
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE IDEIAS: 

UMA PROPOSTA PARA A TÉCNICA DE CRIATIVIDADE CREATION 

 

 

 

 

 

ANA CLÁUDIA COSTA DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

2017



 

 

ANA CLÁUDIA COSTA DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE IDEIAS: 

UMA PROPOSTA PARA A TÉCNICA DE CRIATIVIDADE CREATION 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte para obtenção do título de mestre em 

Engenharia de Produção. 

                                           Grande Área: Engenharias 

Área: Engenharia de Produção  

Orientador Prof. Dr. Mario Orestes Aguirre 

González. 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

2017 



 

 

Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Profª. Drª. Ângela Maria Paiva Cruz  

Diretor do Centro de Tecnologia  

Prof. Dr. Luiz Alessandro Pinheiro da Câmara de Queiroz 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção  

Prof. Dr. Mario Orestes Aguirre Gonzalez  

Orientação  

Prof. Dr. Mario Orestes Aguirre Gonzalez  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

Araújo, Ana Cláudia Costa de.  

   Comunicação visual no processo de geração de ideias: uma 

proposta para a técnica de criatividade creation / Ana Cláudia 

Costa de Araújo. - 2018.  
   149f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Tecnologia, Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, Natal, 2018.  

   Orientador: Dr. Mario Orestes Aguirre González.  
 

 

   1. Elemento Visual - Dissertação. 2. Técnica de Criatividade - 

Dissertação. 3. Creation -Dissertação. 4. Ferramenta Visual - 

Dissertação. 5. Design de Informação - Dissertação. I. González, 

Mario Orestes Aguirre. II. Título.  
 

RN/UF/BCZM                                          CDU 658.5 

 

 

 
 

Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por me iluminar, fortalecer e proteger durante toda essa caminhada. Eu sei 

que, se não fossem os planos dele para a minha vida eu não teria alcançado o tão sonhado 

objetivo do mestrado acadêmico.  

À minha mãe Ana Maria que por motivos do destino teve que educar três filhos sozinha, e, 

mesmo assim, procurou oferecer o melhor em educação, saúde e lazer. Obrigada, mãe, por ter 

sempre confiado no meu potencial e ser a melhor torcedora que eu poderia ter na vida. Você é 

a minha fortaleza e todas as minhas conquistas também são suas.  

Ao meu pai Francisco Ilson de Araújo (in memoriam), que apesar de ter me deixado em 

presença física, sempre o senti presente em todos os momentos da minha vida, em especial 

durante o período do mestrado acadêmico. Pai, eu só precisava fechar os olhos para sentir que 

você estava ao meu lado dizendo que tudo ia dar certo. A você eu devo a vida e o meu amor 

eterno.  

Ao orientador e professor Dr. Mario Orestes pela confiança e ensinamentos valiosos dados 

durante toda a trajetória, que foram imprescindíveis para a construção dessa pesquisa e da 

realização do sonho do mestrado acadêmico.  

Aos meus amigos e companheiros de mestrado que foram tão importantes nessa jornada: 

Edicleide Marinho, Marcela Cavalcanti, George Santiago, Raimundo Alberto, Ana Clara 

Cachina e Rafael Monteiro. Muito obrigada por dividir as angústias, experiências e momentos 

de felicidade ao meu lado.  

Às amigas da vida que foram tão importantes desde o processo seletivo até o momento final do 

mestrado acadêmico. Agradeço à Vanessa Azevedo, Márcia Florêncio, Alice Macêdo e 

Adrianne Paula pelo companheirismo, incentivo e compreensão. A amizade de vocês é um 

presente que eu quero levar para a vida toda. 

Ao meu companheiro Rodolfo pela paciência, conselhos, incentivo e estímulos dados para que 

eu conseguisse conquistar meus objetivos. 

Á base de pesquisa Cri-Ação, em especial aos integrantes que me auxiliaram no momento da 

pesquisa de campo: Lucas, Raeudo, Marcela, Daniel e Guilherme. Obrigada pela generosidade 

em me apoiar nesse importante momento da pesquisa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que você faz com amor e cuidado tem uma 

chance de fazer diferença, tanto para você 

como para a vida de outras pessoas. Tudo o que 

se faz sem amor e sem convicção é fadado ao 

fracasso e à perda de tempo, para você e para 

os outros. ”  

(Wim Wenders) 



 

 

RESUMO 

O grande fluxo de informações na atualidade levou à necessidade de inserir a comunicação 

visual dentro das relações interpessoais, seja no cotidiano, ou no âmbito de trabalho. Estudos 

demonstraram que elementos visuais agregam valor ao processo de comunicação, mediante as 

seguintes peculiaridades: linguagem direta, possibilidade do desenvolvimento da criatividade, 

percepção intuitiva, além de sintetizar o excesso de informação. Perante estes fatores 

favoráveis, as ferramentas visuais possuem característica multidisciplinar e podem ser 

aplicadas em diferentes áreas do conhecimento, incluindo a criatividade. Para facilitar o 

desenvolvimento do potencial criativo são utilizadas as técnicas de criatividade. Com isso, a 

inserção de elementos e ferramentas visuais pode melhorar a eficácia de uma técnica de 

criatividade. Assim, o objetivo deste estudo é propor uma adaptação visual para a técnica de 

criatividade CREATION. Para isso, o procedimento da pesquisa contemplou quatro fases: (I) 

Revisão bibliográfica sistemática sobre comunicação visual e ferramentas visuais; (II) Pesquisa 

exploratória acerca da criatividade e design da informação; (III) Estudo de casos em três 

empresas, desmembrada em seis aplicações de duas versões da técnica CREATION: original e 

visual; (IV) Análise dos dados e resultados. Como resultado da pesquisa, apresenta-se o modelo 

visual para a técnica de criatividade CREATION, que se mostrou mais eficaz a partir da 

inserção adequada dos elementos visuais (cor, direção, forma, escala, contraste, ponto, linha e 

dimensão) e dos recursos visuais (storyboard, imagens e post its). Dessa forma, se constatou 

que a técnica CREATION, na sua aplicação, apresentou melhorias quanto a atenção dos 

participantes, clareza da apresentação das informações, interação entre os participantes, fluidez 

na geração de ideias e objetividade da técnica.  

Palavras-Chave: Elemento Visual; Técnica de Criatividade; CREATION; Ferramenta Visual; 

Design de Informação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The great information flow, at present, has led to the need to insert visual communication within 

interpersonal relationships, whether in the daily life or in the work field. Studies have shown 

that visual elements add value to the communication process, through the following 

peculiarities: direct language, possibility of creativity development, intuitive perception, in 

addition to synthesizing the excess information. Given these favorable factors, the visual tools 

have a multidisciplinary feature and can be applied in different areas of knowledge, including 

creativity. To facilitate the growth of creative potential, creativity techniques are used. With 

this, the insertion of visual elements and tools can improve the effectiveness of a creative 

technique. Thus, the objective of this study is to propose a visual adaptation to CREATION 

creativity technique. For this, the research procedure included four steps: (I) Systematic 

bibliographic review of visual communication and visual tools; (II) Exploratory research on the 

creativity and design of information; (III) Case study in three companies, dismembered in six 

applications of two versions of the Creation technique: original and visual; (IV) Analysis of 

data and results 3. As a result of the research, we present the visual model for CREATION 

creativity technique, which proved to be more effective from the proper visual elements 

insertion (color, direction, shape, scale, contrast, dot, line and dimension) and visual resources 

(storyboard, images and post its). In this way, the CREATION technique showed improvements 

in the participants' attention, clarity of information presentation, interaction among participants, 

flow in the ideas generation and technical objectivity. 

Keywords: Visual Element; Creativity Technique; CREATION; Visual Tool; Information 

Design. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização  

A comunicação visual consiste no processo de organizar e comunicar informações, mediante o 

auxílio de ferramentas visuais. Segundo O’connor (2013), a comunicação visual envolve os 

processos presentes na percepção visual, bem como na organização cognitiva da entrada de 

informações visuais. Para analisar e compreender a estrutura total de uma linguagem visual, é 

fundamental conhecer os elementos que orientam as premissas propostas por essa ciência.  

A literatura cita cor (GRIBBONS, 1991; LURIE; MASON, 2007), ponto (PETTERSSON, 

1996; LURIE; MASON, 2007; PETTERSSON, 2013), forma e direção (GRIBBONS, 1991; 

LURIE; MASON, 2007; CLEMENT; KRISTENSEN; GRØNHAUG, 2013) como alguns dos 

elementos-chave para codificar a informação visual. No entanto, a evolução da literatura visual 

torna necessária a combinação, e, por consequência, o surgimento de novos elementos.  

O contraste e a cor, por exemplo, são elementos que em conjunto auxiliam na codificação e 

organização cognitiva da informação, além disso, possuem função estratégica para destacar ou 

desviar a atenção do receptor da mensagem (DONDIS, 2003; O’CONNOR, 2013). Dessa 

forma, esses componentes apresentam propriedades essenciais para a composição e o 

entendimento da mensagem no decorrer do processo de comunicação visual. 

Assim sendo, os elementos visuais tornam-se essenciais para a construção não só da informação 

visual, como também de ferramentas que auxiliam na visualização da informação. Hoffmann, 

Eppler e Bresciani (2012) apontam que a visualização estimula o compartilhamento de 

conhecimento e facilita o processo de geração de ideias. Essas ferramentas visuais podem ser 

desde instrumentos simples até mecanismos mais elaborados, ou auxiliados por novas mídias e 

dispositivos digitais. Ademais, podem alavancar o indivíduo para a posição de pensador visual 

identificando a integração de imagens, formas e palavras em vários padrões visuais distintos.   

Apesar da importância dos princípios visuais, no processo de geração de ideias, pode-se 

observar nas diversas técnicas de criatividade, já mapeadas na literatura, a ausência de 

elementos visuais em sua estrutura. Sob essa ótica, percebe-se a importância de inserir a 

comunicação visual no processo criativo, que, de acordo com Adiloglu (2011), tem seus 

princípios presentes na criatividade.  

Além dos elementos, destaca-se também as ferramentas visuais como agentes necessários para 

facilitar a assimilação e autoentendimento da informação. Assim, sua aplicação proporciona 
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melhorias na produtividade, capacitação de pessoas e construção de estratégias no âmbito dos 

negócios. Nessa situação, a criatividade vem sendo estudada em diversas vertentes na literatura. 

Para Amabile (1996) esse é um processo que permite a geração de ideias inovadoras de forma 

útil. Ainda segundo a autora, esse construto é a semente de toda inovação, visto que indivíduos 

criativos geram respostas fundamentais para lidar com tarefas cotidianas.  

De acordo com Sarooghi, Libaers e Burkemper (2015) o processo de inovar é composto em 

duas macros atividades: criatividade e inovação. Portanto, a criação de um produto inovador, e, 

com alto padrão de qualidade, necessita da criatividade. Além disso, a relação entre esses 

construtos evidencia a importância do processo criativo no estímulo da geração de ideias e na 

inovação de produtos (SOK; O’CASS, 2015; MARINHO et al., 2016). 

Diante disso, a criatividade é responsável por conduzir o processo de inovação, além de 

estimular e produzir inovações dentro das organizações. Para tanto, o potencial criativo do 

indivíduo deve ser estimulado de forma correta e auxiliado pelas ferramentas adequadas. Nesse 

processo, as técnicas de criatividade aparecem como ferramentas facilitadoras para que a 

geração de ideias, durante a etapa de desenvolvimento do produto, ocorra com eficácia e alcance 

os objetivos desejados, em índices de inovação e criatividade.  

Perante as considerações feitas, compreende-se a importância de fomentar a inovação e a 

criatividade em setores importantes para a sociedade como o setor de energias renováveis, pois 

o uso de energia elétrica está presente no cotidiano de pessoas, empresas e indústrias. 

Entretanto, com o passar dos anos mais atividades surgiram, junto a expansão do índice 

populacional, o que ocasionou o aumento do uso da eletricidade em diversos setores da 

economia. Amaroli e Balzani (2007) afirmam que o estudo do setor energético é uma 

importante questão deste século, visto que as reservas de combustíveis fósseis estão cada vez 

mais escassas, caminhando de encontro ao aumento do consumo, o qual vem crescendo 

gradativamente.  

Este aumento de consumo no setor energético fez com que se pensasse em fontes alternativas 

de energia para atender as necessidades da sociedade, de forma que os danos suscitados ao meio 

ambiente fossem os mínimos possíveis. As fontes de energias renováveis emergem como uma 

opção de preservar e utilizar de forma adequada um insumo tão importante para o setor 

industrial quanto a eletricidade. As necessidades de diversificar a matriz energética, com 

propriedades para a fonte limpa, proporcionam para a energia eólica uma oportunidade 

fundamental para o seu desenvolvimento (DUTRA, 2007).  
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Fontes de energias consideradas renováveis são aquelas que podem ser repostas na natureza em 

curto ou médio prazo, seja por intervenção do homem ou de forma espontânea. Alguns 

exemplos destas fontes de energia alternativa são: hídrica, eólica, solar, geotérmica, ondas e 

mares e energia da biomassa. De acordo com Mundo-Hernández et al. (2014), produzir energia 

de fontes alternativas é essencial devido aos seguintes fatores: aumento da demanda de energia, 

especialmente em países em desenvolvimento e alguns países desenvolvidos com rápido 

crescimento econômico; necessidade de energia em áreas remotas; redução da disponibilidade 

de combustíveis fosseis; redução de dióxido de carbono (CO2) e seus efeitos na saúde da 

população. 

Dessa forma, o setor eólico ganha destaque devido a sua expansão e forte presença em diversos 

países do mundo. Designa-se por energia eólica a energia presente nas massas de ar em 

movimento (o vento). O aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de 

translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas para a geração de 

eletricidade, ou cata-ventos (e moinhos) para trabalhos mecânicos como bombeamento de água 

(ANEEL, 2005).  

A expansão deste setor faz com que haja um aumento em P&D (pesquisa e desenvolvimento), 

em busca de melhorias na eficiência dos produtos ou processos. No tocante a esse aspecto, a 

criatividade e as ferramentas que a conduzem podem ser um método alternativo e inovador, o 

qual proporcionará a geração de ideias criativas e inovadoras para aplicação na área de energias 

renováveis.  

Frente ao exposto, este trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: Como deve ser 

uma técnica de criatividade que leva em consideração princípios visuais? Posto isto, o 

objeto de estudo deste trabalho está direcionado a propor, mediante uma revisão da literatura 

sobre comunicação visual e visualização da informação, uma técnica de criatividade orientada 

por perspectivas visuais como ferramenta de estímulo a criatividade. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é propor uma adaptação visual para a técnica de criatividade 

CREATION baseado nos princípios da comunicação visual. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 
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 Mapear os elementos e ferramentas visuais por intermédio da revisão bibliográfica 

sistemática 

 Analisar a técnica CREATION utilizando elementos e ferramentas visuais propostas 

pela comunicação visual.  

 Validar a aplicação da técnica CREATION a partir da comparação entre o modelo 

original e o modelo visual proposto.  

1.4. Justificativa  

O estudo da teoria da comunicação visual destaca princípios e elementos que fornecem a base 

para estruturar as ferramentas da visualização da informação. Nesta visão, essas teorias têm 

como interseção os elementos visuais que são componentes essenciais para o entendimento da 

comunicação visual. A eficácia neste processo é importante, segundo Kelly (2015), pois 

aumentará a capacidade de envolvimento do receptor da mensagem com as informações 

transmitidas.  

A presença de um conteúdo mais visual já pode ser percebida no cotidiano das grandes 

empresas. A usabilidade destes componentes confere melhorias na produtividade de equipes, 

além de facilitar o entendimento e assimilação da informação transmitida. A literatura visual 

carrega consigo o pensamento claro, vertente presente no estudo da engenharia, ciência e 

negócios. Essa abordagem potencializa a habilidade que o indivíduo tem de pensar e comunicar-

se visualmente (AVGERINOU; PETTERSSON, 2011). Destarte, transmitir a informação com 

inserção de elementos visuais proporcionará a otimização do tempo de compreensão da 

mensagem.  

Considerando este contexto, Mestre et al. (1999) afirmam que o uso de princípios visuais 

proporciona diversos benefícios nas organizações. Algumas dessas vantagens referem-se a uma 

melhor comunicação empresa-funcionário e qualidade de vida funcionários, o que poderá 

ocasionar a eficácia no desempenho do colaborador no ambiente de trabalho e 

consequentemente aumentar a produtividade global. 

A relevância da proposta visual, aliada a criatividade, apresenta-se como uma alternativa para 

a evolução das habilidades dos funcionários, visto que ser criativo não é apenas tarefa de 

determinados setores da organização, pois a empresa que possui uma equipe engajada e criativa 

torna-se mais apta para lidar com diversos tipos de problemas no trabalho. 

Segundo Pettersson (2013), o estudo de princípios visuais se aplica a um amplo leque de campos 
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de estudo, tais quais computação, design gráfico, comunicação, filosofia, matemática, 

engenharia, dentre outros. Diante disto, visualiza-se a oportunidade de empregar esses 

conhecimentos visuais no setor de energias renováveis. Um campo de estudo que está em 

expansão e que necessita de investimentos constantes, na área de pesquisa e desenvolvimento.  

Perante o exposto, a pesquisa justifica-se por demonstrar a importância de inserir princípios 

visuais, aliados à criatividade, dentro do ambiente organizacional. É relevante na perspectiva 

mercadológica, em razão de abordar especificamente temáticas importantes para o 

desenvolvimento da inovação neste âmbito, corroborando para a evolução da criatividade e 

desempenho dos colaboradores dentro das organizações. Sob a ótica social, conhecer esses 

construtos é fundamental para formar indivíduos com competências visuais e criativas, com o 

propósito de que estes colaborem com boas ideias, não só para o seu local de trabalho, como 

também para a sociedade como um todo.  

Quanto à área acadêmica, constatou-se estudos que envolvem o uso de divergentes ferramentas 

visuais com aplicação voltada para a geração de ideias (DAHL; CHATTOPADHYAY; GORN, 

2001; BRANTHWAITE, 2002; BURKHARD, 2005; BRATH, 2003; LIU; TANG; FRAZER, 

2004; MC DONAGH et al., 2005; BURKHARD, 2005; EPPLER; BURKHARD, 2007; 

RIVERA et al., 2010; RODRIGUEZ; DIMITROVA, 2011; EPPLER; HOFFMANN; 

BRESCIANI, 2011; BISCHOF; COMI; EPPLER, 2011; HOFFMANN; EPPLER; 

BRESCIANI, 2012; GOODWIN et al., 2013). No entanto, dentre esses estudos, ainda há uma 

escassez no que se refere a uma técnica de criatividade visual e sua funcionalidade na área de 

desenvolvimento do produto. Assim, a pesquisa contribui com a estruturação de conteúdos 

multidisciplinares, voltados à comunicação visual e engenharia, mediante sua aplicação em um 

importante setor de estudo. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A dissertação estrutura-se em sete capítulos. No primeiro capítulo é realizada a apresentação da 

temática abordada, mediante a contextualização do assunto, delineamento do problema de 

pesquisa, definição dos objetivos geral e específicos e justificativa, bem como o escopo da 

presente pesquisa.  

O segundo capítulo descreve o método de pesquisa, no qual subdivide-se em duas fases. A 

primeira refere-se à caracterização da pesquisa e a segunda ao procedimento utilizado para a 

construção deste estudo.  
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O terceiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sistemática sobre a temática 

comunicação e ferramentas visuais, mediante descrição dos princípios que as orientam e os 

elementos visuais, além do mapeamento e detalhamento das ferramentas/práticas/abordagens 

visuais mapeadas na literatura. 

No quarto capítulo é realizado o embasamento teórico deste estudo, que contempla a temática 

criatividade e técnicas criativas, mediante a análise do histórico, fomentação da criatividade em 

grupo, ou individual, bem como os fatores que facilitam e inibem o processo criativo. Além 

disso, o capítulo também apresenta uma revisão exploratória sobre design da informação. 

O quinto capítulo discorre sobre os três estudos de casos realizados e apresenta os resultados 

da pesquisa. No sexto capítulo, descreve-se o modelo da técnica CREATION visual sob a 

perspectiva da comunicação visual, além das diretrizes de aplicação da técnica. Por fim, o 

capítulo sete reúne as considerações finais do estudo, limitações e recomendações para 

pesquisas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO 2 - MÉTODO DA PESQUISA  

O presente capítulo apresenta o método da pesquisa que foi utilizado para o desenvolvimento 

deste estudo. Para este fim, o método se subdivide nos seguintes tópicos: caracterização da 

pesquisa, procedimento utilizado para a elaboração deste estudo e demais atividades executadas 

durante o seu desenvolvimento. 

2.1. Caracterização da pesquisa 

A pesquisa científica constitui-se de um procedimento formal, com metodologia de pensamento 

reflexivo, que requisita tratamento científico para explorar a realidade e descobrir novos fatos, 

relações ou leis (GONZÁLEZ, 2010). À vista disso, a pesquisa tem como importante objetivo 

a descoberta do novo, e está incumbida de colaborar na geração de conhecimentos inovadores, 

proporcionando valor à comunidade e ao ambiente acadêmico. Dessa forma, o estudo retrata o 

método de pesquisa em duas seções: (a) caracterização do método da pesquisa; (b) 

procedimento de realização da pesquisa. A Figura 2.1 apresenta a caracterização do método de 

pesquisa. 

Figura 2.1 - Caracterização do Método de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

No que tange o gênero, o estudo é caracterizado como teórico e empírico (DEMO, 2000). 

Quanto ao seu objetivo como exploratória (YIN, 2001), quanto à abordagem científica como 

quali-quantitativa (CRESWELL, 2010), e estudo de caso quanto ao procedimento técnico 

utilizado (YIN, 2001).   

Considerando o gênero da pesquisa, pode-se classificar como teórica e empírica, em virtude de 

estudar conceitos, e aprimorá-los, referentes ao sistema de comunicação visual, visualização da 
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informação e suas ramificações, além de contemplar pesquisas sobre criatividade, processo 

criativo, técnicas de criatividade e design da informação. No que diz respeito ao objetivo, o 

estudo é exploratório e quali-quantitativo, pois os dados vão ser tratados mediante metodologia 

qualitativa e estatística descritiva, para que ocorra a proposição do modelo conceitual embasado 

nas teorias estudadas. 

Por último, o procedimento técnico desta pesquisa se enquadra como estudo de casos, pois trata-

se de um método naturalmente empírico, em que para investigar um fenômeno real faz-se 

necessário aprofundar o conhecimento sobre determinado tema.  

2.2 Procedimento da pesquisa 

O procedimento desta pesquisa seguiu quatro etapas, consoante a Figura 2.2. Na primeira etapa 

foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática sobre comunicação visual e ferramentas 

visuais. A abordagem de revisão bibliográfica sistemática tem o intuito de proporcionar 

conhecimentos estruturados com relação a um tema de pesquisa (WEBSTER; WATSON, 

2002). A RBS difere da pesquisa bibliográfica tradicional, segundo Cordeiro et al. (2007), pois 

neste tipo de método um protocolo com diretrizes deve ser seguido para que seja realizada a 

extração de informações importantes. Dessa forma, a seleção e síntese dos estudos considerados 

relevantes sobre os temas pesquisados, durante o método sistemático, proporcionará mais 

embasamento ao estudo (UMAN, 2011). 
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Figura 2.2 - Etapas do Método da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

2.2.1 Detalhamento do procedimento da pesquisa 

Etapa 1 – Revisão Bibliográfica Sistemática 

A primeira etapa foi a Revisão Bibliográfica Sistemática, que se dividiu em 6 subetapas.  Em 

princípio foi delineado o problema de pesquisa, que auxiliou na seleção das palavras-chave 

mais apropriadas ao estudo: “visual communication”, “visual tools”; “visual literacy”; “visual 

literacy” + “visual communication”; “visual practices” + “communication”. Uma vez que 

esta subetapa foi executada, a segunda correspondeu à seleção das bases de dados em que a 

pesquisa foi realizada. Para isso, utilizou-se: Portal Periódicos Capes, Science Direct e Google 
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Acadêmico. O critério de escolha das bases deu-se devido à relevância acadêmica e também 

por disponibilizarem gratuitamente os periódicos. 

