 
vez mais engajados em mostrar o que fazemos, como vivemos, 
onde estamos e como nos comportamos em todos os ambientes. 
Com o avanço da tecnologia ficou cada vez mais fácil de se comu-
nicar, através de qualquer um dos meios, o número de pessoas 
atingidas é escancaradamente maior.

No ambito empresarial não poderia ser diferente, a comunicação 
sempre foi muito poderosa, quem não se comunica, não é lem-
brado. Hoje existe uma abordagem muito mais humana e per-
sonalizada, principalmente quando o assunto é vender, é preciso 
ter sensibilidade e clareza para se comunicar com seu público, as 
comunicações amadoras perderam o espaço para as estratégicas 
bem elaboradas e executadas por profissionais.

Nestes tempos de escassez de recursos, há uma forte discussão 
acerca de investimentos neste setor. De um lado, os departamen-
tos financeiros e de orçamentos, buscando reduzir as verbas para 
esta finalidade, e de outro lado, as áreas produtivas e de negócios 
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buscando maximizar os recursos disponíveis. É vital, portanto, as-
segurar retorno econômico/financeiro relevante para cada R$ in-
vestido.

Essa visão moderna, de criar valor em tudo o que produz, está 
no DNA da THEGEDA COMUNICAÇÃO, uma ágil e competitiva 
empresa do segmento, atuando desde 1999 no mercado de co-
municação, design gráfico e ilustração. Seu objetivo é desenvol-
ver ferramentas criativas e eficazes para o marketing empresarial 
e institucional, seja para pequenas, médias ou grandes empresas, 
sem a burocracia e altos custos praticados no mercado publicitário. 
Qualidade, preço competitivo e agilidade no atendimento são dife-
renciais para atuar neste mercado.

Criada e dirigida pelo publicitário e ilustrador Eduardo Tegeda e a 
administradora de empresas com especialização em comunicação 
e marketing Beatriz Tegeda, dispõe de uma equipe de profissionais 
altamente criativa e sintonizados com as modernas técnicas para:

 Criação 

 Design gráfico

 Design de rótulos e embalagens 

 Ilustração 

 Branding

 Infografia

Estes serviços estão estruturados para mídia impressa, mídia digital 
e programação visual.

Perguntamos ao Eduardo, como ter sucesso com uma pequena 
empresa, diante do cenário altamente incerto e desafiador dos 
tempos modernos. A resposta foi imediata:

√ Trabalhe todos os dias na perspectiva de fazer melhor do que 
você fez ontem;

√ Tenha prazer no que você faz e busque inovação constante-
mente;

√ Foco no cliente, razão de ser do seu negócio;

√ Elimine todos os tipos de desperdícios e otimize processos;

√ Seja ágil, organizado e surpreenda a seu cliente positivamente.

Para você conhecer mais as soluções da THEGEDA 
COMUNICAÇÃO, acesse www.thegeda.com.br

A THEGEDA COMUNICAÇÃO é aliada do ILGC desde 2014.