A terceira subetapa contemplou a pesquisa dos artigos nas bases selecionadas. Para tanto, o 

primeiro filtro utilizado foi o ano de coleta das publicações (2005-2016), que resultou em 4.120 

artigos. Diante deste montante percebeu-se a necessidade de direcionar melhor o resultado, 

assim, foi adicionado o segundo filtro: área de conhecimento alinhado ao problema de pesquisa. 

O filtro abarcou o refinamento para publicações que se enquadrassem nos seguintes campos de 

estudo: comunicação, design e engenharia. Após este filtro a amostra foi refinada para 1.493 

artigos.  

A quarta subetapa consistiu na leitura dos artigos. Inicialmente foi feita uma leitura preliminar 

do título e resumo, o que refinou a amostra para 60 artigos. Em seguida foi realizada uma 

segunda leitura de título/resumo/introdução, que resultou em 34 artigos. Posteriormente, foi 

feita a leitura completa dessas 34 publicações cujo conteúdo deveria abranger comunicação 

visual, ferramentas visuais e visualização da informação, contudo apenas 23 se mostraram 

alinhadas. 

A fim de proporcionar mais embasamento ao trabalho, a quinta subetapa verificou as referências 

das 23 publicações obtidas, atingindo um número final de 64 publicações, que tiveram o seu 

conteúdo integralmente analisado. 

A sexta e última subetapa realizou um fichamento e tabulação de informações relevantes do 

conteúdo das publicações analisadas. À vista disso, as informações foram classificadas a partir 

das seguintes variáveis de estudo: procedência dos autores, tipo de estudo (survey, estudo de 

caso, revisão da literatura), anos das publicações e abordagem (qualitativa, quantitativa, quali-

quantitativa). Com base nos resultados encontrados, foi possível mapear os elementos visuais 

e ferramentas visuais. 

Etapa 2 – Pesquisa exploratória acerca do construto criatividade e design da informação 

A segunda etapa consistiu em uma pesquisa exploratória, com o intuito de conhecer melhor a 

temática criatividade e as vertentes que envolvem este construto, assim como o processo 

criativo, fatores que a inibem e estimulam, bem como a técnica de criatividade CREATION, na 

qual deu alicerce a este trabalho. Segundo Forza (2002, p.155) a pesquisa exploratória ocorre 

durante os estágios iniciais da investigação sobre um fenômeno, quando o objetivo é obter uma 

visão preliminar sobre um tema, e fornece a base para uma pesquisa mais aprofundada. 
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Para alcançar este objetivo foram considerados artigos científicos, teses, dissertações e livros 

com as palavras-chave criatividade, processo criativo e técnicas de criatividade inseridas nas 

bases de pesquisa Portal Periódicos CAPES e Google Acadêmico. Utilizando as bases de 

pesquisa citadas anteriormente, realizou-se também uma revisão bibliográfica tradicional sobre 

o tema Design de Informação, mediante as palavras-chave design da informação e information 

design. 

Etapa 3 – Pesquisa de campo 

A terceira etapa pertence a pesquisa de campo e segmentou-se em duas subetapas: a) aplicação 

de teste piloto, b) realização de três estudo de casos. Na primeira subetapa, realizou-se um teste 

piloto em alunos de uma instituição de ensino superior pública. A partir do teste piloto foi 

elaborado um diagnóstico visual, que teve como embasamento a funcionalidade dos elementos 

visuais presentes na literatura, para auxiliar nas primeiras modificações da técnica CREATION.  

A segunda subetapa contemplou a realização de três estudo de casos, em empresas de campos 

de atuação distintos tais como, servidores de uma instituição de ensino superior pública (caso 

1), profissionais que atuam em uma indústria criativa (caso 2) e profissionais que atuam no 

setor de energia eólica (caso 3). Para tanto, foi aplicada a técnica CREATION (versão visual e 

original), nos três casos, com o intuito de identificar qual das duas versões apresentou melhores 

resultados durante o processo.  

Etapa 4 – Análise dos dados e proposta visual da técnica CREATION 

A quarta etapa cumpriu o tratamento dos dados e descreveu a versão visual da técnica 

CREATION. Nesta etapa, as informações coletadas foram comparadas, por intermédio de uma 

análise intercasos e questionário. Para estruturar a nova técnica, utilizou-se estatística descritiva 

para mensurar a opinião dos participantes sobre a versão original e visual da técnica, além das 

informações coletadas com a observação da pesquisadora durante a realização do estudo de 

casos. Com base nos resultados obtidos, foi proposto um modelo visual para a técnica de 

criatividade CREATION. 
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CAPÍTULO 3 – COMUNICAÇÃO VISUAL 

Neste capítulo efetuou-se uma revisão bibliográfica sistemática, acerca do tema abordado neste 

estudo, pautado em cinco tópicos: o primeiro e o segundo apresentam, respectivamente, as 

definições de comunicação visual na literatura e o contato do indivíduo com a informação 

visual; o terceiro refere-se à visualização da informação e suas ramificações; o quarto tópico 

mapeia e conceitua os elementos visuais básicos; o quinto e último tópico exibe um 

mapeamento das ferramentas/práticas/abordagens visuais encontradas na literatura.  

3.1 Princípios da comunicação visual 

Na contemporaneidade, a sociedade apresenta-se imersa em elementos visuais. Seja no 

cotidiano, ou no ambiente de trabalho, quase tudo ao nosso redor é direcionado por elementos 

que fazem parte do processo de comunicação visual. De acordo com Pettersson (2009), este 

processo existe desde os primórdios das pinturas rupestres, quando a linguagem verbal era 

inexistente e a comunicação básica era realizada através de figuras, destinada apenas para a 

comunicação entre indivíduos. Dentre os conceitos encontrados na literatura sobre 

comunicação visual, a Figura 3.1 abaixo exibe a evolução destas definições.   

Figura 3.1 – Evolução do conceito de comunicação visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Dondis (2003) afirma que a linguagem visual se manifestou por intermédio de recursos de 

imagem. Logo depois, evoluiu para os pictogramas, cartuns autoexplicativos e unidades 
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fonéticas, até chegar, finalmente, ao alfabeto e estruturação da linguagem escrita. A evolução 

da espécie humana trouxe o desenvolvimento da escrita e da comunicação verbal, não deixando 

para trás elementos primordiais e visuais que serviram de base para a evolução da linguagem 

verbalizada. Todavia, o processo progrediu e junto a ele novos princípios e elementos surgiram, 

cujo intuito é tornar a sistemática comunicativa mais límpida, simplificada e com a ausência de 

ruídos.  

Worth (1968, p.121) define a comunicação visual como qualquer comunicação ou atividade 

humana mediante a transmissão de um sinal, entendido por intermédio dos receptores visuais, 

onde o principal efeito é observado pela primeira vez através do olho. Para Pettersson (1996, p. 

2) as mensagens com conteúdo visual, em diferentes formas, vão se tornar cada vez mais 

importantes com o passar do tempo. Em seu estudo, sobre este construto, são apresentadas as 

vantagens da mensagem visual em relação a comunicação verbal dentro do processo 

comunicativo.  

Diante deste panorama, Pettersson (2013) afirma que as mensagens visuais são superiores às 

mensagens verbais, quando o conteúdo visual é emocional, holístico, imediato, espacial e 

visual. No que concerne a esta primazia, pode-se citar o “efeito de superioridade pictórica”, 

onde a memória para imagens é superior à memória para palavras. O reconhecimento do 

conteúdo de uma imagem pode levar apenas 2-3 segundos, enquanto para uma descrição verbal, 

de uma mesma imagem, o tempo é bem mais longo entre 60-90 segundos. Isto posto, Geise e 

Baden (2015) percebem que o processamento da informação textual tem caráter menos intuitivo 

do que o processamento visual, o que ocasionará mais esforço do receptor da mensagem.  

Por intermédio dos artigos analisados, Eppler e Burkhard (2007), McDonagh, Goggin e Squier 

(2005), Adiloglu (2011), Geise e Baden (2015), Muller (2007), Mestre et al (1999) apresentam 

fatores que demonstram os benefícios da comunicação visual no entendimento da informação. 

No entanto outras publicações, Mestre et al (1999), Avgerinou e Pettersson (2011), Pettersson 

(2013) e Bresciani e Eppler (2015) exibiram as deficiências intrínsecas a este construto. A 

Tabela 3.1 reúne os fatores encontrados no decorrer da literatura estudada. 
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Tabela 3.1 – Vantagens e barreiras na comunicação visual 

Fonte: Elaboração própria 

Em suma, percebe-se que a comunicação visual apresenta vantagens relevantes para auxiliar no 

processamento da mensagem, ao compilar os dados e evitar o excesso de informação, o qual 

permite a agilidade ao longo da transmissão da informação até o receptor. Essa otimização pode 

ser feita com o uso de recursos criativos e elementos visuais que tornem a informação mais 

atrativa, e, consequentemente, intuitiva e de fácil associação.  

Contudo, a construção da mensagem visual, em algumas situações, depende da linguagem 

verbal como suporte, pois apenas o uso de elementos visuais pode não ser suficiente para a 

compreensão da mensagem, o que pode causar ambiguidade em seu entendimento caso não 

esteja acompanhada de um recurso verbal adequado e coerente a cultura do público-alvo. 

Portanto, mesmo diante de vantagens significativas a comunicação visual emerge como uma 

teoria que ainda necessita dos recursos verbais para agregar valor às mensagens e facilitar o 

processo comunicativo.  

A comunicação visual é um processo que incorpora mensagens criadas e transmitidas, por 

intermédio de meios visuais e que deve ser estudada, em caráter multidimensional e integrado 

(MESTRE et al., 1999; AVGERINOU; PETTERSSON, 2011; PETTERSSON, 2013). Na era 

da informação visual, e perante um grande fluxo de informações, estruturar visualmente a 

informação torna mais simples e claro o entendimento da mensagem.  

Para intermediar este processo, Agrawala, Li e Berthouzoz (2011) sugerem diagramas, esboços, 

gráficos, ou fotografias no tocante à exploração de conceitos e divulgação de informações.  

Fonte Vantagens Fonte Deficiências 

Eppler e Burkhard 

(2007) 

McDonagh, Goggin, 

Squier (2005) 

Adiloglu  (2011) 

Geise e Baden, 

(2014); Mestre et al. 

(1999); Pettersson, 

(1996) 

Geise e Baden (2015) 

Útil contra a 

sobrecarga de 

informação. 

Comunicação 

imediata  

Presente na 

criatividade  

Facilidade para 

processar e 

associar a 

informação.  

Processo mais 

intuitivo. 

Avgerinou e Pettersson 

(2011); Pettersson (2013) 

Pettersson (2013) 

Bresciani e Eppler, 2015) 

Avgerinou, Pettersson (2011); 

Mestre et al. (1999) 

Necessidade de suporte 

verbal. 

Imagens não são 

autoexplicativas.  

Ambiguidade na 

decodificação da mensagem.  

Inexistência de uma cultura 

universal.  
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Em concordância, Lurie e Mason (2007) asseguram que essas representações visuais 

simplificam a compreensão dos dados. Posto isto, retratar a mensagem visual, por meio de 

ferramentas adequadas, é fundamental para explorar a informação com mais profundidade.  

Muller (2007) expõe a comunicação visual mais como “media” do que como arte. Nesta 

conjuntura, o autor afirma que este procedimento já se tornou parte integrante da comunicação 

de massa, e apesar de ter raízes eclodidas na história da arte, a comunicação visual moldou-se 

ao formato de mídia, com funções que vão além da comunicação interpessoal.  

Em contrapartida, Williams e Newton (2007) visualizam a comunicação visual do mesmo modo 

que um processo social pelo qual as pessoas fazem uso de símbolos visuais, para enviar 

mensagens para outros indivíduos, com a finalidade de que estes interpretem e respondam. 

Portanto, este é um processo que alcança tudo o que está diante da visão do indivíduo, onde 

pode manifestar-se com o auxílio de símbolos visuais, ou imagens (FERREIRA, 2016). 

De acordo com Adiloglu (2011), dentro do campo da comunicação, as mensagens que se 

apresentam de maneira criativa e diferente, quanto sua estética, agregam valor positivo ao 

sistema de comunicação. Essa diferenciação da mensagem pode ser potencializada mediante 

dispositivos digitais, que emergem, e integram novas tecnologias à comunicação visual. Ainda, 

segundo este autor, esse processo faz parte de um campo interdisciplinar. Esta proposição é 

ratificada por Pettersson (2009) ao citar as múltiplas aplicações da literatura visual em áreas de 

pesquisas distintas tais quais: publicidade, anatomia, arte, biologia, apresentação de negócios, 

comunicação, engenharia, etc.   

Diante do exposto, Estrada e Davis (2014) relatam que as imagens se transformam em 

importantes ferramentas, dentro do ambiente científico, para explicar e construir novos 

princípios e teorias. Em seu estudo no uso da comunicação visual dentro da ciência, identificou 

como barreira o fato de que muitos cientistas vislumbram o material visual somente como um 

item opcional, em vez de colocá-lo como um importante componente.  

Mesmo diante destes obstáculos, os autores asseguram que a cultura visual se torna cada vez 

mais importante na identidade cultural da sociedade do século 21. Neste viés, eles definem que 

o processo de comunicação visual é composto pela troca de informação através de imagens e 

representações visuais, que estruturam a mensagem de forma que ela seja entendida e provoque 

uma reação.  

Ao delinear o processo de comunicação visual, os pesquisadores devem buscar conhecer o 

público-alvo, pois é o perfil da audiência que vai orientar a construção da mensagem 
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(KRAUSE, 2016). Em consonância, Geise e Baden (2015) ratificam a importância de construir 

a ciência da comunicação visual compreendendo a realidade individual, social e cultural de 

cada pessoa. Deste modo, entender o contexto que o receptor está presente é fundamental para 

que o processo de decodificação da mensagem ocorra sem ruídos.  

No que diz respeito ao processo citado anteriormente, Gribbons (1991) apresenta um modelo 

para o leitor entender a mensagem que será transmitida no design de informação de um produto. 

Para isto, o estudo apresenta seis filtros que intercedem à mensagem ao longo do processo de 

comunicação. O modelo é composto por: remetente, meio e receptor conforme ilustra a figura 

3.2. 

Figura 3.2 – Modelo de comunicação 

 

 

 

Fonte: adaptado de Gribbons (1991) 

Intrínseco ao processo de comunicação, o remetente é responsável por fornecer a informação 

com um objetivo retórico específico. Em seguida, apresenta-se o meio onde os elementos 

visuais são escolhidos e organizados de forma que cumpram o seu papel de comunicar de forma 

eficiente. Por fim, o leitor é o ponto de chegada da mensagem. Sob esta ótica, o autor apresenta 

o modelo abaixo de como o leitor decodifica a informação do produto e os seis filtros que 

podem comprometer o entendimento da mensagem. 

Figura 3.3 – Decodificação da informação de um produto 

Fonte: adaptado de Gribbons (1991) 

No que diz respeito aos filtros propostos no modelo, o filtro A (esquema) se refere à influência 

positiva no processamento da informação visual, quando o leitor possui conhecimento e 
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experiências com convenções e gráficos de diversos formatos, bem como elementos visuais. 

No filtro B (estilo cognitivo), estes estilos são categorizados em estratégias de leitura e estilos 

de aprendizagem, em que experiências, cultura e habilidades podem apresentar um efeito no 

entendimento da mensagem.  

O filtro C (Cultura) e D (Percepção da Significância de Elementos Visuais) correspondem aos 

fatores culturais, visto que o condicionamento cultural do indivíduo pode vir a influenciar no 

entendimento de questões como a interpretação de cor, convenções de design e significância 

dos elementos visuais.  

O filtro E (Limitações do Sistema de Processamento) consiste na presença de limitações que 

são impostas pela memória, percepção cromática e efeitos ilusórios. Em conclusão, se tem o 

filtro F (Interferência), que está atrelado a fatores externos que podem prejudicar no 

entendimento da mensagem, assim como a sobrecarga de informação presente no cotidiano.  

Neste contexto, Krause (2016) reitera a importância de uma linguagem visual simples e útil, 

tanto para a edificação da mensagem, assim como para uma rápida compreensão da ideia que 

se deseja transmitir ao receptor. Na realização do processamento da imagem, fatores culturais, 

tradições, hábitos e estilo de vida influenciam o processo (MIKHAILITCHENKO et al., 2009). 

Assim, entende-se a linguagem visual, parte integrante da comunicação visual, como não 

universal pois cada lugar tem símbolos e características culturais intrínsecas.  

Nesta tônica, estudos como os de Avgerinou e Pettersson (2011) consideram um desafio a 

existência de um sistema de símbolo internacional, baseado na interpretação intuitiva de 

significados, uma vez que no contexto global não há partilha de uma mesma cultura. Em vista 

disso, concebe-se que o mundo é moldado e direcionado por imagens e estudos científicos que 

se conectam cada vez mais aos princípios propostos pela teoria da comunicação visual.  

3.2 O indivíduo e a informação visual  

Desde a fase da infância, o indivíduo tem contato com o mundo visual. A ausência de palavras 

é substituída por imagens e símbolos que transmitem significados, mediante a combinação de 

elementos visuais diversos. Smiciklas (2012) relata que metade do cérebro humano se envolve 

durante o processamento de uma mensagem com conteúdo visual, podendo ser de forma direta 

ou indireta. Atualmente, a sociedade vive uma época de cultura visual (AVGERINOU; 

ERICSON, 1997), e, em essência, o aumento gradativo do fluxo de informações, torna cada vez 

mais substancial a visualização da informação e a evolução visual do indivíduo.  
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Segundo Muller (2007), o conceito de informação visual foi estudado por diversos campos 

disciplinares, desde a história da arte à filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, 

informática, além de abordagens mais teóricas, por exemplo, a semiótica, ou que se aplicam à 

comunicação visual e à área de visualização de informações. Ainda de acordo com este autor, 

a raiz histórica do termo visual é o latim “visus” que significa visão. Corroborando com esta 

definição, Kattman et al. (2012) apontam o termo “visual” como capaz de ser visto pelo olho, 

causado por, ou relacionado com o sentido da visão.  

Para Estrada e Davis (2014), a informação visual apresenta qualidade semiótica específica, que 

permite tanto a codificação, quanto a decodificação de informações. O processo de 

decodificação, segundo Geise e Baden (2015), está relacionado à interpretação intuitiva do 

receptor da mensagem, outrossim, engloba fatores individuais, sociais e culturais. Desta forma, 

a interpretação da mensagem visual é dada mediante o envolvimento do sistema associativo, 

como também da percepção visual do receptor.  

A entrada de informação visual é dada através da percepção visual humana. O’connor (2013) 

explica que o processo tem início com o olho recebendo a informação visual de entrada, sob 

forma de ondas de luz, e esse conteúdo visual recebido é atingido mediante receptores de 

bastonetes e cones que são encaixados na retina humana e continua ao longo de distintos 

percursos, por intermédio de diferentes áreas do cérebro.  

Em seu estudo, o autor apresenta a Teoria da Gestalt, que emergiu na Alemanha durante os anos 

20, no campo da Psicologia. Seus fundadores foram os alemães Max Wertheimer (1880-1943), 

Kurt Koffka (1886-1941) e Wolfgang que a definiram como “o todo é maior do que a soma das 

partes”, ou seja, para se compreender as partes deve-se antes entender o significado do todo. 

Algumas das suas leis, às quais determinam como o indivíduo percebe a informação visual ao 

seu redor, são: lei da proximidade, similaridade, da boa continuação e destino comum. 

A lei da Proximidade consiste em sugerir que formas, objetos ou elementos de design 

localizados nas proximidades tendem a ser percebidos como um grupo. A lei da Similaridade 

revela que tendem a se agrupar formas, objetos ou elementos de design que compartilhem 

algum nível de semelhança em termos de cor , tom, textura, forma, orientação ou tamanho. No 

que refere-se à lei da Boa Continuação, as formas, objetos ou elementos de design que sugerem 

linhas ou curvas são percebidos como elementos visuais distintos, mas perceptualmente são 

agrupados de maneira que se crie um novo elemento visual. Por último, a lei de Destino Comum 

propõe que grupos de formas ou elementos de design que partilham uma orientação semelhante, 

movimento ou configuração, tendem a ser percebidos como um grupo (O’CONNOR, 2013). 
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Diante deste contexto, pode-se compreender a importância da informação visual no mundo, 

assim como o processo e leis da psicologia que auxiliam o entendimento da mensagem com 

conteúdo visual no processo comunicativo. Dessarte, a informação visual e suas configurações, 

em formato de práticas, ferramentas, ou técnicas, moldam-se e prosperam continuamente para 

denotarem-se de forma clara e concisa, no intuito de cumprirem com o objetivo de comunicação 

almejado.  

3.3 A visualização da informação e suas ramificações 

O processo de visualizar a informação apresenta-se como solução para o excesso de 

conhecimentos e dados em que o mundo está imerso. A execução destas técnicas auxiliam o 

indivíduo a processar a informação visual de forma mais concisa e eficaz. As técnicas de 

visualização pertencem à um amplo campo de aplicação, com possibilidades nas áreas de gestão 

de negócios, capacitação de pessoas, elaboração de estratégia, dentre outras.  

Segundo Tegarden (1999), a visualização tem o propósito de permitir a exploração do sistema 

visual humano, a fim de coletar informações oriundas de dados. Logo, a abordagem também 

pode fornecer um panorama mais claro quando refere-se a dados complexos. Em suma, o estudo 

apresenta pesquisas sobre cognição humana, na qual a visualização é exibida como ferramenta, 

cuja propriedade é ampliar a capacidade do indivíduo em tarefas de resolução de problemas.  

O uso de ferramentas de visualização vai permitir que soluções de negócios sejam 

potencializadas de acordo com as necessidades propostas. Zhang (2012, p. 340) define a 

visualização como um tipo de linguagem visual utilizada para representar conceitos ou conjunto 

de dados, de maneira estática ou dinâmica, em uma forma ou mais dimensões. No âmbito 

científico, Evagorou, Erduran e Mäntylä (2015) complementam que a visualização permite que 

os cientistas evidenciem informações importantes, auxiliando na construção de novas teorias.  

A visualização também pode ser retratada como representação gráfica ou mapeamento de 

informações de forma espacial, além de ser um termo utilizado com frequência por estudiosos 

da comunicação visual (KERBANCH; EPPLER; BRESCIANI, 2015). Para exemplificar essas 

representações visuais, Whyte et al. (2008) citam os desenhos, esboços, fotografias e 

visualizações suportadas por software.  

À vista disso, Bresciani e Eppler (2015) apresentam estudos que englobam as limitações da 

visualização e a definem como uma exibição gráfica de informação e conhecimento. Para 

compreender a evolução deste conceito, a Tabela 3.2 apresenta as definições encontradas na 

literatura por diferentes autores sobre visualização da informação. 
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Tabela 3.2 – Evolução da visualização da informação 

Fonte: Elaboração Própria 

Em linhas gerais, a prática de visualizar a informação configura a formulação de uma imagem 

mental englobando dados diversos, que, ao serem representados de forma visual, permitem ao 

indivíduo decodificar a mensagem de forma mais concisa e eficaz. Além de que, a representação 

visual de dados proporciona a construção de um formato visual gráfico, orientado por elementos 

visuais, alinhados ao sistema de cognição visual humano. Sendo assim, a abordagem visual 

torna-se apta para ser aplicada na área de resolução de problemas, extraindo dos dados não só 

Fonte Definição 

Tegarden (1999) As visualizações ampliam as capacidades de resolução de problemas. Suas aplicações 

podem melhorar a capacidade do indivíduo de processar a informação. 

Dahl, Chattopadhyay e 

Gorn (2001) 

A visualização permite a geração, interpretação e manipulação da informação através 

da representação espacial. 

Branthwaite (2002) A visualização traduz uma ideia abstrata em uma experiência concreta. 

Platts e Hua Tan (2004) A visualização transforma os dados brutos em fotos que as pessoas possam entender 

rapidamente. Isto é, uma forma acessível de representação do conhecimento. 

 

Burkhard (2005) 

Visualização de estratégia é definida como o sistemático uso de representações visuais 

adicionais para a melhoria da análise, o desenvolvimento, formulação, comunicação e 

implementação de estratégias nas organizações. 

Lurie e Mason (2007) Visualização envolve a seleção, a transformação, e apresentação de dados em uma 

forma visual que facilite a exploração e compreensão. 

 

Lenger e Eppler (2007) 

 

Um método de visualização é uma sistemática, baseado em regras, e representação 

gráfica, que descreve as informações de uma forma que é propícia a aquisição de 

conhecimentos, desenvolvendo uma compreensão elaborada, ou experiências de 

comunicação. 

Eppler e Burkhard 

(2007) 

A visualização de conhecimentos designa todos meios gráficos que podem ser usados 

para construir, avaliar, medir, transmitir ou aplicar o conhecimento. 

Brescianni, Blackwell, 

Eppler (2008) 

Visualização de informações refere-se principalmente a visualização de dados 

quantitativos, enquanto a visualização de conhecimento geralmente refere-se à 

visualização de percepções, opiniões, avaliações, experiências ou perspectivas. 

Chen e Janicke (2010) A visualização preocupa-se com a codificação e comunicação de informações visuais. 

Jänicke et al. (2011) Visualizar refere-se a um processo que extrai informação significativa a partir dos 

dados, e constrói uma representação visual da informação. 

Zhang (2012) A visualização é um tipo de linguagem visual para representar conceitos sofisticados 

ou conjuntos de dados de uma, duas formas, ou mais dimensões maximizando a 

eficácia da comunicação visual. 

Cybulski et al. (2013) A visualização também é considerada um elemento-chave na resolução de problemas. 

Pettersson (2013) Visualizar uma mensagem significa materializar uma síntese eficaz de imagens e 

palavras. 

Eppler e Bresciani 

(2013) 

A visualização aparece como uma estratégia óbvia para lidar com os riscos de 

sobrecarga de informação. 

Kernbach, Eppler e 

Bresciani (2015) 

Representação gráfica ou mapeamento de informações de uma forma espacial 

esquema (como um diagrama, mapa, metáfora ou esboço). 
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informação bruta, mas também interpretação e processamento da mensagem que se deseja 

transmitir, mediante representação espacial.  

No que tange à aplicação dessas ferramentas, a pesquisa realizada por Dahl, Chattopadhyay e 

Gorn (2001) aborda a visualização como ferramenta facilitadora na concepção de projetos 

durante o processo de design. Para estes pesquisadores a visualização permite a geração, 

interpretação e manipulação da informação, através da representação espacial. Neste estudo, 

duas ramificações do termo são apresentadas: visualização da imaginação e visualização da 

memória. A primeira refere-se a eventos ou ocasiões que se tenha experimentado 

presencialmente ou apenas observado, enquanto a segunda consiste na criação de um evento 

nunca antes experimentado, ou seja, o novo é construído.  

Branthwaite (2002) acentua as diferenças existentes entre a ferramenta imagem, em relação ao 

uso de material verbal, por intermédio da Tabela abaixo:  

Tabela 3.3 – Diferenças entre imagem e linguagem verbal 

Imagem Verbal 

Holística Linear – sequencial 

Pré-consciente e consciente Consciente 

Intuitiva, associativa Racional, avaliativa 

Envolvente Controlado 

                                                               Fonte: Branthwaite (2002) 

Platts e Hua Tan (2004) apresentam a visualização como ferramenta de apoio na tomada de 

decisões estratégicas, cujas características positivas são: o rápido entendimento da mensagem, 

a representação do conhecimento de forma mais acessível, além de simplificar a transmissão de 

ideias complexas, tornando-as mais acessíveis para o debate e a modificação.  

Reforçando o conceito de visualização no âmbito estratégico, Burkhard (2005, p.528) define a 

visualização estratégica como o sistemático uso de representações visuais com o intuito de 

abarcar melhorias para a análise, desenvolvimento, comunicação e implementação de 

estratégias dentro das organizações.  
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O autor considera quatro perspectivas, para que haja uma eficaz transferência de conhecimento, 

por intermédio de um método visual. Elas possuem como base os seguintes critérios: o objetivo 

do uso do método de visualização, tipo do conhecimento que será visualizado, a quem ele será 

destinado e qual o melhor método para a visualização. Estes questionamentos configuram o 

quadro de visualização de conhecimento, ilustrado abaixo:  

Figura 3.4 – Quadro de visualização do conhecimento 

 

 

Fonte: Burkhard (2005) 

O quadro acima atribui aos métodos de visualização seis tipos de funções: coordenação, 

atenção, recall, motivação, elaboração e novos insights. No que faz referência à coordenação, 

as representações visuais auxiliam a conduzir os indivíduos durante o processo de comunicação. 

Na atenção, os métodos de visualização abordam emoções. O recall tem como objetivo 

melhorar a memorização. A motivação irá inspirar, motivar e ativar os indivíduos que fazem 

uso da visualização. Já a elaboração visa estimular a criação de conhecimento em equipes, e, 

por fim, tem-se os novos insights que surgem como apoio para a criação de novos 

conhecimentos.  

O estudo proposto por Eppler (2006) ratifica estas funções dos métodos de visualização, 

mediante os resultados constatados de que a visualização, em diversos formatos, pode ser 

utilizada para aumentar funções importantes da ferramenta, como a motivação, atenção, 

compreensão e o recall.  

No que concerne às nomenclaturas, Lurie e Mason (2007) destacam a “visualização de 

informação”, “dados de visualização” e a “visualização científica” para fazer menção à 

exposição de conteúdo informacional de forma visual. Consoante ao propósito de colocar a 

informação em uma estrutura visual, termos como representação visual, ferramentas de 

visualização e técnicas de visualização que se diferenciam quanto às suas estruturas e 

aplicações. A Tabela 3.4 exibe as diferenças entre os termos, baseada no estudo desses autores. 



38 

 

Tabela 3.4 – Termos da visualização da informação 

Nomenclatura Definição 

Ferramenta de visualização Aplicação específica que engloba o uso de 

softwares de representação visual 

Técnicas de Visualização Uso de elementos visuais em sua estrutura, 

responsáveis por codificar as informações 

Representação Visual Seleciona, transforma, e apresenta dados em uma 

forma visual, para facilitar a exploração e 

compreensão da informação. 

Fonte: Elaboração Própria 

Ainda nesta perspectiva, a representação visual é definida como um processo que seleciona, 

transforma e apresenta os dados em um formato visual, com o intuito de facilitar o acesso e a 

compreensão do conteúdo exposto. O termo ferramenta de visualização faz referência a uma 

aplicação específica que pode englobar softwares de representação visual. Já as técnicas de 

visualização têm em sua estrutura o uso de elementos visuais como: cor, tamanho, forma, 

orientação, textura e brilho, com função de dar ênfase aos dados, quando necessário. São esses 

elementos visuais, que ao se criar uma representação visual, tornam-se responsáveis por 

codificar a informação.  

Considerando estas abordagens visuais, a visualização do conhecimento emerge como 

ferramenta que destaca todos os meios gráficos, a fim de construir, avaliar, medir ou transmitir 

informação. Este tipo de partilha de conhecimento, por intermédio de meios visuais, fomentam 

a inovação e estimulam o poder criativo do indivíduo (EPPLER; BURKHARD, 2007).  

Na visão de Brescianni, Blackwell e Eppler (2008), a visualização de conhecimento e a 

visualização da informação divergem quanto ao objeto que é visualizado, apesar de que ambas 

são abordagens que envolvem métodos visuais. A visualização de informações remete-se à 

visualização de dados quantitativos, já a visualização de conhecimento refere-se à visualização 

não só de dados, como também das percepções, opiniões, experiências ou perspectivas das 

pessoas.  

No tocante às diferenças entre um sistema de comunicação e visualização, a pesquisa proposta 

por Chen e Janicke (2010) contrapõe os modelos a partir dos seus diferentes focos. No sistema 

de comunicação, o alvo é normalmente sobre os dados que são transmitidos no sistema, ou seja, 

a mensagem que será enviada a um receptor. Para os sistemas de visualização a primazia é 

voltada aos requisitos de visualização, percepção e cognição, feito intuição e clareza. Portanto, 

durante o processo de visualização, a informação almejada deve ser condensada, para que, a 

partir destes dados coletados, seja construída uma representação visual da informação 
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(JÄNICKE et al. 2011). As Figuras 3.5 e 3.6 ilustram, respectivamente, o modelo do sistema 

de comunicação e o sistema de visualização. 

Figura 3.5 – Sistema de comunicação e visualização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Chen e Janicke (2010) 

A pesquisa empírica, realizada por Bischof, Comi e Eppler (2011), sobre o uso de técnicas 

visuais em entrevistas qualitativas, atestou o entendimento de que o uso de recursos visuais para 

documentar discussões, por exemplo, o post it, permite maior visibilidade das linhas do debate, 

o que proporciona maior envolvimento dos participantes e maximiza a eficácia do processo.  

 Cybulski et al. (2013) destaca a visualização como uma ferramenta importante na resolução de 

problemas e refere-se à visualização de dados não só como abordagem voltada à compreensão 

de dados e novos conhecimentos, mas também como ferramenta de apresentação cujas 

aplicações são: ilustrar, explicar, ou comunicar resultados. Apresentando esse conteúdo em um 

formato visual, a visualização auxiliará também no processo de tomada de decisão, ao atuar 

como ferramenta de gestão. 

Durante séculos, o emprego da visualização por meio de gráficos e ilustrações teve como 

objetivo a explicação de fenômenos, ao associar dados matemáticos com elementos visuais 

(KRAUSE, 2016). Como alternativa aos gráficos, Eppler e Bresciani (2013) apontam as 

ferramentas de visualização qualitativas, tais quais metáforas visuais, diagramas, dentre outras 

que visa facilitar tarefas durante a etapa de ideação, para aplicá-las na tomada de decisão, como 

também no planejamento e aprendizagem. Para estes autores, a visualização não deve ser 

apenas uma ferramenta de exibição e compilação de dados, e sim, uma abordagem colaborativa 

que auxiliará na gestão e também no processo criativo das tomadas de decisões.  



40 

 

O estudo ainda destaca as vantagens cognitivas e comunicativas de utilizar ferramentas de 

visualização na área de gestão. Assim, apresentam-se sete dimensões colaborativas que 

formatam uma estrutura de visualização: impacto visual, clareza, acabamento percebido, foco 

direcionado, apoio de inferência, modificabilidade e a gestão do discurso. Na estrutura de 

visualização, o impacto visual é a medida que define o quanto uma visualização é atrativa. A 

clareza indica o quanto uma visualização é autoexplicativa e fácil de ser compreendida.  

O acabamento percebido mensura como a visualização se assemelha a um produto final. O foco 

direcionado é a medida em que a estrutura de uma visualização é destinada ao assunto que está 

sendo tratado. O apoio de inferência mede os novos conhecimentos que são gerados como uma 

consequência das limitações de uma forma de visualização. A modificabilidade dimensiona se 

os itens que compõem uma visualização podem ser alterados em resposta à dinâmica de uma 

discussão. Em conclusão, a gestão do discurso refere-se à extensão do controle de uma 

visualização ao longo de um fluxo de discussão e dinâmicas do grupo. 

É sob esta ótica, que, ao incorporar as características propostas por Eppler e Bresciani (2013), 

a visualização da informação trará mais resultados ao ser utilizada no campo da gestão, 

cumprindo o objetivo de uma abordagem colaborativa, a qual promoverá a inovação e 

criatividade dentro das organizações que fazem uso destes métodos.  

De acordo com Emanuel e Lipton (2013), um grande contingente de pessoas tem tendência a 

pensar mais em palavras do que em imagens, contudo, o uso da visualização no pensamento do 

indivíduo vem crescendo e se moldando às suas necessidades. Além de auxiliar na visualização 

de dados, o uso de abordagens visuais facilitará a compreensão e  interpretação das informações 

colocadas.  

Para demonstrar a superioridade da visualização da informação, perante a comunicação textual, 

os autores Kernbach, Eppler e Bresciani (2015) realizaram um estudo comparativo entre 

ferramentas visuais (diagrama temporal; metáfora visual) e a comunicação textual em termos 

de estratégia e impacto sobre o público-alvo. Os indicadores avaliados referem-se à atenção, 

compreensão, acordo e retenção. Por conseguinte, os resultados implicam que a visualização 

obteve melhores índices em termos de atenção, acordo e retenção. Além de se apresentar 

eminente em comparação ao texto, no que diz respeito à percepção do público-alvo.  

Zhang (2012) ratifica esse entendimento, por intermédio do seu estudo, sobre a importância da 

visualização para promover uma comunicação rápida e eficaz no campo da gestão de negócios. 
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Sua pesquisa aborda exemplos de aplicações da visualização em áreas da gestão, tais quais: 

finanças, organização, gestão e a representação visual de conceitos gerenciais.  

Grande parte da literatura sobre visualização da informação discute as vantagens dessa 

abordagem. Em oposição, as desvantagens ainda são pouco abordadas em pesquisas sobre esta 

temática. Conforme estudos sugeridos por Bresciani e Eppler (2015), é necessário conhecer 

também as limitações da visualização da informação para que se possa mensurar erros tanto na 

produção, quanto na interpretação e aplicações de ferramentas de visualização.  

Ao compreender as armadilhas destas ferramentas, adquire-se conhecimento para construir com 

eficácia a visualização da informação, promovendo melhorias tanto no processo de codificação 

da mensagem que será transmitida, tanto quanto na decodificação, que consiste na interpretação 

da mensagem por parte do receptor.  

3.4 Caracterização dos elementos visuais  

A representação visual da informação tem os elementos visuais como base primordial na 

construção da mensagem. Estes elementos assumem um papel elementar, dentro da 

comunicação visual (ESTRADA; DAVIS, 2014). A edificação deste processo deve levar em 

consideração o conhecimento e o estudo destes elementos, os quais direcionam as premissas 

propostas pela comunicação visual. Mediante este cenário, eles apresentam uma configuração 

característica responsável pela composição e compreensão da mensagem. A partir da literatura 

estudada foram mapeados os seguintes elementos visuais: ponto, linha, forma, direção, tom, 

cor, contraste, textura, escala, brilho, dimensão, movimento e volume. (GRIBBONS, 1991; 

PETTERSSON, 1996; DONDIS, 2003; LURIE; MASON, 2007; O’CONNOR, 2013; 

PETTERSON, 2013; ESTRADA; DAVIS, 2014; KELLY, 2015; KRAUSE, 2016).  

Alguns dos elementos citados anteriormente apresentam-se na literatura com outra 

nomenclatura. O elemento forma pode ser encontrado como área, já a direção tal qual orientação 

e escala à semelhança de tamanho, por fim o volume é considerado por Dondis (2003) como 

integrante do elemento forma, dado que se apresenta em formato tridimensional. Mesmo com 

denominações diferentes estes elementos possuem o mesmo objetivo dentro da comunicação 

visual.  

No tocante à codificação da mensagem visual, Pettersson (1996) aponta que a combinação dos 

elementos gráficos básicos: ponto, linha, área e volume são utilizados para representar a 

realidade. Portanto, a composição da linguagem visual ocorre por intermédio do uso destes 
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elementos, onde eles podem ser harmonizados para criar novos, como também originar imagens 

distintas (PETTERSSON, 2013). 

De acordo com Lurie e Mason (2007), a representação visual é criada mediante o uso de 

elementos visuais como cor, contraste, textura e outros que compõem a área da geometria: linha, 

ponto, forma, entre outros. Estes elementos são empregados não só na codificação da 

informação, mas também para retratar dimensões, distorção de abordagens, ou destacar dados 

desejados, de forma que a representação visual seja entendida de forma simplificada pelo 

receptor da mensagem.  

Para O’connor (2013), a cor e o contraste apresentam papel essencial na percepção visual. O 

autor afirma que sua utilização, de maneira estratégica, contribuirá na clareza e eficácia do 

processo de comunicação visual. Estes elementos também têm propriedades que melhoram a 

organização cognitiva e a entrada da informação visual, conforme estudado nas Leis da Gestalt. 

Quanto à aplicação, o objetivo é destinar a atenção do receptor da mensagem para elementos-

chave e demonstrar as relações existentes (ESTRADA; DAVIS, 2014). 

Gribbons (1991) classifica a cor como associativa ou simbólica e afirma que a percepção e 

intepretação deste elemento possui uma forte influência de agentes culturais diversos. Este fato 

ocorre devido ao simbolismo cultural que se vincula à cor. Além disso, por mais que a cor seja 

universal, a interpretação simbólica pode divergir conforme o contexto cultural no qual o 

elemento está inserido.  

No que concerne à estética da mensagem, a cor e o contraste são elementos visuais que 

contribuem de forma positiva, tornando-a legível, e que podem auxiliar na distinção de 

contornos, detalhes, além de contribuir para atrair ou desviar a atenção do receptor 

(O’CONNOR, 2013). Isto posto, estes dois elementos ao serem aplicados de forma estratégica 

são considerados importantes para acarretar destaque e objetividade à informação que será 

transmitida. 

No decorrer da literatura estudada, identificou-se uma lacuna no que faz referência à definição 

e o detalhamento dos elementos visuais gráficos. Dondis (2003) apresenta os elementos visuais 

como matéria-prima para a construção da informação visual e afirma que para entender a 

estrutura total de uma linguagem visual faz-se necessário conhecê-los de forma individual, para 

assim compreender suas qualidades específicas. Para tanto, a execução visual, mediante estes 

componentes, envolve conhecimento na área de design visual para utilizá-los de forma 
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harmoniosa, e assim agregar valor à mensagem elaborada (KIM; LEE, 2016). A Figura 3.7 

representa os elementos visuais mapeados neste estudo, enquanto a Tabela 3.5 os caracteriza. 

Figura 3.6 – Representação gráfica dos elementos visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3.5 – Caracterização dos elementos visuais 

Elemento Visual Definição Fonte 

Ponto Unidade de comunicação visual mais simples 

e mínima. Possui forma arredondada e grande 

poder de atração visual sobre o olho, pois tem 

aplicabilidade de ponto de referência, ou 

indicador de espaço. 

Dondis (2003); Pettersson 

(1996); Lurie e Mason (2007); 

Pettersson (2013) 

Linha Um ponto em movimento, fundamental para a 

construção da pré-visualização da 

informação. Além de poder exibir diversos 

formatos e ângulos, o que sugere significados 

diferentes. 

Dondis (2003); Pettersson 

(1996); Lurie e Mason (2007); 

Pettersson (2013); Kelly 

(2015) 

Forma 

(Área) 

A forma tem a linha, em sua construção como 

elemento-base e exibe três formas básicas: o 

quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. 

Cada uma, respectivamente, possui um 

significado associado: percepções de 

honestidade, conflito e proteção. 

Dondis (2003); Pettersson 

(1996); Gribbons (1991); 

Pettersson (2013); Lurie e 

Mason (2007); Kelly (2015); 

Clement, Kristensen e 

Grønhaug (2013). 

Direção (orientação) As direções visuais estão vinculadas ao 

elemento forma, visto que as direções básicas 

são inerentes às formas simples. Assim, o 

quadrado apresenta direção horizontal e 

vertical; o triângulo, a diagonal e o círculo, a 

curva. 

Dondis (2003); Gribbons 

(1991); Lurie e Mason (2007); 

Clement, Kristensen e 

Grønhaug (2013) 

 

Tom Quantidade relativa de luz que existe em um 

ambiente, ou imagem, a qual define a 

Dondis (2003) 
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claridade ou obscuridade do ambiente. O 

elemento pode ser observado na natureza, ou 

na pintura, fotografia e cinema, ao fazer 

referência a um tipo específico de pigmento 

utilizado para simular o tom natural. 

Cor Elemento de maior relevância na 

comunicação visual, pois está repleto de 

informação e é considerado uma das mais 

penetrantes experiências visuais. Está 

vinculado ao simbolismo e às emoções, cujo 

intuito é expressar e avivar a informação 

visual. 

Dondis (2003); Lurie et al 

(2007); O’connor (2013); 

Gribbons (1991); Lurie e 

Mason (2007); O’connor 

(2013); Estrada e Davis 

(2014); Kelly (2015); Pandey, 

Khanna e Yokota (2015); 

Krause (2016) 

Textura Associa-se ao sentido da visão, pois é possível 

identificar tanto pelo tato, quanto pela visão, 

ou por intermédio da união dos dois sentidos. 

Apresenta os seguintes formatos: enrugado, 

granulado, aveludado etc. 

Dondis (2003); Lurie e Mason 

(2007); Gribbons (1991); 

Kelly (2015) 

 

Escala (Tamanho) Cria efeitos e significados na construção de 

mensagens comunicativas e expressivas. 

Quanto à aplicação, a escala é usada em 

projetos e mapas para representar uma medida 

proporcional real. 

Dondis (2003); Gribbons 

(1991); Lurie e Mason (2007); 

Clement, Kristensen e 

Grønhaug (2013) 

 

Dimensão Pode apresentar os formatos bidimensional e 

tridimensional. A primeira é composta por 

comprimento e largura, enquanto a segunda 

possui o diferencial da altura, proporcionando 

a evolução da figura plana. 

Dondis (2003) 

Movimento Está presente no olho de quem está em contato 

com a informação visual, por intermédio de 

um fenômeno fisiológico denominado 

“persistência da visão”. Neste fenômeno uma 

série de imagens com modificações vistas em 

intervalos de tempo, fundem-se e criam a 

sensação de movimento. 

Dondis (2003) 

Contraste Possui propriedades que melhoram a 

organização cognitiva e a entrada da 

informação visual. Permite de forma eficaz a 

distinção de contornos, profundidade e 

formas. 

Lurie e Mason (2007); 

O’connor (2013); Clement, 

Kristensen e Grønhaug (2013) 

 

Brilho 

Retrata algumas dimensões e pode ser útil  

para destacar dados importantes, 

proporcionando contexto. 

Lurie e Mason (2007) 

Volume O elemento equivale ao formato 

tridimensional. 

Pettersson (1996); Pettersson 

(2013) 

Fonte: Elaboração própria 

Para entender afundo o elemento mais relevante da comunicação visual, realizou-se um estudo 

exploratório acerca do tema cor. Este é um elemento imprescindível na organização de dados 

visuais, bem como no processo de transmissão de ideias em decorrência do seu nível de 

expressividade (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006).  
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Dondis (2003) afirma que a cor se subdivide em primária e secundária. As pertencentes ao 

grupo primário são: amarela, vermelha e azul. Cada matiz tem um significado próprio, por 

exemplo, a amarela refere-se ao calor, luz; a vermelha é a mais ativa e emocional; a azul é 

passiva e suave. Ao misturar esses matizes, surgem as cores secundárias: laranja, verde e 

violeta.  

Em virtude da sua propriedade de associação e simbolismo, os significados são atribuídos às 

cores influenciados pelo fator cultural do receptor da mensagem. Neste viés, Moutinho (2016) 

ratifica que o vocabulário das cores pode variar, conforme a cultura em que está inserido. Além 

de reforçar a informação visual, este elemento é de fundamental importância na performance 

cognitiva de indivíduos. Assim, a literatura abarca pesquisas que secundam a influência deste 

elemento dentro do sistema de comunicação.  

Elliot et al. (2007) relatam em seu estudo, que cores com comprimento de onda mais longo 

como vermelho e laranja, possuem características estimuladoras. Todavia cores de 

comprimento de onda menor, o verde e azul, são visualizadas como calmantes. Ainda acerca 

da cor verde, através de um estudo experimental, Lichtenfeld et al. (2012) secundam a 

contribuição positiva desta cor no estímulo da criatividade de indivíduos. Como resultado, 

constatou-se que o contato com a cor verde, antes de finalizar uma tarefa, facilitava o 

desempenho criativo, já o uso da cor vermelha não apresentava influência criativa nos 

experimentos realizados.  

Quanto à prática deste elemento, Kwallek et al. (1996) afirmam que o emprego correto da cor 

proporciona interação. Caso seja inserida de forma inadequada, pode ocasionar desconforto, 

cansaço e estresse visual. Em concordância, Battistella (2003) associa o significado de algumas 

cores com a performance dentro do ambiente de trabalho. 

Tabela 3.6 – Significado das cores no ambiente de trabalho 

Cor no ambiente de trabalho Significado Inerente 

Branco Tranquilidade; Monótono; Hostil 

Vermelho Excitação; Agressividade 

Amarelo Comunicação; Criatividade 

Verde Calmaria 

Roxo Estimula a intuição e a espiritualidade 

Azul O azul tem uma ação terapêutica extremamente equilibrada. 

Fonte: adaptado de Battistella (2003) 
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Diante disto, a aplicação deste elemento em uma estrutura visual, de acordo com Moutinho 

(2016), está destinada a organizar, comunicar ou segmentar dados visuais. Além destes 

objetivos, a cor tem propriedades para potencializar ou transferir significados, relacionar 

elementos visuais semelhantes, organizar imagens esteticamente, organizar ideias, produzir 

conceitos visuais de forma que contribua e inove no processo criativo. Em adição, Gribbons 

(1991) revela que para apresentar a mensagem, em uma estrutura visual como gráficos, deve-

se selecionar elementos que apresentem a capacidade de comunicar e se relacionar com as 

categorias de informação.  

Em linhas gerais, percebe-se a importância de compor a mensagem através dos elementos 

visuais discutidos neste tópico. Para isto, faz-se necessário conhecer as propriedades e objetivos 

de cada componente, com o intento de que eles sejam utilizados com eficácia e não 

aleatoriamente, para que agreguem valor à informação visual proposta. 

3.5 Mapeamento das ferramentas visuais  

A revisão da literatura sobre comunicação visual e visualização da informação possibilitou a 

identificação dos elementos visuais, como componentes importantes e presentes dentro dessas 

duas abordagens. Primeiro, a teoria da comunicação visual forneceu a base teórica para o 

desenvolvimento de distintas abordagens visuais. Segundo, a visualização da informação faz 

uso desses elementos dentro de técnicas, práticas, ou ferramentas visuais com o objetivo de 

simplificar o entendimento e transmissão da informação desejada. A figura 3.7 ilustra como os 

construtos comunicação visual, visualização da informação, elementos visuais, ferramentas 

visuais e mensagem visual se relacionam. 

        Figura 3.7 – Framework: Relação entre construtos visuais 
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Fonte: Elaboração própria 

Nesta conjuntura, o framework demonstra que os elementos visuais são a matéria-prima da 

comunicação visual e visualização da informação. A partir destes componentes, a mensagem 

visual é elaborada, por intermédio de ferramentas visuais, que tornam o processo de 

comunicação mais claro e objetivo ao empregar a comunicação visual na transmissão da 

mensagem.  

Eppler (2006) coloca que a principal vantagem da representação visual da informação é obter 

uma visão sistemática, de forma sucinta, não apenas descrevendo o conceito, mas também 

podendo analisá-lo quanto à sua natureza epistêmica. Neste viés, Eppler e Burkhard (2007) 

reiteram que um método de visualização é baseado em regras e representação gráfica, que 

descreve as informações de forma mais adequada à aquisição de conhecimentos, com a intenção 

de proporcionar uma compreensão elaborada, ou novas experiências de comunicação. 

Na literatura, pode-se encontrar o estudo de variadas ferramentas/abordagens/práticas visuais 

em caráter multidisciplinar, pois são aplicáveis em áreas de pesquisa distintas tais como: design, 

comunicação, gestão, engenharia e arquitetura. Estas ferramentas não apresentam uma estrutura 

padrão, contudo, para representarem determinados conceitos deve-se combinar adequadamente 

os elementos visuais, a fim de auxiliar no ofício de visualizar a informação da melhor maneira 

possível. Dentre as publicações analisadas, a Tabela a seguir ilustra as ferramentas mapeadas 

na literatura: 

Tabela 3.7 – Mapeamento das ferramentas visuais 

Técnica/Prática/Ferramenta 

Visual 

Aplicação Conceito Fonte 

Tabela Gestão da 

Informação 

A tabela ou gráfico deve comunicar 

conceitos pelos leitores. 

Gribbons (1991);  

Tegarden (1999); 

 

 

Gribbons (1991);  

Tegarden (1999); 

 

 

Gráfico 

 

Gestão da 

Informação 

 

A informação deve ser apresentada 

de uma forma gráfica e que seja 

familiar para os leitores. 

Diagrama Gestão da 

Informação 

Os elementos visuais selecionados 

para exibir informações em um 

gráfico, devem ser escolhidos de 

acordo com sua capacidade de 

comunicar certas relações entre as 

categorias de informação. 

Burkhard (2005); 

Eppler e 

Bresciani (2013); 

Zhang (2012) 

Necessidade de encontrar Resolução de 

Problemas 

Produz uma identificação precisa de 

um problema ou necessidade, em 

que o problema é também orientado 

como resposta. 

Jalan e Kleiner 

(1995) 
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Transformar problemas 

percebidos em oportunidades 

Resolução de 

Problemas 

Ajuda o praticante a transcender                                          

fixações ou imagens com base em       

problemas do passado. 

Jalan e Kleiner 

(1995) 

Avaliação de estratégias Resolução de 

Problemas 

Auxilia na previsão de resultados 

futuros das decisões susceptíveis. 

Jalan e Kleiner 

(1995) 

Exploração transcendental Resolução de 

Problemas 

Explora a transcendental dimensão 

da intuição mais profundamente, de 

forma que os impedimentos para a 

intuição possam ser apurados . 

Jalan e Kleiner 

(1995) 

Visualização de memória Geração de 

Ideias 

Refere-se a eventos ou ocasiões que 

se tem experimentado pessoalmente 

ou observado. 

Dahl, 

Chattopadhyay,e 

Gorn (2001) 

 

Visualização de imaginação 

 

Geração de 

Ideias 

Construção de um evento novo, 

nunca antes experimentado. 

Dahl, 

Chattopadhyay,e 

Gorn (2001) 

 

Imagem (Imagery) 

 

Geração de 

Ideias 

Ferramenta poderosa, na 

publicidade ou vida real, para a 

implantação de ideias ou sugestões. 

Instantânea, rápida, instrutiva, além 

de facilitar a aprendizagem. 

Branthwaite 

(2002); Burkhard 

(2005) 

Papel Paisagem Geração de 

Ideias 

Documento auxiliar de design, 

permitindo aos designers e 

interessados a gravar, explorar e 

avaliar vários designs alternativos. 

Além disso, é conciso e de fácil 

compreensão. 

Brath (2003) 

Perfil de desempenho Gestão da 

Informação 

Fornece comparação visual clara, 

permitindo que os gerentes avaliem 

o alinhamento que existe, para testar 

a correlação entre as exigências do 

mercado e o desempenho alcançado. 

Platts e Hua Tan 

(2004) 

Estratégia de gráficos Gestão da 

Informação 

Fornece uma ferramenta de 

visualização simples de usar para 

atividades de captura e eventos que 

ilustram estratégias planejadas, 

dando aos gerentes um 

entendimento comum do passado, 

presente e futuro da estratégia dentro 

de sua organização. A ferramenta 

usa a cor, texto e espaço organizado 

de gravar e exibir informações de 

uma forma facilmente 

compreensível. O quadro básico é 

construído em folhas de flipchart 

fixado à parede. O tempo é 

representado no eixo horizontal. 

Platts e Hua Tan 

(2004) 

 

TAPS 

 

 

Gestão de 

Negócios 

Ferramenta de software para ajudar 

os gerentes a visualizar as relações 

de causa-efeito entre as variáveis e 

objetivos. Permite aos gestores 

mapear as variáveis, ver como elas 

se encaixam e como influenciam um 

ao outro, fazendo esta nova geração 

e compreensão de ideias. 

Platts e Hua Tan 

(2004) 
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Protocolo On Track Gestão da 

Informação 

Ajuda a estruturar o intercâmbio de 

conhecimentos em fases divergentes 

e convergentes. Proporciona, assim, 

uma visão geral do processo de 

comunicação de conhecimentos. Ao 

fazê-lo, ele mostra o objetivo 

principal da discussão, bem como 

seus mais importantes marcos. 

Eppler (2004) 

Parâmetro Ruleris Gestão da 

Informação 

Aplicação que visualiza a avaliação 

coletiva de critérios e avaliações de 

um grupo de especialistas e 

tomadores de decisão. 

Eppler (2004) 

Mapa de Sinergia Gestão de 

Pessoas 

Auxilia a identificar e discutir os 

objetivos de uma equipe e sua 

interdependências em termos de 

sinergias e possíveis conflitos. Ao 

alinhar todos objetivos da equipe, de 

acordo com o seu horizonte de 

tempo e a importância, a discussão 

de parâmetros de cada meta pode ser 

representada graficamente. 

Eppler (2004) 

Representação Pictórica 

(Expressão Visual) 

Geração de 

Ideias 

Técnica fundamental no processo 

originário de ideias para novos 

produtos. A utilização destas formas 

de representação pictórica tem sido 

considerada para se relacionar 

criatividade e inovação com o 

processo de design. 

Liu, Tang, Frazer 

(2004) 

Mood Board Geração de 

Ideias 

Coleção de imagens que permite que 

o designer visualize ideias ou 

emoções que não prestam-se de 

palavras durante o processo de 

concepção do produto. Esta 

ferramenta pode inspirar a 

aperfeiçoar soluções de design. 

McDonagh, 

Goggin e Squier  

(2005) 

Sketches 

 

Geração de 

Ideias 

Representam a ideia principal e 

ajudam a rapidamente a visualizar 

explorar melhor a ideia. Apresentam 

as principais características que 

apoiam o raciocínio 

Burkhard (2005); 

Johnson e 

Carruthers 

(2006) 

Mapas Gestão da 

Informação 

Representam elementos individuais, 

em um contexto global, e ilustram a 

visão geral, as relações entre os 

itens, informações de estrutura 

através do alinhamento espacial e 

permitem fácil acesso à informação. 

Burkhard (2005) 

Metáforas visuais Gestão da 

Informação 

Estrutura gráfica que usa forma e 

elementos de artefatos naturais, ou 

uma história, para organizar o 

conteúdo significativamente e usar 

as associações para transmitir mais 

significado, além disso refletem e 

influenciam valores em uma cultura. 

O objetivo é transmitir 

conhecimentos sobre a informação 

Burkhard (2005); 

Eppler (2006);  

Eppler e 

Burkhard (2007);  

Brescianni, 

Blackwell, 

Eppler (2008);   

Eppler e 

Bresciani (2013); 

Kernbach, Eppler 

e Bresciani 



50 

 

representada. Apoiam recall, o 

raciocínio e comunicação. 

(2015); Bargenda 

(2015) 

Mapa Conceitual  Gestão da 

Informação 

Diagrama de cima para baixo 

mostrando as relações entre 

conceitos, incluindo conexões 

cruzadas e suas manifestações. Um 

mapa conceito geralmente consiste 

em dois elementos: um item e uma 

relação entre dois itens. 

Eppler (2006); 

Eppler e 

Burkhard (2007) 

Mapa Mental Geração de 

Ideias/Gestão 

da Informação 

É uma cor e imagem centralizada, 

diagrama de multiradial que 

representa ligações semânticas. 

Exibe subtemas de domínio em uma 

forma criativa. Emprega 

pictogramas e cores para adicionar 

um significado adicional. 

Eppler (2006); 

Eppler e 

Burkhard (2007) 

Diagrama Conceitual  

Gestão da 

Informação 

Representação sistemática de um 

conceito de resumo em categorias de 

caixas pré-definidas com relações 

especificadas, normalmente com 

base em uma teoria ou modelo.  Eles 

são usados para estruturar 

informações e ilustrar as relações. 

Eppler (2006); 

Eppler e 

Burkhard (2007) 

Texto Estruturado 

 

Gestão da 

Informação 

Formatação de texto, por exemplo, 

através do destaque de palavras, 

formatação de parágrafos, usando 

diferentes cores, fontes e tamanhos 

de fonte. Um segundo passo é a 

integração dos itens textuais em 

estruturas sobrepostas visuais, tais 

como uma estrutura de árvore ou 

uma tabela. 

Eppler e 

Burkhard (2007); 

Esboços Heurísticos 

 

Geração de 

Ideias 

Desenhos que são usados para 

ajudar o processo de comunicação, 

tornando o conhecimento em 

andamento explícito e discutível. 

Sua função é representar a ideia 

principal e as principais 

características de uma visão 

preliminar. 

Eppler e 

Burkhard (2007); 

Mapa de Conhecimento 

 

Gestão da 

Informação 

Formatos gráficos que seguem 

convenções cartográficas para 

referenciar o conhecimento 

relevante. Consiste em duas partes: 

uma camada de base que representa 

o contexto para o mapeamento (tal 

como uma cidade), e os elementos 

individuais que são mapeados neste 

contexto (por exemplo, ruas). 

Eppler e 

Burkhard (2007); 

Visualizações Interativas 

 

Gestão da 

Informação 

Visualizações suportadas por 

computador que permitem aos 

usuários controlar, interagir e 

manipular diferentes tipos de 

informação de uma forma que 

promove a transferência e a criação 

de conhecimento. 

Eppler e 

Burkhard (2007); 
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Diagrama de Conexão Geração de 

Ideias 

Útil para estimular a criatividade, no 

entanto, as estruturas de ligação são 

usadas para transmitir menos 

informação. Usados para representar 

palavras, idéias, tarefas ou outros 

itens em torno de uma palavra-chave 

ou idéia central. 

Rivera et al. 

(2010) 

Catálogo 3D visual Representação 

de Dados 

A ferramenta Visual Solar 3D nos 

permite visualizar, ao mesmo 

tempo, diferentes características 

solares detectadas de várias 

imagens. O intuito é melhorar a 

interpretação destas imagens, uma 

vez que nos permite extrair dados e 

visualizá-los ao mesmo tempo. 

Colak et al. 

(2010) 

Enquadramento Visual Geração de 

Ideias 

Os quadros ativam ideias ou 

pensamentos relacionados, e 

possuem um significado 

compartilhado aceito dentro de uma 

cultura. As imagens são poderosas 

ferramentas de enquadramento 

porque são menos invasivas do que 

palavras e, como tal, exigem menor 

carga cognitiva. 

Rodriguez e 

Dimitrova (2011) 

 

Artefatos Visuais (Objetos de 

fronteira) 

 

Geração de 

Ideias 

Podem ser apresentações formais, 

que são muitas vezes representações 

visuais, tais como desenhos, que 

agem como objetos de fronteira e 

facilitam as interações dentro da 

equipe. 

Eppler, 

Hoffmann, 

Bresciani (2011); 

Clarkson (2014); 

Bateman e 

Wildfeuer (2014) 

Cadeia de complementaridade 

de competência 

 

Gestão da 

Informação 

O intuito é representar o 

conhecimento coletivo da 

organizações parceiras e identificar 

as competências organizacionais. 

Eppler e Comi 

(2011) 

Mapa de oportunidade de   

inovação 

Gestão da 

Informação 

Facilita o desenvolvimento de 

oportunidades de inovação. 

Eppler e Comi 

(2011) 

Associação Geração de 

Ideias 

Na técnica de associação, 

fotografias são usadas para 

estimular o pensamento dos 

participantes, e para ajudá-los a 

articular seus sentimentos sobre o 

tópico em discussão.  Esta técnica 

permite que o entrevistador explore 

os insights mais profundos dos 

participantes. 

Bischof, Comi e 

Eppler (2011) 

Expressão Geração de 

Ideias 

No desenho expressivo , os 

participantes são solicitados a 

fornecer sua reação a um tópico de 

discussão desenhando uma imagem 

de como eles se sentem sobre isso. 

Pode ser muito útil para extrair 

informação e também motivar os 

participantes. 

Bischof, Comi e 

Eppler (2011) 
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Conclusão Geração de 

Ideias 

Nesta técnica, os participantes são 

apresentados com uma história em 

quadrinhos, porém incompleta, os 

participantes são convidados a 

adicionar instruções para os balões 

vazios. 

Bischof, Comi e 

Eppler (2011) 

Agrupamento Geração de 

Ideias 

Na técnica, os participantes são 

convidados para agrupar um número 

de imagens que se relacionam com o 

tema a ser discutido. 

Bischof, Comi e 

Eppler (2011) 

Business Model Canvas 

Inovação 

Gestão da 

Informação 

Método designado para arquitetar de 

forma simplificada um modelo de 

negócio. 

Hoffmann, 

Eppler e 

Bresciani (2012) 

Desenhos Colaborativos (C-

Sketch) 

Geração de 

Ideias 

Método adequado para ativar o 

intercâmbio e criação de 

conhecimento, transmitido em 

esboços. Os membros do grupo 

desenvolvem esboços de suas ideias 

sozinhos e circulam os desenhos 

sem trocar palavras.  Membros do 

grupo desenvolvem pelo menos uma 

idéia e contribuem para cada idéia 

do membro da sua equipe sem trocar 

palavras. Depois de cada membro do 

grupo ter contribuído para os 

esboços, as ideias são discutidas. 

Hoffmann, 

Eppler e 

Bresciani (2012) 

Kanban Gestão da 

Produção 

Um sistema visual frequentemente 

associado com cartões ou bilhetes, 

mas pode também ser usado através 

da utilização de muitos formatos 

diferentes. Utilizado em sistemas de 

produção “puxado” como um dos 

principais instrumentos para 

comunicar ordens em estações de 

trabalho. 

Kattman et al. 

(2012) 

Chamada Lights Gestão da 

Produção 

Utilizado quando um operador 

precisa regularmente para pedir um 

supervisor, trabalhador da 

manutenção ou assistente geral. 

Normalmente existem várias cores 

diferentes de luzes e cada um é 

usado para chamar um tipo de 

assistência diferente. 

Kattman et al. 

(2012) 

Andon 

 

Gestão da 

Produção 

É uma palavra japonesa para 

lanterna. Andon é um apelido para o 

indicador, que mostra quando e onde 

um trabalhador parou a linha. São 

frequentemente apresentados como 

telas vermelhas, amarelas e verdes. 

Lá a finalidade está sinalizando que 

a produção está na taxa (verde), em 

risco de ficar em taxa (amarelo), ou 

de desconto na tarifa e com 

problemas que necessitam de 

assistência (vermelho). 

Kattman et al. 

(2012) 
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Painéis Digitais 

 

Gestão da 

Produção 

O visor mostra o ritmo de produção, 

com informações tais como meta de 

produção do dia e de produção das 

unidades de medida. 

Kattman et al. 

(2012) 

Técnica RVSP Representação 

da Informação 

Técnica de design que possui 

impacto visual sobre o utilizador e 

baseia-se na criatividade visual da 

interação do designer. 

Witkowski e 

Spence (2012) 

Displays Visuais 

 

 

Resolução de 

Problemas 

Ferramenta utilizada para resolver 

problemas de design, que contribui 

para o reforço da resolução de 

problemas, instrução para usar 

analogia e desempenha um papel 

importante na melhoria, além de 

mais qualidade nas soluções de 

design. 

Hoseini, 

Mozaffar e Azimi 

(2013) 

IVA (Análises Visuais 

Interativas) 

Representação 

da Informação 

Abordagem visual para raciocínio 

analítico, que combina percepção 

humana, cognição e interação para 

processar grandes conjuntos de 

dados. 

Cybulski et al. 

(2013) 

VPM (Mapa do Projeto 

Visual) 

 

 

Representação 

da Informação 

Ferramenta que exibe cada projeto 

como um nó na rede e usa setas para 

identificar relacionamentos ou 

interdependências entre os nós. A 

criação de monitores VPM são 

auxiliados por softwares de 

mapeamento de rede.  Além disso, a 

ferramenta contribui para níveis 

mais elevados de envolvimento com 

tarefas, o que resulta em melhores 

decisões de tomada de decisão. 

Killen (2013) 

Análise de Rede Social Representação 

da Informação 

Uma das aplicações mais comuns de 

mapeamento de rede em que as 

relações entre as pessoas ou 

organizações são apresentadas e 

analisadas de forma visual. 

Killen (2013) 

Wishful Thinking Geração de 

Ideias 

Nesta técnica são feitas perguntas 

aos participantes, que 

individualmente, em post-it, 

refletem sobres os questionamentos 

realizados no exercício. Em seguida, 

se faz a leitura com as respostas e se 

divide os participantes em pequenos 

grupos, onde cada um fica 

encarregado de selecionar os post-its 

em que eles ficaram mais 

interessados. 

Goodwin et al. 

(2013) 

 

Storyboarding Geração de 

Ideias 

Uso de história em quadrinhos, 

materiais de escrita e cópias dos 

vários exemplos de sensibilização 

visualização para gerar esboços e 

colagens exibindo as ideias geradas. 

Goodwin et al. 

(2013) 
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Fonte: Elaboração própria 

Dado o cenário multidisciplinar das ferramentas visuais, a pesquisa agrupou as práticas 

mapeadas na literatura considerando o campo de aplicação estudado. Mediante o exposto, foram 

identificadas aplicações no âmbito da gestão da informação, resolução de problemas, geração 

de ideias, gestão de negócios, gestão de pessoas, representação de dados científicos, gestão da 

produção e representação da informação.  

No tocante às práticas associadas com a geração de ideias, Dahl, Chattopadhyay e Gorn (2001) 

abordam as técnicas Visualização de Memória e Visualização de Imaginação. A primeira 

refere-se às situações que se tenha experimentado pessoalmente ou observado, enquanto que a 

segunda consiste na criação de algo novo e nunca antes vivido. Por intermédio de um estudo 

experimental, com participação de designers, a pesquisa apontou que a técnica de imaginação 

resultou em desenhos mais originais do que a visualização em memória, e assim, exibiu melhor 

desempenho.  

No que se relaciona ao estímulo das ideias de indivíduos, Branthwaite (2002) e Burkhard (2005) 

afirmam que a ferramenta imagem tem papel importante, visto que afeta ideias, atitudes e 

sentimentos, além disso são instantâneas, rápidas, instrutivas e facilitam o aprendizado.  

Como ferramenta de auxílio visual, Brath (2003) estuda o papel paisagem, que consiste em um 

documento orientado para clarificar ideias, criar e desenvolver novas informações e 

visualizações. Dentre as funções, a ferramenta possibilita a representação visual da informação, 

atua como auxiliar de design, apresenta propriedades de fácil compreensão, facilitação na 

discussão de ideias e proporciona feedback entre os participantes. 

A técnica de expressão visual é utilizada na área de design do produto e é considerada por Liu, 

Tang, Frazer (2004) como essencial na etapa de geração de ideias para novos produtos. Os 

Diagramas temporais Gestão da 

Informação 

Considerada uma técnica de suporte 

chave, cujo objetivo principal é de 

função denotativa e / ou relação. 

Utiliza quadros visuais simples para 

apoiar o diálogo e a comunicação 

necessária para desenvolver, 

implantar e implementar a estratégia 

desejada. 

Kernbach, Eppler 

e Bresciani 

(2015) 

Power Point Representação 

da Informação 

Ferramenta de apresentação, que 

desempenha transferência de 

mensagens para o público. 

Kmalvand 

(2015); Whyte et 

al. (2008); 

Eppler, 

Hoffmann, 

Bresciani (2011) 
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autores associam o estímulo da criatividade ao uso de imagens no processo criativo de design, 

para fomentar o surgimento de ideias originais. Neste cenário, Mc Donagh et al. (2005) 

apontam a Placa de Humor (Mood Board), tal qual uma ferramenta visual composta por uma 

coleção de imagens, com o intento de comunicar e inspirar designers de forma individual ou 

em equipe. Dessa forma, esta prática é visualizada como um importante gatilho para a geração 

de ideias, estruturar representações mentais, e, por fim, comunicação.  

Ao considerar a representação da informação, Burkhard (2005) cita que a prática Sketche tem 

como função representar e auxiliar na visualização de ideias, e assim, apoiar o raciocínio. Em 

adição, Eppler e Burkhard (2007) exibiram os esboços heurísticos, que também tem a função 

de esboçar a ideia principal e suas vertentes. Inclusive, os autores apontam flexibilidade e 

rapidez como benefícios desta prática. Essa técnica também é útil para registrar modelos 

mentais, no intuito de obter insights sobre como elas percebem a realidade e refletem sobre um 

conceito.  

Pode-se citar o diagrama de conexão e a técnica de enquadramento visual como boas práticas 

para representar palavras, ideias ou tarefas. Os diagramas de conexão, segundo Rivera et al. 

(2010), são utilizados para representar palavras, ideias, tarefas, dentre outros, ligados em torno 

de uma palavra-chave ou ideia central, além de excelentes para serem implantados no processo 

criativo. Já o enquadramento visual tem as imagens como elemento importante para ativar 

ideias e auxiliar a relação de pensamentos (RODRIGUEZ; DIMITROVA, 2011).  

Eppler, Hoffmann, Bresciani (2011) afirmam que os artefatos visuais, ou objetos de fronteira, 

podem ser modelos, objetos, ou desenhos, cujo intuito é proporcionar melhorias à colaboração 

em equipe, além de gerar ideias em atividades de inovação. Os resultados indicam que as 

equipes que fazem uso de objetos e esboços se mostram mais confiantes na adoção das ideias 

desenvolvidas.  

Dentre as tipologias abordadas na literatura, Bischof, Comi e Eppler (2011) destacam a 

associação, expressão, conclusão e agrupamento. Estas técnicas fazem uso de facilitadores 

visuais para motivar a participação de indivíduos, como também atuar na fase de ideação. Em 

contraste com a facilitação textual, o uso de modelos visuais permite maior visibilidade do tema 

discutido, experiência mais completa aos participantes, além de permitir a documentação da 

discussão com o auxílio de post-its.  

A técnica de esboço colaborativo é denotada por Hoffmann, Eppler e Bresciani (2012) à 

semelhança de uma forma dinâmica de visualização. Os autores apresentam fatores importantes 
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para a geração de ideias de forma coletiva: útil para a solução de problemas, facilitação da 

comunicação permitindo múltiplas interpretações de elementos e do desenho, criação e 

compartilhamento de conhecimento. Nesta técnica, em vez do uso de palavras, os participantes 

fazem desenhos de suas ideias e circulam os desenhos sem trocar palavras. Logo após, os 

membros do grupo desenvolvem pelo menos uma ideia esboçada e contribuem para cada ideia 

do membro da sua equipe, ainda sem trocar palavras. Por fim, as ideias são expostas e debatidas.  

Ainda com o intento de gerar ideias, Goodwin et al. (2013) buscam melhorar um processo de 

design centrado no usuário por intermédio de técnicas visuais que promovem a criatividade. 

Neste viés, o estudo apresenta as técnicas Storyboarding, que representa a informação em 

formato de história em quadrinhos, e Wishiful Thinking, cuja sistemática envolve reflexão sobre 

os dados apresentados, em que as ideias são geradas com auxílio visual do post it. Apesar de 

apresentar mecanismos diferentes, os autores apontam que o uso destas ferramentas resultou 

em insights sobre os dados, conhecimentos inovadores e mudanças potenciais no 

comportamento dos indivíduos e nas organizações. 

Em resumo, compreende-se que mesmo pertencendo a campos de aplicação divergentes, 

representar a informação de forma visual envolve nuances que auxiliam no estímulo do 

potencial criativo, imaginação e habilidades de indivíduos, bem como facilita o entendimento 

da informação e otimiza o processo de comunicação, mediante o uso de recursos visuais para 

se transmitir mensagens.  
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CAPÍTULO 4 – CRIATIVIDADE E DESIGN DA INFORMAÇÃO 

Neste capítulo foi realizada uma revisão exploratória no que se refere à temática criatividade e 

design da informação. Para aprofundar o conhecimento sobre criatividade, outras definições 

acerca do tema foram abordadas: definições de criatividade, criatividade individual, 

criatividade coletiva, facilitadores e inibidores do processo criativo e a técnica de criatividade 

CREATION. 

4.1 Definições de criatividade 

A criatividade vem sendo objeto de estudo em amplos campos de pesquisa. Pesquisadores tanto 

nas áreas de exatas e humanas veem a importância de conhecer melhor as nuances e 

propriedades deste construto científico. De acordo com Diliello e Houghton (2006), a 

criatividade é vista como importante competência de organizações do século XXI. Portanto, 

grandes empresas do mercado tecnológico, tais quais Google, Microsoft, 3M e Apple, apostam 

no seu uso para a criação e inovação de produtos e técnicas, que promovam o aumento da 

produtividade e, consequentemente, gerem vantagem competitiva perante a concorrência.  

A literatura traz múltiplas definições no que tange à criatividade. No entanto, conhecendo a raiz 

etimológica da palavra, tem-se que o termo surgiu a partir do latim creare, que significa fazer 

e da palavra grega kraiken, preencher. Alinhado a este conceito, Amabile (1996) afirma que a 

criatividade é o desenvolvimento de ideias inovadoras e úteis. Já Sakamoto (1999) visualiza 

esta habilidade como a expressão da capacidade humana de realização, que pode se revelar 

mediante atividades do indivíduo e gerar produtos na ocorrência de seu processo.  

A criatividade não é inerente apenas a um grupo de pessoas, e, sim, faz parte de um processo 

contínuo de aprendizagem, no qual o ambiente adequado contribuirá para a geração de novas 

ideias (BASTO, 2000). De acordo com Nakano (2003), este construto também pode ser visto 

como uma característica pessoal, produto criativo ou processo específico. Assim, Liu, Tang e 

Frazer (2004) reforçam que esta habilidade é fruto dos esforços contínuos da busca e avaliação 

de alternativas, em que o indivíduo criativo deve procurar o equilíbrio entre dois importantes 

atores de fomentação da criatividade:  utilidade e inovação.  

Isto posto, se considera a criatividade como complexa devido sua multidimensionalidade 

(DIAS; ENUMO; JUNIOR, 2004; WECHSLER, 2006). Para Cavalcanti (2006), a criatividade 

envolve a obtenção de um produto final e abarca dimensões cognitivas, afetivas e sociais. 

Dentre os fatores que ocasionam este fenômeno, Wechsler (2006) apresenta: o indivíduo 

criativo, o processo criativo, o produto criativo e o ambiente. O indivíduo criativo refere-se aos 
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valores, emoções e hábitos; o processo criativo vincula-se ao pensamento criativo, o produto 

criativo às ideias e descobertas, por fim o ambiente envolverá questões culturais e educacionais.  

Bruno-Faria (2003) analisa o conceito de criatividade a partir da perspectiva da inovação. Para 

a autora, a criatividade é a geração de ideias, processos, produtos, ou novos serviços que possam 

acarretar alguma evolução significativa para uma organização, como também aos colaboradores 

que fazem parte dela. A criatividade é responsável pela geração de ideias, enquanto a inovação 

está relacionada a implementar as ideias geradas em novos produtos e processos (SAROOGHI; 

LIBAERS; BURKEMPER, 2015). Diante desta constatação, Elói (2010) adiciona que a 

capacidade de gerar ideias inovadoras envolve fatores, como o ambiente no qual o indivíduo 

está inserido, que pode influenciar de forma positiva, ou negativa na habilidade criativa.  

No tocante à criatividade como habilidade para geração de novas ideias, Bilton (2007), entende 

que uma ideia vai muito além do seu conteúdo, e, portanto, é importante considerar o processo, 

ou seja, como ela foi desenvolvida, apresentada e interpretada. Ainda neste viés, Bautzer (2009) 

denota que criatividade não está conexa somente a pensamentos eventuais, mas sim a um 

processo que envolve desejos e execução de projetos.  

Silva Filho (2010) defende que um dos principais ingredientes para provocar a criatividade é a 

imaginação, visto que permitirá ao indivíduo a combinação de ideias e fatos conhecidos a fim 

de compor novas ideias. Deste modo, Tremblay (2011) compreende esta habilidade como uma 

capacidade individual, ou em grupo, para a criação de algo inovador.  

Perante as definições mapeadas na literatura, percebe-se que os pesquisadores deste construto 

apresentam a criatividade como uma habilidade, capacidade ou processo, cuja função é 

promover a geração de ideias inovadoras atreladas a alguma utilidade. Quanto ao processo, a 

criatividade é ocasionada em grupo, ou de forma individual, fruto da interação da pessoa 

criativa, pensamento criativo, processo criativo e meio em que o indivíduo está inserido.  

4.2 Criatividade individual 

A vivência em um mundo cada vez mais dinâmico, e competitivo, faz com que o mercado 

empresarial torne a criatividade uma forte competência na formação dos seus colaboradores. Se 

antes este construto era visto como um fenômeno exclusivo, e inerente apenas a alguns 

indivíduos, atualmente as evoluções nas pesquisas desta área relatam o oposto, e conceituam 

características importantes, que contribuem na configuração do comportamento criativo.  

No que concerne às características da pessoa criativa, Kneller (1981) caracteriza os indivíduos 

criativos com as seguintes particularidades: receptivos à estimulação da criatividade; espírito 
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de indagação; curiosidade, capacidade imaginativa e julgamento, bem como utilizar os erros de 

forma adequada e proveitosa. Guerreiro e Wechsler (1988) colocam quais fatores podem 

influenciar no comportamento criativo: esforço, persistência, independência, autoconfiança e 

resistência a frustrações. Ao realizar um estudo que analisa as minúcias da personalidade de 

pessoas criativas, Alencar (1995) introduz novas características voltadas ao emocional do ser 

humano, tais quais: flexibilidade pessoal, sensibilidade, espontaneidade e intuição. 

Todavia, apenas características pessoais não são suficientes para compor um indivíduo criativo. 

Fatores externos diversos podem influir na fomentação da criatividade individual: escola, 

ambiente de trabalho, contexto sociocultural e saúde (OLIVEIRA, 2010). Em oposição, Alencar 

(1999) pontua a inibição, timidez, falta de tempo, oportunidade e repressão social como 

características que dificultam a evolução criativa das pessoas.  

Nesta conjuntura, Amabile (1996) afirma que pessoas criativas produzem respostas. Para Feist 

(2010), o indivíduo pode ser criativo no âmbito organizacional, cotidiano, ou em suas relações 

interpessoais. Diante do exposto, assimila-se que a criatividade individual não se relaciona 

somente a variáveis isoladas. O indivíduo criativo depende de uma combinação de fatores que 

abrangem recursos emocionais, ambientais, sociais e culturais que podem, ou não, estimular o 

seu potencial criativo. 

4.3 Criatividade coletiva 

Ser criativo é uma competência cada vez mais requisitada dentro de organizações, cujo desejo 

é de que seus colaboradores contribuam, de forma direta ou indireta, no crescimento da 

empresa. Em vista disso, possuir habilidades criativas é essencial para que equipes desenvolvam 

novas ideias voltadas à criação, ou melhorias, de novos produtos e processos.  

O processo criativo pode ser desencadeado de forma individual, conforme abordado no tópico 

anterior, como também com mais pessoas desenvolvendo atividades destinadas a este fim. 

Amabile et al. (1996) entende que a geração de ideias pode ter um caminho individual, ou 

coletivo, em que há interação entre indivíduos e o nível de criatividade é determinado pelo 

conteúdo das ideias que são desenvolvidas.  

Para Hoffmann, Eppler e Bresciani (2012) a ideação em grupo visa desenvolver ideias que 

solucionem um problema da melhor forma. Neste cenário, a criatividade coletiva se aplica como 

um processo onde os membros do grupo vão pensar de forma conjunta no problema para 

aumentar as possibilidades de soluções inovadoras (SARMIENTO; STAHL, 2008). 
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Dentre os pesquisadores acerca deste tema, Predebon (1997) elenca componentes substanciais 

para tornar um grupo criativo: ter a ideia de que todos perdem ou ganham juntos; respeito entre 

os membros; encorajamento recíproco; motivação e inovação como meta; harmonia na 

diversidade e exploração das ideias para obter qualidade. Para complementar, Bruno-Faria, 

Veiga e Macêdo (2008) adicionam a interdisciplinaridade como fator importante para fomentar 

a habilidade de criação, pois é quando os pensamentos divergentes se encontram e podem 

convergir, proporcionando ideias inovadoras. 

Ainda de acordo com os autores, apesar de a literatura apresentar diversos estudos, sobre 

criatividade individual, a maior parte das pesquisas concentra-se em caracterizar apenas o 

indivíduo criativo, ocasionando uma lacuna no conhecimento sobre criatividade coletiva. Em 

contrapartida deste cenário, Losito (2012) contribui com a literatura e destaca duas 

peculiaridades que afetam a geração de ideias em grupo: diversidade e familiaridade.  

A diversidade tem um ofício fundamental no tocante à gestão da criatividade. Ela permite um 

relacionamento colaborativo e de valor aos resultados das ideias, visto que nesta dimensão há 

um intercâmbio de conhecimento entre os membros. Sob outra perspectiva, a familiaridade 

pode afetar de forma positiva e também negativa a performance do grupo. Como positivo, ela 

estreita laços entre os indivíduos, auxiliando na coordenação do grupo e partilha de 

conhecimentos. Já como ponto negativo, a repetição pode neutralizar a comunicação dos 

membros e dificultar o acesso às informações externas.  

Diante disto, Hargadon e Bechky (2006) afirmam que a criatividade coletiva é importante, visto 

que há momentos em que um indivíduo não detenha o conhecimento necessário para elaborar 

uma solução criativa, contudo, poderá encontrá-lo dentro de um grupo, a partir da contribuição 

de outras pessoas. Desta forma, entende-se que a criatividade também pode ser compreendida 

como uma habilidade construída de forma coletiva, a partir da troca de conhecimentos 

multidisciplinares entre indivíduos. Assim, o encontro e combinação de pensamentos diversos 

contribuem propiciamente na etapa de ideação. 

4.4 O processo criativo 

O processo criativo é responsável por conduzir o indivíduo à habilidade de geração de ideias 

inovadoras, além disso, é considerado um importante elemento da criatividade (ISAKSEN; 

DORVAL; TREFFINGER, 2011). A inserção deste fenômeno em empresas, ou universidades, 

faz com que os colaboradores tornem-se criativos e capacitados no quesito de apresentar 

soluções rápidas para grandes problemas.  
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Alguns pesquisadores deste tema apresentam a criatividade como um processo composto por 

etapas diversas. Wallas (1926) foi responsável por ser um dos primeiros autores a descrever a 

composição do processo criativo. Segundo o autor, a criatividade poderá emergir quando o 

indivíduo segue os seguintes passos: preparação, incubação, iluminação e a verificação.  

A primeira fase (preparação) é o período em que é realizada a coleta de informações e dados 

que podem auxiliar na edificação da ideia. Runco (2007) adiciona que nesta etapa o problema 

que será solucionado é identificado. Ainda segundo este autor, a segunda fase (incubação) 

envolve o processamento da informação coletada, no qual ocorrerá pensamentos associativos, 

livres de censura e bloqueios mentais, por intermédio do uso do incosciente que irá auxiliar na 

conexão de ideias.  

A terceira fase (iluminação) é a fase da “Eureka”, momento que surge uma ideia para 

solucionar o problema proposto. Para Runco (2007), esta etapa em que a ideia aparece de forma 

repentina, pode ser denominada também como insight. A última fase é a verificação, período 

de análise dos pontos fortes e fracos apresentados na ideia, para que assim ela passe por 

melhorias e evolua para implementação.  

Wechsler (2008) estuda o processo criativo apresentando uma fase a mais, além das citadas 

anteriormente. Para a autora, deve-se adicionar uma fase precedente a etapa da preparação da 

ideia, nominada como apreensão. Nesta etapa o indivíduo deve notar o problema e a 

necessidade de propor uma solução adequada. Enquanto que na “preparação” o sujeito se detém 

apenas a pesquisar e buscar informações sobre o desafio exposto.   

A dinâmica do processo criativo engloba fases que o indivíduo deve se desprender do medo de 

fazer diferente. Conforme afirma Felippe (2017), pessoas que tem medo de apostar no novo e 

são autocríticas demasiadamente podem acabar bloqueando sua criatividade. Destarte, percebe-

se que os processos criativos de indivíduos possuem um diferencial, em que para acontecer o 

ser humano deve estar em um ambiente de liberdade, além de ser motivado e estimulado a 

pensar de forma inovadora (DE BONO, 2000). 

4.5 Fatores que estimulam e inibem a criatividade  

Dada as pesquisas referentes à criatividade, percebe-se que este construto multidimensional 

pode ser fomentado no ser humano de diferentes formas. Estudos relatam que fatores tanto 

externos, quanto internos, podem estimular ou inibir a criatividade do indivíduo. Desta forma, 

Amabile (1996) coloca que o princípio da motivação intrínseca da criatividade, realizar algo 

para o próprio bem, está associado com o aumento desta habilidade. Já na motivação extrínseca, 
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o indivíduo age motivado por um objetivo externo, o que pode acarretar na diminuição do 

desempenho criativo.  

Fatores variados podem se comportar como facilitadores, ou inibidores do potencial criativo. 

No que concerne às barreiras à criatividade, Alencar (1996) apresenta cinco categorias: 

estruturais; sociais e políticas; processuais; recursos; individuais e atitudinais. Segundo Alencar 

(1998) os estudos realizados no Centro de Liderança Criativa, dos Estados Unidos, por Amabile 

e seus colaboradores, apresentaram características negativas referentes à expressão da 

criatividade do indíviduo. São elas: falta de motivação, habilidade ou experiência, 

inflexibilidade dos colaboradores e dificuldade de interação.  

Em oposição a essas características negativas, o autor ainda ressalta traços que estimulam a 

produção criativa, tais quais pessoas que são caracterizadas por possuírem iniciativa, 

independência de pensamento, flexibilidade, persistência e autoconfiança. A automotivação é 

um fator importante, pois a criatividade é estimulada com facilidade quando o ser humano 

executa a tarefa mais pela satisfação do que pelo dever. Habilidades cognitivas que envolvem 

a originalidade das ideias geradas. Expertise na área, pois deter conhecimento sobre a área 

aumenta as chances de produzir ideias inovadoras. Aliado a esses fatores, deve-se pensar em 

um ambiente favorável ao fomento da criatividade, onde os trabalhadores sejam valorizados, 

possuam autonomia e compreendam que a organização está aberta ao diálogo (ALENCAR, 

1996; ALENCAR, 1998).   

Alencar e Fleith (2003) adicionam novas barreiras ao desenvolvimento da criatividade. São 

elas: percepção, cultura e emoção. Terra (2000) corrobora ao acrescentar a educação como fator 

que dificulta a expressão da criatividade. Assim, entende-se que alguns fatores podem 

contribuir no desenvolvimento do potencial criativo, mas também na sua inibição, onde a 

finalidade dependerá de como a habilidade está sendo inserida e tratada pelo indivíduo.  

4.6 Técnica CREATION 

Fundamentar a criatividade em um ambiente leva em consideração atores diversos. Diante deste 

cenário, a apresentação de ideias criativas vincula-se à aplicação de um método específico, para 

que os pensamentos fluam da melhor forma, e possa suscitar inovações e melhorias nos setores 

produtivos. Esta estratégia para estimular a habilidade criativa de indivíduos, denomina-se 

técnica de criatividade (AMABILE, 2012). 

Um estudo sobre o montante de técnicas de criatividade, existentes na literatura, foi realizado 

por Fernandes (2013) com a finalidade de conhecer a sistemática, objetivo e aplicação destes 
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facilitadores em caráter multidisciplinar. A partir desta pesquisa, elaborou-se, dentro de um 

grupo de pesquisa, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a técnica de criatividade 

CREATION.  

A formulação desta técnica abarca teoria sobre criatividade, o desenvolvimento de técnicas de 

criatividade e a sua atuação na etapa de desenvolvimento do produto. De acordo com Fernandes 

(2013), a construção da CREATION se deu mediante as lacunas observadas durante a aplicação 

das seguintes técnicas mapeadas na literatura: SCAMPER, Listing e Palavras/Figuras 

Aleatórias. A Tabela abaixo define e apresenta o objetivo destas técnicas: 

Tabela 4.1 – Técnicas de criatividade que embasaram a CREATION 

Técnicas 

Selecionadas 

Descrição Objetivo 

Scamper Auxilia a pensar em mudanças sobre o que fazer com um produto 

existente, para originar um novo, mediante uma lista de 

verificação. Segue as seguintes etapas: substituir, combinar, 

adaptar, modificar, colocar em outro uso, eliminar e reverter. 

Posteriormente, associa os resultados encontrados por intermédio 

de uma matriz. 

Gerar ideias para a 

criação, ou melhoria 

de produtos. 

Listing Permite a identificação de um tipo de produto que deseja produzir 

e a área em que ele está presente, logo após é realizada uma 

associação.  

Gerar ideias para a 

criação, ou melhoria 

de produtos. 

Palavras/Figuras 

Aleatórias 

Inserir palavras (substantivos) ou figuras, em um contexto 

diferente, para associá-las e atrelar a outras coisas. 

Gerar ideias para a 

criação, ou melhoria 

de produtos. 

Fonte: adaptado de Fernandes (2013) 

No estudo elaborado por Fernandes (2013), estas técnicas foram aplicadas em comunidades de 

artesãs do Rio Grande do Norte. Neste viés, o emprego do SCAMPER, apresentou 

características positivas como: fácil aplicação, estímulo à geração de ideias e elaboração de 

novas versões de produtos. A aplicação da técnica listing, cujo objetivo principal é desenvolver 

novos produtos, teve como pontos favoráveis: a conexão de ideias para novos produtos; 

explanação de ideias diversas, propostas reais de produto e interação entre os participantes 

envolvidos. Todavia, a autora destaca pontos negativos que foram percebidos após sua 

utilização: ausência de problemática, cenário ou contexto para o desenvolvimento de um novo 

produto e dificuldade para fazer associações. Por efeito destas restrições, a técnica não foi eficaz 

na geração de novas ideias, levando ao descarte para o público – alvo de artesãs.  

Os pontos positivos da técnica Palavras e Figuras Aleatórias, convergem com a técnica descrita 

anteriormente. Já os negativos, englobam a dificuldade de associar palavras/figuras e o não 

conhecimento dos participantes de algumas palavras/figuras que foram apresentadas na 
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execução da dinâmica. Neste caso, a técnica não foi excluída para o processo por causa de 

algumas regras que poderiam contribuir na construção da nova técnica. 

Assim, a partir da aplicação destas três técnicas, as lacunas foram identificadas e percebeu-se a 

necessidade de elaborar uma técnica de criatividade que estimule o potencial criativo em grupo, 

e proporcione a criação e melhorias de produtos, além de propor a solução dos problemas 

identificados nas técnicas que forneceram suporte para as diretrizes da CREATION.  

4.6.1 Descrição da técnica CREATION 

A técnica CREATION - Clarify technique, Relate creativity and innovation, Explain the 

generation of words, Apply first word, Think fast the words, Interpret and choice words, 

Organize words to construct ideas, Now expose the ideas- apresenta-se em formato de 

dinâmica, de modo que os participantes interajam informalmente no decorrer da aplicação 

desta técnica de criatividade. Segundo Fernandes (2013), a técnica visa estimular a geração 

de ideias para originar produtos inovadores. Para a aplicação da CREATION as seguintes 

fases devem ser seguidas: planejamento, aplicação e análise.  

O planejamento das atividades será executado durante a CREATION e corresponde à primeira 

fase do processo. Portanto, inicialmente esta etapa engloba as seguintes diretrizes: identificar 

os participantes da dinâmica, mensurar e selecionar os facilitadores e seus auxiliares, selecionar 

palavras para sorteio aleatório, definir o tema que será abordado para gerar ideias de novos 

produtos, selecionar os vídeos sobre criatividade a serem exibidos, além de outros materiais 

úteis, como também discussão prévia sobre o operacional da dinâmica. 

A aplicação da técnica, segunda fase, contempla doze atividades. Primeiro é realizada uma 

introdução sobre a técnica CREATION, exibindo tanto o seu objetivo, quanto o passo a passo 

a ser seguido durante a técnica. Logo após, um vídeo sobre os temas criatividade e inovação é 

apresentado para motivar os participantes da dinâmica. As sessões são realizadas em um grupo 

de pessoas, organizadas em círculo, para que o facilitador explique a geração das palavras pelo 

grupo.  

Em seguida, seleciona-se a palavra que dará início a rodada e será a referência para as demais 

associações que serão feitas pelos outros participantes até atingir um número X de palavras, 

sugere-se entre 30 e 40, não sendo permitido repeti-las. Ao terminar as rodadas de palavras, o 

facilitador irá exibir o segundo vídeo que trará exemplos de produtos inovadores, no intuito de 

expor aos envolvidos que inovar também está ao alcance deles. Após a exibição do vídeo, as 

palavras ditas nas rodadas são apresentadas e os participantes escolhem as mais coesas com o 
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tema proposto. Com esta definição, as palavras são destacadas para facilitar a visualização e 

um tempo é dado para que as ideias sejam elaboradas e logo depois apresentadas. 

A análise é a última fase da aplicação da CREATION. Nesta fase, se realiza o registro de todas 

as ideias geradas e reflete-se sobre a viabilidade e concretização das ideias apresentadas. Para 

o fechamento da dinâmica, o facilitador informa o feedback para os participantes. 

Figura 4.1 – Marca da técnica CREATION 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes (2013) 

4.7 Design da informação  

A transmissão de informações de maneira visual vai além dos elementos mapeados na literatura 

durante este estudo. Portanto, para que a comunicação ocorra eficientemente é necessário 

envolver outras variáveis, como a organização e a harmonia da informação visual que será 

distribuída aos receptores da mensagem. Neste viés, o design da informação emerge como uma 

importante área de conhecimento na construção de princípios visuais para melhorar 

esteticamente a informação, cujo objetivo principal é proporcionar clareza ao sistema de 

comunicação (PETTERSSON, 2010).  

Segundo Jorente (2014), o design da informação teve origem com os primeiros desenhos em 

cavernas, visto que estas foram as primeiras formas de comunicação entre indivíduos, onde as 

inscrições rupestres e placas de escritas cuneiforme já apresentavam lógica e racionalidade na 

organização da informação. 

Portanto, a literatura sobre este campo de estudo tem seu aporte teórico também vinculado à 

comunicação visual e a visualização da informação, visto que ambas têm suas bases presentes 

desde a época das pinturas rupestres, período em que a escrita ainda era inexistente.  

O design da informação é um processo multidimensional que identifica, seleciona, organiza, 

compõe e apresenta as informações a um público-alvo (TUFTE, 1990; HAYHOE, 2012). Em 
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concordância, Mclaughlin (2009) enfatiza que essa é uma forma de mapear e organizar mais 

efetivamente as informações, que podem ser explanadas como a arte e ciência de preparar 

conceitos a serem comunicados mediante imagens, tabelas, mapas, dentre outras ferramentas 

visuais (JACOBSON, 1999). 

Essa ciência é compreendida pela Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI, 2010) 

como uma área do design gráfico que reúne variáveis sintáticas, semânticas e pragmáticas para 

planejar e produzir uma interface gráfica à informação transmitida. Neste contexto, Pettersson 

(2002) apresenta as seguintes etapas do design da informação: análise, planejamento, 

apresentação e o entendimento da mensagem. Para tanto, é necessário levar em consideração o 

conteúdo que será transmitido, o código de linguagem e a forma que a informação será 

apresentada.   

Em seu estudo, Pettersson (2010) apresenta princípios gráficos de fundamental importância 

para a construção da informação visual. São eles: princípios funcionais, administrativos, 

estéticos e cognitivos.  

Os princípios funcionais consistem na definição do problema, estrutura da mensagem que deve 

apresentar clareza, ênfase e unidade visual em sua forma e conteúdo. Para executar esse 

princípio o designer deve inicialmente definir o objetivo da mensagem e considerar o uso de 

palavras, imagens e formas gráficas em sua estrutura. Para isto, é de grande valia que antes seja 

definido e estudado o perfil do público que se deseja atingir e, portanto, coletar dados sobre 

idade, cultura, gênero e fatores socioeconômicos.  

Ainda sobre o conteúdo, a funcionalidade da mensagem está conectada à uma estrutura clara e 

com ênfase em informações importantes. Esse recurso pode ser aplicado para dirigir a atenção, 

ou mantê-la dentro do processo de comunicação. Dessa forma, a estrutura final deve apresentar 

harmonia visual, visto que a inconsistência e inserção de elementos visuais de forma 

desordenada pode ser um obstáculo na interpretação e entendimento dos receptores da 

mensagem. 

Os princípios administrativos referem-se ao acesso à informação, custos de informação, ética 

da informação e garantia de qualidade. Nestes princípios, o designer deve prezar o fácil acesso 

aos materiais de informação por parte do receptor da mensagem. Além disso, é de grande valia 

ter controle sobre os custos para o projeto e produção do conjunto de informações. Ao 

considerar a ética, o designer deve respeitar os direitos autorais das ilustrações, fotografias, 

símbolos, textos ou marcas registradas. Por fim, para garantir a qualidade do material, o 
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designer deve revisar e convidar indivíduos para avaliar a forma e o conteúdo da mensagem 

visual.  

Os princípios estéticos concernem à construção de uma mensagem visualmente agradável, e 

consequentemente, mais eficaz quando os elementos visuais se relacionam de forma 

harmoniosa. Dentro da estética, a harmonia relaciona-se à atividade de encaixar todos os 

elementos de design de forma adequada, proporcionando assim unidade visual para a 

mensagem. Sendo assim, o designer não deve usar os elementos de forma aleatória e decorativa. 

É importante buscar o equilíbrio estético entre os elementos visuais e fazer uso adequado deles, 

sempre levando em consideração sua importância cognitiva.  

A categoria dos princípios cognitivos considera os seguintes aspectos na composição da 

mensagem: atenção, percepção, processamento e memória. Para o design de informação ocorrer 

com eficácia o conteúdo da mensagem deve reter a atenção do espectador a fim de que essa 

informação seja apreendida pelo público-alvo. O requisito de atenção e percepção da mensagem 

pode ser desenvolvido através do layout, imagens, ou formas gráficas utilizadas pelo designer 

de informação.  

Já o processamento da mensagem ratifica a importância de se ter uma mensagem com harmonia, 

dado que o layout e a cor são os elementos gráficos que podem tornar a mensagem visual mais 

atrativa ao receptor. Portanto, o uso do elemento cor deve ser de forma consistente e dentro de 

uma paleta, quanto ao layout o designer pode conectar representações verbais e visuais de forma 

objetiva e clara. A memória é um aspecto relevante dentro deste processo, pois a memória do 

indivíduo para imagens é superior à memória de palavras, conforme afirma o efeito de 

superioridade pictórica (PETTERSSON, 2013). 

Neste viés, o designer deve seguir algumas orientações para conferir mais eficácia ao design de 

informação da mensagem: apresentar um número limitado de elementos de informação ao 

mesmo tempo, fornecer conteúdos significativos e realizar conexões entre textos e ilustrações 

(PETTERSSON, 2010). 

O entendimento dos princípios elucidados acima é fundamental para a construção de um 

material gráfico com qualidade visual que busca atingir seu objetivo de comunicação. A partir 

desta compreensão, Lipton (2007) defende que o design da informação envolve a forma e o 

conteúdo e que devem ser direcionados a orientar, ensinar, explicar ou informar. Assim, a 

mensagem será remodelada visualmente para produzir sentido e ser aplicada como suporte às 

tomadas de decisões dentro das organizações (MINEIRO, 2011). 
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Para Choo (2003), apresentar a informação de forma visual faz com que os dados exibidos 

criem significado e auxiliem durante a construção do conhecimento, o que pode ser de grande 

valia para orientar as decisões corporativas dentro do ambiente organizacional. Além disso, o 

design de informação proporciona diversos benefícios ao facilitar o aprendizado por parte dos 

receptores das mensagens, como também na realização de tarefas (HAYHOE, 2012). 

Neste entendimento compreende-se o design de informação como uma ciência que transforma 

os dados brutos e o excesso de informação em conhecimento com uma proposta visual. O intuito 

é facilitar a assimilação da mensagem de modo que o conteúdo produzido se torne claro, simples 

e objetivo para o público-alvo. Destarte, ao organizar a informação visual deve-se pensar em 

critérios que envolvam qualidade, harmonia, unidade visual gráfica, além de compactar o 

volume de informações para que o conhecimento seja disseminado de forma significativa até 

os seus receptores.  
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASOS 

Este capítulo apresenta uma análise visual da técnica CREATION, o diagnóstico visual 

realizado com base na literatura, além de descrever três estudos de casos realizados em uma 

instituição de ensino superior pública, uma empresa de base criativa, e, por fim, uma 

organização do setor de energia eólica.  

5.1 Análise visual da técnica CREATION 

A técnica de criatividade CREATION utiliza como apoio visual para sua aplicação 16 slides 

contemplados por vídeos, imagens, informações, conceitos sobre criatividade e diretrizes 

referentes ao processo da técnica. Este suporte ocorre mediante a ferramenta visual Power 

Point, em que a partir de uma análise do conteúdo foi percebida a presença de alguns elementos 

visuais como o ponto, linha, forma, brilho e cor.  

Apesar da existência desses componentes, constatou-se que as inserções nos slides eram de 

forma aleatória sem cumprir o objetivo de comunicação que cada elemento isolado ou agrupado 

pode exercer ao receptor da mensagem. Para Estrada e Davis (2014) utilizar elementos visuais 

sem considerar a sua real função pode ser uma grande barreira na construção da comunicação 

visual.  

Dessa forma, o material de slides foi analisado individualmente com o auxílio da tabela de 

elementos visuais, compilados durante a revisão bibliográfica sistemática, para que tais 

componentes fossem empregados coerentes com o seu objetivo de comunicação. 

Para a elaboração de um diagnóstico visual, aplicou-se a versão original da técnica CREATION 

em um grupo de 12 pessoas, que pertenciam ao curso de Engenharia da Produção em uma 

instituição de ensino superior pública brasileira. 

No que tange ao uso de elementos visuais, a aplicação da versão original da CREATION 

emprega esses princípios durante a apresentação da técnica, que envolve conceitos de 

criatividade, vídeos e desafios para incentivar o pensamento criativo. Dentre os 13 elementos 

mapeados na literatura, a técnica utiliza: ponto, linha, forma, cor, brilho e direção, entretanto, 

esses componentes são aplicados apenas na etapa de apresentação da técnica. 

Após a apresentação da dinâmica e fase das palavras aleatórias, a problemática para orientar a 

geração de ideias é apresentada com uma imagem que faz alusão ao tema que será discutido. 

Neste caso, a imagem de um oceano introduziu o seguinte questionamento: quais produtos você 

pode originar a partir da água? Posteriormente, iniciou-se a etapa de geração de ideias, que 
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ocorreu sem o uso de nenhum recurso visual. Os participantes realizaram um checklist 

pontuando as ideias geradas de forma rápida e pouco aprofundada.  

A tabela 5.1 representa a análise da inserção dos elementos nos slides que proporcionaram 

suporte à técnica: 

 Tabela 5.1 – Análise da inserção de elementos visuais  

Elemento Visual Tem em parte Totalmente Não tem 

Ponto     

Linha     

Forma (Área)     

Direção 

(orientação) 
    

Tom     

Cor     

Textura     

Escala 

(Tamanho) 

    

Dimensão     

Movimento     

Contraste     

Brilho     

Volume     

Fonte: Elaboração Própria 

A partir da aplicação do teste piloto, percebeu-se a necessidade de organizar os elementos 

visuais existentes de maneira que o objetivo de comunicação de cada componente fosse 

alcançado. Para tanto, o diagnóstico visual foi elaborado no intuito de solucionar as lacunas 

visuais presentes dentro da dinâmica. 

O diagnóstico visual permitiu identificar que a presença de elementos visuais, na versão original 

da técnica, se restringe apenas à fase dos slides (apresentação da dinâmica), rodada de palavras 

e exposição da problemática. Já na fase mais importante do processo, a ideação, não é 

apresentado nenhum recurso visual que possa contribuir positivamente na etapa de construção 

das ideias de forma colaborativa. Neste viés, percebeu-se a aplicação de elementos visuais como 

forma, cor e contraste de forma desordenada e sem uma aplicação consoante ao objetivo de 

comunicação destes elementos. 
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   Figura 5.1 –Diagnóstico visual CREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Com o auxílio do diagnóstico, foram propostas inserções visuais na versão original da técnica 

de modo que contemplasse os slides que são utilizados como suporte para conduzir a 

CREATION. A tabela 5.2 ilustra as modificações realizadas para a 1ª versão visual da técnica.  

Tabela 5.2 - 1ª Versão visual da técnica CREATION 

Nº do 

slide 

Modificado Não 

modificado 

Alteração realizada 

1     Uso de cores diversas e amarelo para associar a criatividade, 

através de uma nova imagem. 

2     

3     

4    Uso do elemento ponto e forma para completar a ideia de 

atração visual. 
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   Uso de escala (tamanho). 

 Diversos pensamentos (pontos) para chegar a uma ideia 

(ponto maior). 

5     

6     

7     Anúncio do primeiro desafio da dinâmica. 

 Uso de cor e imagens para estética. 

 Uso do vermelho para direcionar a atenção ao nome desafio.  

8     Uso do vermelho na resposta para dar destaque à resposta do 

desafio.  

9     Uso do vermelho na resposta para chamar a atenção dos 

participantes. 

10     

11     

12     Uso do elemento tamanho para destacar a informação. 

 Uso do contraste para dar ênfase a informações importantes. 

 Uso do elemento cor para diferenciar e hierarquizar as 

informações exibidas. 

13     Uso do elemento cor para estimular a criatividade dos 

participantes. Lichtenfeld et al. (2012).  

 Uso de gravuras para fazer alusão a ideia de palavras 

aleatórias. 

14     Adição de storyboard para representar o problema proposto 

15     

16     O slide foi removido por não fazer diferença no processo da 

dinâmica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Além das alterações visuais propostas nos slides, constatou-se a importância de inserir técnicas 

visuais na etapa de ideação de modo que auxiliassem essa fase da dinâmica. Para tanto, foram 

adicionadas imagens no processo de ideação que remetessem ao tema discutido, além de 

cartazes, folhas ofício, caneta piloto para os que desejassem desenhar suas ideias, ou apenas 

pontuá-las, e a ferramenta visual storyboard para ilustrar a problemática.  

5.2 Seleção dos casos 

A pesquisa de campo apresentou uma abordagem quali-quantitativa com o intuito de analisar o 

processo criativo da técnica CREATION, no formato original e visual, para que através de um 

comparativo entre as duas aplicações fossem sugeridas melhorias para a eficácia da técnica. 

Para alcançar tal objetivo, escolheu-se a abordagem estudo de caso, por permitir averiguar o 

fenômeno em estudo com profundidade em seu contexto real (YIN, 2001).  

Para tanto ela foi conduzida em duas fases. A primeira contemplou a aplicação de um teste 

piloto realizado em um grupo de alunos de uma instituição de ensino superior pública. A partir 
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do teste foi elaborado um diagnóstico visual, que auxiliou nas primeiras modificações da técnica 

CREATION. Já para a segunda fase, realizou-se o estudo de casos em três organizações de 

diferentes áreas. Sendo assim, aplicou-se a versão da CREATION original e visual, a fim de 

que o comparativo fosse feito, posteriormente, por intermédio de uma análise intercasos.  

Neste estudo de casos foram consideradas três empresas de diferentes áreas de atuação, para 

validar as modificações visuais realizadas na técnica CREATION. Assim, os três casos 

escolhidos foram: uma instituição de ensino superior pública brasileira, empresa de base 

criativa e tecnológica e organização do setor de energias renováveis. Nomeados, 

respectivamente, por empresas A, B e C. 

Para o caso A optou-se pela escolha de uma universidade federal, em virtude da proximidade e 

facilidade em testar inicialmente as primeiras modificações da técnica no ambiente acadêmico, 

antes da sua aplicação no âmbito privado.  

O caso B correspondeu à uma empresa de base criativa, que foi selecionada por ter sua essência 

presente nas áreas de inovação, criatividade e tecnologia, visto que fez parte do Instituto 

Metrópole Digital.  

Por fim, o terceiro caso refere-se à empresa C, que se mostrou apta a participar da pesquisa de 

campo, pois opera na área de energia eólica e apoia iniciativas que potencializam o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação no ambiente educacional e também na indústria. 

5.3 Caso 1  

5.3.1 Descrição do caso 1 

O caso 1 foi realizado na empresa A, uma instituição de ensino superior pública brasileira, 

fundada em 25 de junho de 1958 no estado do Rio Grande do Norte. A universidade é o maior 

centro universitário do estado e possui não só programas de graduação, como também de pós-

graduação lato e stricto sensu e projetos de pesquisa com polos de EAD (Educação à Distância), 

educação infantil, ensino técnico e três hospitais universitários.  

Quanto à estrutura, o campus universitário contempla diversos setores de aula (ciências 

humanas, exatas, sociais, biológicas, saúde, educação e tecnologias), os institutos Metrópole 

Digital, do Cérebro, Internacional de Física e Medicina Tropical. Além disso, existem também 

as unidades acadêmicas como as escolas de Música e Ciências e Tecnologia.  

De acordo com o site oficial da instituição, a universidade possui uma comunidade acadêmica 

composta por mais de 37.000 estudantes de graduação e pós-graduação, 5.500 servidores 



74 

 

técnicos-administrativos e servidores docentes efetivos, além de professores substitutos e 

visitantes que passam diariamente pelas dependências do campus universitário. 

5.3.2 Primeira aplicação da técnica CREATION original 

A versão original da técnica CREATION foi aplicada em um grupo composto por 18 indivíduos 

(homens e mulheres) da empresa A. Como suporte visual foram utilizados: 16 slides (apêndice 

A) para a apresentação da técnica, folhas de ofício e caneta. Para auxiliar no processo de 

aplicação, necessitou-se da participação do facilitador e de um assistente para efetuar a 

digitação das palavras na etapa de palavras aleatórias. 

O primeiro momento, slides 1, 2 e 3 (apêndice A), referiu-se à apresentação do facilitador, 

participantes e explicação de alguns direcionamentos que deveriam ser cumpridos durante o 

processo. Inicialmente, o facilitador fez sua apresentação pessoal utilizando o slide 1 que 

constava apenas uma gravura sem nenhuma indicação sobre qual tema seria trabalhado. O slide 

2, ilustrado também por uma imagem, indicou que os participantes deveriam ficar off-line das 

redes sociais e telefone. Todavia eles só entenderam quando o facilitador comunicou, pois não 

existia nenhuma indicação no slide que remetesse a essa informação. O slide 3 exibiu uma 

imagem com pessoas e balões em brancos, indicando que os participantes deveriam se 

apresentar.  

No segundo momento, slides 4 e 5 (apêndice A), o facilitador introduziu um questionamento 

sobre criatividade. O slide 4 apresentou apenas um fundo branco e a frase: “PARA QUÊ? ” 

Nesse momento, o facilitador provocou os participantes ao falar sobre a importância da 

criatividade na vida. Neste slide a atenção dos participantes retornou ao facilitador devido à 

ausência de elementos visuais. O slide 5 exibiu um vídeo, com exemplo de criatividade aplicada 

ao cotidiano por um morador rural, que gerou interação e despertou a atenção dos participantes.  

O terceiro momento, slides 6, 7, 8 e 9 (apêndice A), expôs três desafios distintos para estimular 

os participantes a solucionarem os desafios, e, consequentemente, interagirem mais durante 

esse importante momento da dinâmica. 

O quarto momento, slides 10 e 11 (apêndice A), retornou à temática criatividade, na qual o slide 

10 exibiu uma imagem em formato de gravura, composta por elementos visuais, para sinalizar 

e representar o pensamento linear e o pensamento lateral. Nessa etapa, os participantes 

destinaram sua atenção ao slide e pouca ao facilitador. O slide 11 trouxe uma ilustração com 

alusão à criatividade e uma frase sobre o tema.  
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O quinto momento, slides 12, 13 e 14 (apêndice A), apresentou o processo da técnica 

CREATION. O slide 12 elucidou as regras, já o slide 13 foi utilizado para expor as palavras 

geradas pelos participantes. Assim, realizou-se a etapa de geração de palavras aleatórias, com 

três rodadas, em que a primeira foi dita pelo facilitador e as demais pelos participantes. Após a 

fase de palavras aleatórias, o facilitador voltou ao slide 14 e apresentou, através de uma imagem, 

a seguinte problemática: “Como melhorar a experiência de trabalho? ”  

O sexto momento contemplou a fase de ideação, na qual os participantes foram separados em 

três grupos e tiveram 20 min para gerar as ideias a partir das palavras geradas na fase anterior. 

No sétimo momento, cada grupo apresentou quais ideias foram geradas.  

O grupo 1 realizou um checklist e desenhos para ilustrar as ideias geradas na folha de ofício. 

As ideias geradas se relacionavam à aplicação de melhorias estruturais no ambiente de trabalho 

(sala de reuniões, banheiros e refeitório), sugestões para maior envolvimento dos servidores nas 

decisões da instituição, propostas para incentivar a criatividade inspirando os servidores a 

resolverem problemas do cotidiano, e, por fim, foram feitas cobranças para uma melhor 

adequação e aproveitamento do horário de expediente dos servidores.  

O grupo 2 reforçou a ideia de horário mais flexível novamente colocando que dessa maneira o 

servidor trabalharia mais motivado. Sugeriram também que a Universidade alie mais a teoria 

com a prática, foque mais nos resultados e promova mais iniciativas que se preocupem com a 

qualidade de vida dos servidores. Por último, o grupo 3 apresentou as ideias através de um 

fluxograma, com ideias que relataram mais uma vez a necessidade de se flexibilizar o horário 

de trabalho dos servidores, além das melhorias na estrutura da instituição, valorização do 

servidor, otimização de rotinas, ampliação do diálogo entre os setores para motivar o servidor 

e mantê-lo sempre encantado pelo trabalho que executa.  

Por fim, o oitavo momento, que contemplava os slides 15 e 16 (apêndice A), apresentou uma 

frase sobre criatividade. Contudo, no slide 15, isso é feito mediante o uso de elementos visuais 

e com aspecto criativo, enquanto que o slide 16 utilizou apenas a foto da autora com a frase ao 

lado tornando o material menos atraente para os participantes. 

5.3.3 Aplicação da técnica CREATION visual (1ª versão) 

A partir do diagnóstico visual moldou-se a primeira versão modificada da técnica de 

criatividade CREATION. Nesta primeira aplicação, da versão visual da técnica, o grupo 

participante era composto por 21 indivíduos que foram divididos em 4 grupos. Para tanto, 

utilizou-se de suporte visual 16 slides do Power Point (apêndice C) e a ferramenta visual 
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storyboard, além de materiais extras como: cartazes colados nas paredes para que os 

participantes ilustrassem suas ideias, folhas de ofício, canetas piloto e imagens diversas 

distribuídas pela sala em alusão ao tema que seria discutido.  

Figura 5.2 – Ambientação da aplicação da técnica CREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Antes de iniciar a dinâmica, foram espalhadas pelas paredes da sala algumas imagens 

relacionadas ao meio ambiente, energias renováveis e criatividade. Em seguida, os participantes 

entraram na sala e se mostraram atentos às imagens que estavam ao seu redor. Essa versão da 

técnica também ocorreu em oito momentos. 

O primeiro momento, slides 1, 2 e 3 (apêndice C), reportou-se à apresentação do facilitador, 

participantes e regras que deveriam ser cumpridas durante a aplicação da técnica. O slide 1 

apresentou mudanças estéticas com uso de elementos visuais, tais como cor, forma além de 

adicionar o nome criatividade que ajudou a contextualizar o tema que seria trabalhado durante 

a dinâmica. O slide 2, através de uma imagem, solicitou que os participantes não utilizassem 

telefone durante a aplicação, entretanto, como a imagem não era autoexplicativa, o facilitador 

teve que reforçar a informação oralmente. O slide 3 apresentou elementos visuais como cor, 

forma e ilustrações para pedir que os participantes se apresentassem.  

O segundo momento, slides 4, 5 e 6 (apêndice C), correspondeu à introdução sobre criatividade. 

O slide 4 exibiu elementos visuais como cor, direção, forma e escala, além de imagem que 

remetesse ao tema criatividade associada a frase “PARA QUÊ? ” Auxiliado por este slide, o 

facilitador iniciou uma discussão sobre o tema. Os slides 5 e 6 apresentaram um vídeo sobre 

um homem que construiu sua própria prótese de braço como exemplo de inovação e 

criatividade. Durante o vídeo, os participantes pareceram mais interessados no conteúdo 

exposto.   
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No terceiro momento, slides 7, 8, 9 e 10 (apêndice C), exibiu dois desafios com a intenção de 

proporcionar mais interação entre os participantes. De acordo com as modificações propostas, 

o desafio é apresentado desta vez de forma mais visual e figural mediante o auxílio de elementos 

visuais, como a cor para destacar a resposta correta.  

O quarto momento, slides 10 e 11(apêndice C), retomou o tema criatividade, auxiliados pelos 

mesmos slides da versão original da técnica, que apresentou o pensamento linear e lateral com 

o uso de elementos visuais de forma objetiva.  

O quinto momento, slides 12, 13 e 14 (apêndice C), apresentou as regras da técnica e da 

problemática proposta. De acordo com as modificações, as regras da técnica são apresentadas 

através de uma figura esquemática com inserção de elementos visuais, assim como contraste e 

cor, para diferenciar e dar ênfase a informações importantes para o entendimento da dinâmica. 

Posteriormente, se desencadeou a etapa de geração de palavras aleatórias onde a primeira foi 

dita pelo facilitador e as demais pelos participantes. Sendo assim, após quatro rodadas foram 

geradas 85 palavras que ofereceram suporte a elaboração das ideias.  

Em seguida, o tema abordado é introduzido mediante a ferramenta visual storyboard, que 

consiste em uma narrativa visual com a finalidade de ajudar a estimular deliberadamente o 

pensamento criativo (GOODWIN et al., 2013). Dessa forma, percebeu-se que os participantes 

estavam mais atentos à explicação da problemática com o uso da ferramenta na versão visual 

da técnica, do que na versão original, em que a explicação do tema era feita apenas com o uso 

de uma imagem. Dando continuidade à dinâmica a problemática proposta foi: “Como melhorar 

a Eficiência Energética na organização A? ” 

Figura 5.3 – Storyboard da problemática apresentada 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O sexto momento correspondeu a fase de geração de ideias e utilizou figuras espalhadas ao 

redor da sala, cartazes dispostos nas paredes e folhas de ofício coloridas para auxiliar no 

processo de ideação. O facilitador dividiu os participantes em quatro grupos (3 com cinco 

pessoas e um com seis). Ademais, comunicou também aos servidores que eles poderiam 

escrever, ou desenhar suas ideias no cartaz. Cada grupo teve o tempo de 20 min para a fase da 

ideação. 

O sétimo momento referiu-se à apresentação das ideias, que foi realizada de forma coletiva com 

cada grupo expondo o que tinha sido pensado a partir das palavras geradas. O grupo 1 

apresentou suas ideias com um desenho menos complexo e realizado na folha de ofício, mas 

que foram comentadas apenas por uma participante do grupo. Não fez uso direto do cartaz, 

apenas colaram a folha de ofício com um desenho representando as ideias originadas.  

O grupo 2 foi o único grupo que não utilizou nenhum dos materiais oferecidos. As ideias 

geradas foram pontuadas na folha em forma de checklist com uma perspectiva ampla e sem 

proposta específica para a resolução do problema proposto, contudo, percebeu-se que suas 

ideias estavam vinculadas às figuras que foram dispostas nas paredes da sala. Neste grupo, 

apenas duas participantes falaram das ideias geradas.  

Já o grupo 3 utilizou todos os recursos oferecidos, como o cartaz, lápis piloto e folhas de ofício. 

As ideias geradas foram ilustradas no cartaz, através do desenho, e, logo depois, apresentadas. 

Durante o processo de ideação, foi percebido maior nível de interação entre os participantes 

deste grupo, que apresentou ideias mais direcionadas à solução da problemática exposta. Notou-

se também que enquanto o grupo 3 explicava as ideias geradas, os demais participantes se 

mostraram mais interessados no conteúdo que estava sendo explanado. 

Por fim, o grupo 4 também fez uso do cartaz e lápis piloto. Eles esboçaram suas ideias através 

de desenhos, contudo de forma mais direcionada e voltada à temática de energias renováveis, 

como alternativa à proposta da eficiência energética dentro da Universidade. Em equidade com 

o grupo 3, constatou-se também no grupo 4 maior nível de interação, na fase de ideação, e 

interesse por parte dos demais participantes no momento de apresentação das ideias.  
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Figura 5.4 – Fase da Geração e apresentação das Ideias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Para encerrar a dinâmica, o oitavo momento manteve o slide 15 da aplicação original que 

possuía uma frase sobre criatividade e que fazia uso de elementos visuais em sua composição. 

Já o slide 16 foi excluído por não ter apresentado relevância para o processo de geração de 

ideias, ou compreensão da dinâmica por parte dos participantes.  

5.3.4 Análise e considerações do caso 1 

A princípio, o caso 1 possibilitou a análise das duas versões da técnica CREATION. A versão 

original foi aplicada primeiro, e, posteriormente, aplicou-se a versão visual que foi elaborada 

com fundamento no diagnóstico visual apresentado anteriormente neste capítulo.  

Nesta tônica, algumas modificações foram propostas para melhorar a fluidez da dinâmica, mas 

ambas as aplicações continuaram apresentando oito momentos, ou seja, não houve diminuição 

na apresentação que manteve a mesma lógica sequencial da versão original. 

O momento de exibição do vídeo, nas duas aplicações, obteve um resultado positivo, uma vez 

que os participantes interagiram e se mostraram interessados no conteúdo assistido. Já no 

momento de resolução dos desafios, alguns participantes se mostraram retraídos, enquanto que 

outros se esforçaram para solucionar. Essa observação pôde ser feita na aplicação das duas 

versões da técnica.  

Dentre as mudanças, adicionou-se materiais extras para a segunda aplicação tais quais, 

storyboard, cartaz, imagens, folhas de ofício coloridas e canetas piloto. Esses materiais diferem 

da primeira aplicação que disponibilizou apenas uma folha ofício para o processo criativo. 

Apesar do número de ideias geradas ter sido maior na primeira aplicação, do que na segunda, 

constatou-se que o processo criativo foi mais colaborativo na segunda aplicação onde alguns 

grupos desenharam nos cartazes e construíram as ideias de forma coletiva com o restante do 

grupo.  
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Averiguou-se também que nem todos os grupos usaram os cartazes, e apenas repetiram a mesma 

sistemática da primeira aplicação realizando novamente um checklist das ideias geradas. Em 

contrapartida, no momento da apresentação, os demais participantes ficaram mais atentos aos 

grupos que utilizaram o cartaz para descreverem suas ideias. 

Ao analisar o caso 1, pôde-se compreender como as modificações propostas interferiram no 

processo da dinâmica. Neste viés, o processo de ideação se apresentou mais colaborativo entre 

aqueles que utilizaram os cartazes para ilustrar suas ideias, bem como os participantes voltaram 

mais sua atenção para a apresentação de slides da versão visual.  

Mesmo diante das observações realizadas, atentou-se para a necessidade da análise do material 

visual por um especialista da área, além de se mensurar a opinião dos participantes diante das 

modificações propostas. Assim, para o estudo de caso 2 foi desenvolvida uma segunda versão 

visual da técnica, que pôde ser avaliada pelo grupo participante, através de um questionário.  

5.4 Caso 2  

5.4.1 Descrição do caso 2 

A empresa B foi fundada em 2011 como uma agência de marketing digital. De acordo com o 

estudo sobre startups de Pinto (2015), a empresa começou efetivamente mediante uma parceria 

entre dois sócios, na qual as atividades desempenhadas associavam-se ao setor comercial, front 

end, design e programação.  

O crescimento gradativo da startup a levou para um novo patamar, que ocasionou a entrada de 

mais dois novos sócios, e se estendeu a quatro sócios, em que cada um se responsabilizou por 

atividades em conformidade com as suas competências: design, programação, front end e 

negócios. A empresa que antes não tinha um mercado específico identificou o nicho de 

concessionárias, varejo e shoppings como negócios promissores para a venda de seus serviços.  

Ainda segundo a autora, a empresa insere no seu portfólio de serviços a criação de softwares e 

desenvolvimento web para os seus clientes. Contudo, é a partir da elaboração da vitrine digital 

interativa que passa a fazer parte do Inova Metrópole. Atualmente, a empresa já deixou a 

incubadora, visto que se tornou graduada, e opera apenas no setor de autos em diversos estados 

da região nordeste.  

Com uma equipe de 11 pessoas, entre engenheiros, designer e equipe de vendas, a empresa de 

base tecnológica e criativa proporciona serviços variados. Ademais, desenvolvem ferramentas 

que geram negócios, adequam-se às necessidades das grandes concessionárias e são ideais para 
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anunciar em portais ou classificados nacionais, regionais e locais. Em linhas gerais, a empresa 

B desenvolve ferramentas facilitadoras, gestoras, captando vendas e novos negócios para os 

seus clientes.  

5.4.2 Segunda aplicação da técnica CREATION original 

A versão original da técnica CREATION foi aplicada na empresa B cuja equipe é composta por 

onze pessoas, no entanto, apenas cinco participaram da aplicação da dinâmica. Para essa 

aplicação foram utilizados 16 slides (apêndice A), caneta esferográfica e folhas de ofício.  

A versão original da técnica contemplou oito momentos. O primeiro momento, slides 1, 2 e 3 

(apêndice A), englobou a apresentação pessoal do facilitador, participantes e explicação das 

regras durante a dinâmica.  

Dessa forma, o facilitador se apresentou e utilizou o primeiro slide para falar que a técnica seria 

aplicada. No segundo slide, ilustrado apenas com uma gravura, se indicou que os participantes 

deveriam se apresentar. Assim, os cinco participantes da dinâmica pertenciam a divergentes 

áreas de formação: ciências contábeis, tecnologia da informação, engenharia química e 

marketing. 

O segundo momento concerniu aos slides 4 e 5 (apêndice A), em que ambos se referiam à 

temática criatividade. O slide 4 estava composto apenas da indagação “PARA QUÊ? ” Nesse 

momento o facilitador indagou: para que devemos ser criativos? Devido à ausência de 

elementos visuais neste slide, os participantes da dinâmica destinaram toda a sua atenção ao 

facilitador. Como exemplo de inovação e criatividade, o slide 5 exibiu um vídeo sucinto sobre 

um homem com problemas de audição, que construiu sozinho uma prótese de braço apenas com 

material reciclado. Durante a exibição do vídeo, os participantes se mostraram atentos com 

opiniões e questionamento sobre a invenção elaborada.  

O terceiro momento, slides do 6 ao 9 (apêndice A), apresentaram três desafios aos participantes. 

Para ilustrá-los foram utilizados apenas os elementos cor e contraste de forma aleatória, 

conforme o diagnóstico acima comprovou. Neste primeiro desafio os participantes são 

interativos e tentam adivinhar a resposta correta, já na primeira tentativa um dos participantes 

soluciona o desafio. O segundo desafio é exibido esteticamente nos mesmos moldes do primeiro 

e composto apenas pelos elementos cor e contraste, além de uma imagem para ilustrar a situação 

proposta. Os participantes mantiveram-se interativos e tentaram diversos caminhos para 

adivinhar a reposta, entretanto ninguém acertou. Já no último desafio, elementos como ponto, 
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linha e forma embasam a construção da figura proposta. Todavia, os participantes informaram 

que já conheciam a solução. 

O quarto momento, slides 10 e 11 (apêndice A), retomaram o tema criatividade. O slide 10 

apresentou a aplicação estratégica do elemento cor para auxiliar na explanação sobre 

pensamento linear e lateral. A ilustração representando esses pensamentos permitiu maior nível 

de interação do grupo que se mostrou identificado com o pensamento lateral apresentado, ou 

seja, o mais voltado para a criatividade. O slide 11 apresentou uma ilustração que remete a 

criatividade composta por elementos visuais como cor, forma e brilho. Esse slide é apenas para 

ilustrar uma frase sobre criatividade.  

O quinto momento, slides 12, 13 e 14 (apêndice A), referiu-se à explanação das diretrizes da 

técnica e à fase de palavras aleatórias. O slide 12 explicou de forma sucinta as regras da técnica. 

Além disso, utilizou ilustrações de lâmpadas e a cor verde para o fundo dos slides. O slide 13 

fez uso da cor verde e do elemento brilho, no entanto, o excesso deste último elemento 

ocasionou a necessidade de se inserir um importante elemento para a legibilidade das palavras: 

o contraste. Este slide teve como propósito a exposição das palavras aleatórias geradas durante 

a dinâmica. 

Dando continuidade ao quinto momento, iniciou-se a geração de palavras aleatórias, em que foi 

necessária a adição do elemento contraste ao slide 13 para que as palavras ficassem visíveis. 

Portanto, foram realizadas seis rodadas resultando na geração de 36 palavras. Após essa fase, o 

facilitador apresentou a problemática, que estava presente no slide 14, apenas por intermédio 

de uma imagem. 

Neste caso, utilizou-se uma imagem com pessoas em uma reunião e o problema: “Como tornar 

as reuniões mais produtivas na empresa? ” Depois de saber o que seria trabalhado o facilitador, 

junto aos participantes, selecionou apenas 20 palavras para auxiliar o processo de construção 

das ideias.  
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Figura 5.5 - Aplicação da Técnica Creation Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O sexto momento foi a fase de ideação, que ocorreu em grupo e sem o uso de elementos visuais, 

tão só com suporte de folhas de ofício e canetas para cada participante. Essa etapa durou 20 

minutos e os indivíduos se mostraram interativos, utilizaram as palavras geradas, debateram, 

escreveram e desenharam suas ideias. 

Figura 5.6 – Esboço das ideias geradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

No sétimo momento os participantes apresentaram suas ideias, sem contar com a presença de 

elementos ou recursos visuais. Dentre as ideias geradas: 1) os participantes sugeriram que as 

reuniões deveriam ter um objetivo definido, 2) não discutir problemas do passado, 3) criar rodas 

de aprendizado para cada líder discutir os pontos definidos previamente, 4) cada líder deve 
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trazer uma pauta de reunião e 5) buscar manter o foco da reunião para proporcionar uma reunião 

colaborativa.  

O oitavo momento, slides 15 e 16 (apêndice A), foi responsável por conduzir o término da 

dinâmica. No slide 15 uma frase foi exibida com o auxílio de elementos visuais como cor, 

forma, contraste. Enquanto que no slide 16 a frase foi colocada apenas com a imagem da autora 

e os participantes não deram tanta atenção, diferentemente do slide 15, que alguns participantes 

pediram para fotografar.  

5.4.3 Avaliação visual da 1ª versão da técnica CREATION 

Para auxiliar na construção do modelo visual da técnica, o suporte visual (slides da ferramenta 

power point) passou por um parecer de avaliação orientado pelos princípios funcionais, 

estéticos e cognitivos propostos pela pesquisa de Pettersson (2010). A avaliação do material 

visual foi feita por um designer convidado.  

O avaliador 1 é mestre e graduado em Design pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), onde atua como Coordenador de Design na Superintendência de Informática 

(SINFO/UFRN). Desenvolve projetos de interação humano-computador para sistemas e 

aplicativos acadêmicos, além de identidade visual e processos cocriativos em organizações. 

Tem experiência em programação visual, com interesse nos seguintes temas: Experiência do 

Usuário, Identidade Visual, Design nas Organizações e Ensino do Design. 

Como instrumento de avaliação, utilizou-se o parecer 1 abaixo para orientar na construção do 

modelo visual da técnica: 

Quadro 5.1 – 1º Parecer Visual 

0 – Discordo plenamente; 3 – Discordo; 5 – Não concordo nem discordo; 7 – Concordo; 10 – Concordo plenamente 

 0 3 5 7 1

0 

A1. As cores utilizadas na apresentação estão inseridas dentro de uma paleta de cores x     

A2. A apresentação apresentou harmonia visual no que se refere às imagens, palavras e formas 

gráficas utilizadas. 

 x    

A3. A inserção de elementos visuais tornou a apresentação mais criativa    x  

A4. O contraste de cores utilizado deu ênfase a informações importantes da apresentação  x    

A5. A apresentação de forma visual conectou representações verbais e visuais de forma clara   x   
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Fonte: Elaboração Própria 

A partir das respostas do parecer percebeu-se a necessidade de melhorias na 1ª versão visual da 

técnica. Para tanto, as proposições A1, A2 e A5 referem-se aos princípios estéticos presentes 

no material visual. O primeiro problema identificado pelo avaliador foram as cores utilizadas, 

visto que a apresentação não corresponde à uma paleta de cores, o que proporciona ausência de 

unidade visual. Essa harmonia visual também deixa lacunas na ligação das imagens e formas 

gráficas apresentadas, pois existem diferentes estéticas dentro da apresentação. Por fim, 

identifica-se a necessidade de melhorias para conectar as representações verbais com os visuais, 

uma vez que o avaliador sentiu dificuldade de compreender alguns conteúdos em virtude de 

problemas nesta conexão.  

Já as proposições A8, A9 e A4 relacionam-se aos princípios funcionais. Inicialmente percebeu-

se que o elemento contraste não foi utilizado de forma adequada para dar ênfase e hierarquizar 

informações nos slides, pois cores diferentes foram inseridas para um mesmo grupo de 

informações, dando a ideia de oposição, em vez de complemento. No entanto, de acordo com 

o parecer, as modificações realizadas nesta 1ª versão visual da técnica tornaram a apresentação 

mais funcional, em razão de a ter tornado mais dinâmica e objetiva para o receptor.  

Por fim, as proposições A3, A10, A6 e A7 reportam-se aos princípios cognitivos. Para o 

avaliador os slides executaram os fundamentos da cognição, dado que a apresentação com 

elementos visuais se tornou mais criativa e intuitiva facilitando a assimilação e percepção visual 

do receptor da informação. Contudo, o avaliador não concorda e nem discorda do fato de que 

usar somente imagens torna a apresentação visual mais eficaz do que o uso de textos. Assim, 

entende-se que é importante balancear e adequar a inserção de representações gráficas e texto, 

conforme o perfil do público-alvo da mensagem.  

Com embasamento neste parecer, os slides da técnica passaram por novas modificações 

conforme ilustra a tabela:  

 

 

A6. O uso de elementos visuais na apresentação facilitou a assimilação da informação transmitida    x  

A7. É preferível o uso de imagens/formas gráficas ao texto na apresentação   x   

A8. Os elementos visuais inseridos nos slides proporcionaram dinamicidade à apresentação     x 

A9. A apresentação de maneira visual proporcionou objetividade à informação transmitida    x  

A10. A apresentação de maneira visual foi intuitiva e fácil de ser compreendida    x  
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Tabela 5.3 - 2ª Versão visual da técnica CREATION 

Slide Modificado Não modificado Alteração realizada 

1     Uso de cores diversas e amarelo para associar a 

criatividade, através de uma nova imagem. 

 Adição da marca da técnica CREATION 

 Uso de cores em alusão a marca 

2     Inserção de Pictogramas para representar as regras antes 

de iniciar a técnica. 

 Mudança do background para formato de post -it 

3     Inserção de figura na mesma paleta de cores da marca da 

técnica. 

4     

5     Slide excluído, pois era apenas a foto da capa do vídeo 

que seria exibido no próximo slide.  

6    .  

7     Modificação no elemento cor do nome desafio. Alteração 

de verde para vermelho, pois a cor vermelha tem 

propriedade de comandar a atenção do indivíduo. 

8     Mudança no background agrupando todos os desafios na 

cor laranja. 

9     Mudança no background agrupando todos os desafios na 

cor laranja. 

10     Mudança no background agrupando todos os desafios na 

cor laranja. 

11     Slide excluído por apresentar estética da figura diferente 

das demais utilizadas na apresentação. 

12     Slide de transição para apresentar a dinâmica agrupado 

com o próximo slide pelo elemento cor (rosa). 

13     As informações foram dispostas na mesma cor visto que 

se tratavam do mesmo conteúdo, regras da dinâmica 

CREATION. 

 Inserção da marca CREATION na figura para reforçar a 

identidade visual da técnica.  

14     Alteração no background para o modelo de post it para dar 

continuidade na harmonia do material. 

 A cor verde foi mantida, conforme o referencial proposto 

por Lichtenfeld et al (2012), que afirma que cor verde 

estimula a criatividade dos indivíduos.  

15     

16     Slide removido, pois foi considerado indiferente no 

processo de geração de ideias. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

As alterações relatadas na tabela 5.3 foram feitas conforme o parecer visual do avaliador 1. Sob 

esta ótica, o intuito das modificações foi tornar a apresentação mais sucinta, clara e fluida 

levando em consideração os elementos visuais estudados. Além disso, inseriu-se a paleta de 

cores utilizada na composição da marca da técnica CREATION, que abrange o azul, laranja, 
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verde, rosa, amarelo, dentre outras que foram inseridas na apresentação de forma que o 

conteúdo não ficasse monótono, e que o elemento cor auxiliasse a agrupar informações 

semelhantes. Dessa forma, a apresentação foi reduzida para 13 slides, nos quais os componentes 

visuais e textuais foram dispostos de maneira mais clara e eficaz, com o intuito de facilitar a 

transmissão da mensagem, além de obter a atenção do público-alvo.  

5.4.4 Aplicação da técnica CREATION visual (2ª versão) 

A aplicação da técnica CREATION visual na empresa B trouxe novos elementos. Nesta 2ª 

versão, a técnica passou por novas modificações na estética dos slides, em consonância com o 

parecer do avaliador 1. Além dessas mudanças, foi mantida a ferramenta visual storyboard para 

ilustrar a problemática e materiais extras como: cartaz colado na parede para que os 

participantes desenhassem, ou escrevessem suas ideias, folhas de ofício, post its coloridos, 

canetas piloto e imagens impressas, relacionadas ao tema que seria discutido, foram coladas nas 

paredes da sala de reuniões. Diante de tais alterações a dinâmica foi sistematizada para seis 

momentos com 13 slides (apêndice D).  

O primeiro momento, denominado apresentação, é auxiliado pelos slides 1, 2 e 3 (apêndice D). 

O slide 1 foi utilizado para apresentar a técnica de criatividade CREATION. Em virtude das 

modificações, o slide de apresentação expôs uma paleta de cores em conformidade com as cores 

utilizadas na marca da técnica CREATION, o que ocasionou melhoria na qualidade visual do 

slide de apresentação da dinâmica. Em adição, o termo criatividade foi colocado no slide o que 

auxiliou na contextualização do tema apresentado.  

Figura 5.7 – Início da aplicação técnica da técnica CREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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O slide 2 informou que os participantes não deveriam utilizar telefone e que participassem sem 

receios durante a aplicação dinâmica. Neste slide, o layout proposto foi em formato de post it 

com uso de pictogramas para representar de forma simplificada e direta as regras expostas. Para 

encerrar o primeiro momento, o slide 3 referiu-se à apresentação pessoal de cada um dos 

participantes, dentre as modificações uma nova figura foi inserida dentro da paleta de cores da 

marca CREATION. Cada participante se apresentou falando o seu nome, formação e atuação 

dentro da empresa. O grupo era composto por uma mulher e quatro homens, pertencentes a 

divergentes áreas, tais quais: tecnologia da informação, engenharia, química e marketing.  

O segundo momento, slides 4 e 5 (apêndice D), discutiu sobre criatividade. O slide 4 

contemplou os elementos ponto e escala, em que diversos pontos pequenos coloridos remeteram 

ao ponto maior direcionando a visão dos participantes para a expressão “PARA QUÊ? ”, 

inserida no círculo maior. Logo acima da frase, a imagem de uma lâmpada fez conexão com o 

tema criatividade. Em complemento, o facilitador questionou para que devemos ser criativos. 

O slide 5 apresentou um vídeo sucinto de inovação e criatividade aplicada no cotidiano. No 

vídeo um agricultor apresentou uma série de invenções para facilitar algumas atividades 

agrícolas que ele realiza durante o seu dia a dia. Os participantes mostraram-se interativos, 

participativos e com interesse no conteúdo do vídeo.  

O terceiro momento, slides 6, 7, 8 e 9 (apêndice D), reportou-se à fase dos desafios. O slide 6 

foi adicionado como informação de transição para a apresentação dos desafios. Ao ilustrá-los, 

foi utilizada uma figura composta por elementos visuais como cor, linha, ponto, forma e a 

palavra desafio na cor vermelha para chamar a atenção dos participantes. Em seguida, os slides 

7, 8 e 9 apresentaram dois desafios. No primeiro, os participantes deveriam encontrar a estrela, 

e, apesar de demorarem um pouco para solucionarem o desafio, a estrela foi encontrada e 

destacada com o uso do elemento forma, ao redor, na cor vermelha para dar mais destaque ao 

resultado.  

Os slides 8 e 9 (apêndice D) trouxeram, respectivamente, o desafio e a sua resposta. O desafio 

pedia que os participantes obtivessem cinco triângulos movendo apenas quatro palitos. Neste 

segundo desafio, os participantes conseguiram desvendar com mais rapidez, em que a resposta 

foi apresentada no slide 9 utilizando também a cor vermelha para proporcionar destaque à 

resposta correta. Os desafios foram agrupados com o fundo do slide na cor laranja, uma das 

cores da paleta da apresentação. 

O quarto momento, slides 10, 11, 12 e 13 (apêndice D), se relacionou a explicação dos 

direcionamentos da dinâmica. O slide 10 apresentou e convidou os participantes a conhecerem 



89 

 

o passo a passo proposto pela técnica CREATION. Neste slide, uma figura representando a 

criatividade coletiva é inserida junto à frase “VAMOS INICIAR A DINÂMICA? ”. Esse é um 

slide de transição para a apresentação das regras da técnica. O slide 11 explicou as diretrizes da 

técnica e o processo de geração das palavras aleatórias. Em vista disso, as regras são 

apresentadas dentro de uma figura com a inserção da marca CREATION. Os slides 10 e 11 

foram agrupados a partir do mesmo elemento, a cor rosa, que faz parte da paleta de cores 

utilizada na técnica.  

O slide 12 referiu-se à exposição das palavras aleatórias, onde o facilitador explicou que as 

palavras não devem ser julgadas reforçando a informação. Para esse slide a cor escolhida foi o 

verde e utilizado o elemento contraste. O texto foi escrito na cor preta proporcionando mais 

legibilidade ao material. Isto posto, foram realizadas oito rodadas e geradas 50 palavras. 

Posterior a fase de geração das palavras, o slide 14 apresentou a problemática a partir da 

ferramenta storyboard, que, através de uma narrativa em formato de história, contextualizou o 

tema com a seguinte problemática: “Como melhorar a comunicação da empresa? ” Durante a 

apresentação os participantes da dinâmica se identificaram com os personagens e houve mais 

interação do que na aplicação da versão original, em que o problema era apresentado apenas 

com o uso de uma imagem. Após conhecer o teor da problemática, os participantes e o 

facilitador realizaram um filtro nas 50 palavras e apenas 25 ofereceram suporte ao processo de 

ideação. 

Figura 5.8 – Storyboard com apresentação do problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O quinto momento foi a fase de geração de ideias. Os recursos visuais utilizados foram as 

figuras espalhadas ao redor da sala, o cartaz disposto na parede e post its coloridos (rosa, 

amarelo e verde) para auxiliar no processo de ideação. O facilitador deu 20 min para que o 

grupo gerasse as ideias e deu liberdade para que eles utilizassem qualquer um dos recursos 

disponíveis. Durante esta etapa, constatou-se a utilização de recursos como o cartaz, post it, 

além de observarem as imagens coladas ao seu redor.  

 Figura 5.9 – Fase de Ideação CREATION Visual  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

No decorrer do processo, os participantes colocaram desenhos/palavras nos post-its, 

manifestaram interação coletiva, além de discutirem as ideias geradas em grupo. As palavras 

geradas foram escritas no cartaz e as ideias classificadas em dois grupos: o que a empresa já 

tem e o que a empresa precisa melhorar. Essa fase foi realizada de forma coletiva e todo o grupo 

opinou durante a construção das ideias. Por fim, o grupo apresentou um framework das ideias 

geradas, conforme ilustra a imagem abaixo. 

Figura 5.10 –Framework ideias geradas na CREATION visual 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                                                            Fonte: Elaboração própria 
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O sexto e último momento contemplou a apresentação das ideias geradas. O grupo apresentou, 

mediante um framework, as seguintes ideias: 1) promover uma comunicação mais saudável, 2) 

usar ferramentas para melhoria do processo, 3) manter o time mais unido, 4) motivar 

colaboradores da empresa, 5) ter um líder para puxar a comunicação, 6) propor uma 

comunicação com menos ruído, 7) desenvolver estratégias para melhorar a comunicação. As 

ideias geradas apresentaram um fluxo lógico para a solução do problema proposto.  

5.4.5 Análise e considerações do caso 2 

O estudo de caso da empresa 2 denotou uma nova perspectiva à técnica de criatividade 

CREATION, que foi constatada mediante a aplicação da versão original e da versão visual no 

mesmo grupo de participantes. Dessa forma, pôde-se identificar se as modificações visuais 

propostas interferiram de forma positiva ou negativa no processo da técnica.  

Ao comparar as duas aplicações, verificou-se que em virtude das modificações realizadas a 

versão visual ficou mais compacta, visto que passou a ter seis momentos, o que diferiu da versão 

original que era mais extensa com oito momentos. Essa redução não acarretou prejuízos no 

fluxo original da técnica CREATION.  

A aplicação da versão original permitiu que fossem detectados problemas na aplicação dos 

elementos visuais inseridos, em decorrência da ausência de unidade visual que acabou 

influenciando negativamente a organização das informações apresentadas. Como exemplo, 

pode-se citar o slide 2 que pedia aos participantes para não utilizarem celular e participassem 

sem receios, no entanto, para comunicar tal fato, foi feito apenas o uso de uma imagem de um 

telefone com redes sociais, sem nenhuma informação adicional. Em virtude disso, o facilitador 

da dinâmica teve que complementar a informação.   

Em oposição, o slide 2 da versão visual associou pictogramas a frases-gatilho que comunicavam 

de forma direta e objetiva que os participantes não deveriam usar telefone e que poderiam 

participar à vontade. O facilitador apenas reforçou, mas a atenção dos participantes se voltou à 

informação apresentada, diferente da versão original que não apresentou informação relevante 

no conteúdo do slide.  

Neste contexto, a CREATION visual (2ª versão) buscou solucionar inicialmente os problemas 

estéticos presentes na apresentação, que prejudicavam o entendimento de algumas informações 

importantes transmitidas durante a aplicação da dinâmica. Para a versão visual, foram realizadas 

modificações estéticas nos slides da técnica que proporcionaram mais clareza, objetividade e 

legibilidade ao conteúdo transmitido. 
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Ainda sobre as mudanças estéticas, notou-se que alguns slides não contribuíam de forma 

positiva ou negativa no entendimento da técnica, ou na fase de ideação. Neste viés, eles foram 

considerados desnecessários e foram excluídos da versão visual.  

Na etapa da problemática, se percebeu a necessidade de uma melhor contextualização sobre o 

que seria discutido, visto que na versão original era utilizada apenas uma imagem e o 

questionamento por parte do facilitador ocasionando algumas dúvidas nos participantes, além 

de ter dificultado a geração de ideias mais direcionadas, deixando-as mais amplas.  

Em contraste, a versão visual utilizou a ferramenta visual Storyboard que contextualizou o 

problema com o uso de uma narrativa, personagens e cenário. Além de entender e não fazer 

questionamentos sobre a problemática, os participantes identificaram alguns dos personagens 

da história como colegas da empresa.  

Diante disso, um problema cotidiano foi posto, contudo, diferente da aplicação da versão 

original, os participantes se identificaram dentro do problema e visualizaram colegas o que 

acabou contribuindo na construção de ideias mais direcionadas e aplicáveis dentro da própria 

empresa.  

Já na fase de ideação, a versão visual auxiliou os participantes com o uso de imagens coladas 

nas paredes, post its e cartaz. Os participantes utilizaram todos os recursos. Vale salientar que 

o post it é uma ferramenta de trabalho utilizada na empresa 2. Tal fato foi percebido, pois a sala 

de reunião da empresa é rodeada de post its com informações diversas para orientar o processo 

de trabalho. 

Nesta fase ficou visível a familiaridade dos participantes com o post it, e o processo foi mais 

interativo, dinâmico e coletivo do que a aplicação da versão original que devido à falta de outros 

materiais permitiu que os participantes realizassem apenas um checklist das ideias. Em 

contrapartida, a ideação na versão visual teve como produto um framework em formato de fluxo 

de ideias para solucionar o problema proposto. 

A quantidade de ideias geradas tanto na versão original, quanto no visual, não apresentou uma 

diferença quantitativa relevante, pois a CREATION visual apresentou apenas duas ideias a mais 

do que na versão original. No entanto, as ideias foram construídas de forma mais colaborativa 

na versão visual do que na versão original, pois cada participante rabiscou suas ideias de forma 

individual.  

Para identificar como essas alterações interferiram na percepção dos participantes foi aplicado 

um questionário com perguntas sobre como eles avaliam sua criatividade, além de nove 



93 

 

proposições comparando a aplicação da versão original e visual da técnica utilizando a escala 

de 0-10 discordo plenamente (0); discordo (3); não concordo nem discordo (5); concordo (7); 

concordo plenamente (10), e, por fim, a seguinte questão aberta: quais melhorias você sugere 

para a aplicação da dinâmica? 

Ao analisar as respostas dos questionários aplicados, apurou-se que dos 5 participantes, três 

avaliaram o seu nível de criatividade como regular, um como baixa e outro como alta. As cinco 

primeiras proposições do questionário permitiram que os participantes avaliassem o emprego 

dos elementos visuais tanto na versão visual, quanto na versão original da técnica CREATION, 

enquanto que as quatro últimas avaliaram o processo criativo. A partir das respostas obtidas, 

ilustradas no quadro abaixo, foi possível identificar qual versão da técnica foi mais eficiente 

para o grupo do caso 2.  

Tabela 5.4 – Questionário de avaliação caso 2 

Proposições Respondentes 

 Discordo 

plenamente 

Discordo Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

plenamente 

A1. A cor utilizada na 

apresentação 2 associa-se ao tema 

apresentado. 

   60% 40% 

A2. A apresentação 2 foi mais 

agradável por apresentar 

elementos visuais em seu 

conteúdo. 

  20% 60% 20% 

A3. A apresentação 2 foi mais 

agradável do que a apresentação 1 

no que se refere a estética. 

 20% 40% 40%  

A4. A apresentação 2 tem o 

conteúdo mais organizado do que 

a apresentação 1 

  60% 20% 20% 

A5.  Os elementos visuais 

inseridos nos slides 

proporcionaram mais 

dinamicidade a apresentação 2 

  60% 40%  

A6. O uso de Storyboard na 

apresentação 2 facilitou mais no 

entendimento do problema, do que 

a foto na apresentação 1 

   20% 80% 

A7. Na fase de geração de ideias a 

apresentação 2 foi mais 

inspiradora do que a apresentação 

1 

  20% 20% 60% 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

Em resposta à proposição A1, constatou-se que todos os participantes (100%) concordaram que 

o emprego do elemento cor, na versão visual da técnica, estava associado ao tema apresentado. 

Na proposição A2, a maioria dos respondentes (80%) concordou que a apresentação da versão 

visual foi mais agradável do que a apresentação da versão original da técnica por apresentar 

elementos visuais em seu conteúdo. Entretanto, 20% dos indivíduos não concordaram nem 

discordaram, considerando as modificações visuais irrelevantes.  

Já na proposição A3, cerca de 40% dos indivíduos concordaram que a apresentação da versão 

visual da técnica foi esteticamente mais agradável do que na versão original, entretanto 40% 

nem concordaram, nem discordaram e somente 20% discordaram de tal fato. Isto posto, 

evidenciou-se que apesar de algumas opiniões contrárias, a maior parte atestou que o emprego 

adequado de elementos visuais na versão visual da técnica tornou a apresentação esteticamente 

mais agradável do que a apresentação da versão original.  

A proposição A4 se referiu à organização das informações, 60% dos participantes não 

concordaram, nem discordaram de que a apresentação da versão visual da técnica deixou o 

conteúdo apresentado mais organizado, colocando como irrelevante. Todavia, 40% 

concordaram que a apresentação da versão visual, que aplicou de forma adequada os elementos 

visuais, colaborou para melhorar a disposição das informações, e consequentemente, deixou o 

conteúdo dos slides mais organizado.  

Com a proposição A5 verificou-se que 60% dos participantes não concordaram, nem 

discordaram que os elementos visuais tornaram a apresentação da versão visual mais dinâmica, 

em oposição aos 40% que concordaram que tais modificações trouxeram dinamicidade ao 

processo da técnica CREATION.  

As quatro últimas proposições, A6, A7, A8 e A9, avaliaram se os materiais utilizados na versão 

(imagens, storyboard e cartaz) tornaram o processo criativo mais fluido e dinâmico para os 

participantes. No que concerne à proposição A6, 100% dos participantes concordaram que a 

aplicação da ferramenta visual storyboard facilitou o entendimento do problema proposto. 

A8. As imagens coladas nas 

paredes na apresentação 2 

auxiliaram na geração de ideias 

20%  20% 20% 40% 

A9.  Na geração de ideias 

(aplicação 2) o uso de cartazes 

para desenhos potencializou a 

criatividade 

   80% 20% 
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Na proposição A7, 80% consideraram a apresentação da versão visual da técnica mais 

inspiradora que a versão original, enquanto que 20% nem concordaram, nem discordaram com 

a assertiva. Na proposição A8, 60% dos participantes concordaram que as imagens espalhadas 

nas paredes auxiliaram de forma positiva o processo de ideação. Por fim, na proposição A9, 

100% afirmaram que o uso de cartazes também contribuiu para potencializar a criatividade na 

fase de ideação.  

A última pergunta do questionário se referiu às melhorias que podem ser sugeridas para a 

aplicação da dinâmica. Diante disto, quatro participantes fizeram as seguintes recomendações: 

aumento de tempo para o processo de ideação, proposição de desafios que possam ser 

resolvidos de forma coletiva, mais incentivo à participação dos participantes, além de detalhar 

melhor o processo criativo sugerindo rotas ou processos.  

Com fundamento nas respostas obtidas e na análise da pesquisadora, percebeu-se que a técnica 

de criatividade CREATION visual (2ª versão) proporcionou mais clareza ao conteúdo 

apresentado, reteve a atenção do público-alvo para as informações nos slides, aumentou a 

interatividade durante o processo de ideação, fomentou a construção coletiva da ideia, facilitou 

a compreensão da problemática com o uso do storyboard, além de proporcionar dinamicidade 

ao momento de ideação e apresentação das ideias.  

5.5 Caso 3 

5.5.1 Descrição do caso 3 

A empresa C foi fundada em 1999, a partir de uma parceria entre a empresa Petrobras e o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Ademais, é o único centro do país 

criado com o consórcio da terceira maior empresa de energia do mundo, a Petrobras, e a maior 

instituição de educação profissional no Brasil, o SENAI.     

O centro tem sede em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e opera em todo o Brasil em 

eixos que contemplam a educação profissional, o desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços cujo objetivo é proporcionar suporte tecnológico ao setor de gás natural e energias 

renováveis. Além disso, já realizou uma média de 78 mil horas/ano no que se refere à prestação 

de serviços técnicos especializados, bem como na assessoria tecnológica a clientes, atuando 

também na qualificação de empresas, avaliação e testes de equipamentos.  

A empresa tem o intuito de se estabelecer tal qual um centro de excelência nas áreas de 

tecnologia e formação profissional voltada para o setor de energias renováveis, ofertando 

produtos e serviços com tecnologias como eólica, solar e pequenas centrais hidroelétricas para 
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atender às demandas do mercado de energias renováveis e gás natural. Dessa forma, a empresa 

visa cumprir um papel importante no crescimento da indústria nacional, buscando incentivar a 

competitividade e o uso do gás natural em diversos setores do mercado, além de fornecer 

emprego e renda e propagar as novas tecnologias do gás e energias renováveis. 

5.5.2 Terceira aplicação da técnica CREATION original 

A última aplicação da versão original da técnica CREATION ocorreu na empresa C, em um 

grupo de sete pessoas (homens e mulheres), que atuam no setor de energia eólica. A técnica foi 

aplicada em oito momentos e durante 75 minutos, além disso contou com o auxílio de 16 slides 

(apêndice A). 

O primeiro momento, slides 1, 2 e 3 (apêndice A), se referiu à apresentação do facilitador, 

participantes e explicação das regras que deveriam ser seguidas durante a aplicação. A técnica 

teve início com a apresentação do facilitador. Logo depois, o slide 2 exibiu uma imagem de 

celular e redes sociais Facebook e WhatsApp, e foi neste momento que o facilitador pediu que 

os participantes ficassem off-line de suas redes sociais para participarem da dinâmica. No slide 

3, o facilitador convidou os participantes a se apresentarem. O grupo era composto por cinco 

homens e duas mulheres de diferentes áreas de formação, tais quais engenharia mecânica, 

meteorologia, geografia, engenharia elétrica além de quase todos executarem atividades 

voltadas ao apoio da pesquisa e ministrarem cursos na área de energia eólica.   

O segundo momento, slides 4 e 5 (apêndice A), tratou sobre criatividade. O slide 4 tinha apenas 

a frase “PARA QUÊ? ”, e os participantes destinaram toda sua atenção ao facilitador, que 

explicou a razão pela qual devemos desenvolver o potencial criativo tanto na vida pessoal, 

quanto no ambiente de trabalho. O slide 5 apresentou um vídeo sucinto sobre criatividade 

aplicada no cotidiano. Durante a exibição do vídeo os participantes se mostraram interessados 

e interagiram entre si. Após o vídeo, os participantes ficaram impressionados com a invenção 

construída por um homem simples sem nível superior.  

O terceiro momento, slides 6, 7, 8 e 9 (apêndice A), propôs três desafios. No primeiro os 

participantes acertaram rápido a resposta, já no segundo existiu mais interação e os participantes 

debateram mais para acertar o desafio. Após alguns minutos, uma participante acertou a 

resposta. O terceiro desafio foi composto por elementos visuais distintos como ponto, linha e 

forma para construir a figura do triângulo e consequentemente a resposta correta. Neste desafio, 

apesar das tentativas e possibilidades, nenhum participante conseguiu acertar e a resposta foi 

exibida no slide 9.  
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No quarto momento, slides 10 e 11 (apêndice A), se retomou o tema da criatividade. O slide 10 

tratou sobre o pensamento linear e lateral, mediante uma ilustração com uso de elementos 

visuais como cor, linha, forma e direção para a representação desses conceitos. O slide 11 usou 

uma imagem com os seguintes elementos visuais: cor, forma e brilho. Esse slide apresentou 

uma estética de figura diferente do slide anterior, o que ocasionou ausência de harmonia visual 

aos slides. Ele foi utilizado apenas para ilustrar uma frase sobre criatividade.  

O quinto momento, slides 12, 13 e 14 (apêndice A), explicou o processo da dinâmica. O slide 

12 apresentou as diretrizes da técnica utilizando elementos visuais como cor e forma para 

exemplificar as regras da dinâmica. O slide 13 apresentou um fundo verde para que as palavras 

geradas fossem colocadas e exibidas aos participantes, entretanto, devido ao excesso do 

elemento brilho, foi necessário adicionar o elemento contraste ao slide para melhorar a 

legibilidade das palavras.  

Assim, iniciou-se a fase de geração de palavras aleatórias, que não fez uso de nenhum recurso 

visual. O responsável pela primeira palavra foi o facilitador da dinâmica que disse eólica e. após 

quatro rodadas, gerou-se 32 palavras. Após a geração, o slide 14 apresentou, através de uma 

imagem, a seguinte problemática: “Como melhorar a eficácia na elaboração dos projetos de 

pesquisa? ”. Em virtude da falta de contexto, os participantes apresentaram algumas dúvidas 

sobre o que realmente a problemática gostaria de resolver. Ao saber do problema que seria 

trabalhado, selecionou-se quais palavras poderiam ser utilizadas na construção das ideias, e 

assim, 30 palavras auxiliaram na etapa de ideação.  

O sexto momento se relacionou a fase de ideação, com duração de 20 minutos, em que no 

decorrer do processo os participantes utilizaram uma folha de ofício e debateram sobre as 

palavras geradas de forma coletiva. No entanto, houve momentos que alguns participantes 

pontuaram individualmente suas ideias.  

O sétimo momento concerniu à apresentação de nove ideias vinculadas a seis palavras (regras, 

políticas, normas, qualidade, restrições ambientais e regulamentação). As ideias foram 

apresentadas em formato de checklist: 1) fixar, definir, padronizar e manter as regras que foram 

definidas do início do projeto até o final; 2) definir dentro do escopo e cronograma rodadas para 

redefinição de escopo e do cronograma do próprio projeto (atualizações dentro da execução do 

projeto); 3) adequar, antes de iniciar o projeto, o escopo, risco e premissas para um tipo 

específico de projeto; 4) melhorar e definir os processos de comunicação dentro da instituição. 

Ter um fluxo de regras que sejam padronizados e todos conheçam; 5) prever os riscos 

ambientais dos projetos, com antecedência compatível para sua execução; 6) prever o mais real 
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possível a alocação de HH (horas-homem) sempre compatibilizando as outras atividades; 7) 

atualização da equipe acerca de novas políticas e regimentos relacionadas ao escopo do projeto; 

8) capacitação da equipe, compartilhamento de informações e experiências com apresentações 

internas de outros laboratórios; 9) mais autonomia para os coordenadores de projeto, no que 

tange definição do escopo, métodos de planejamento e execução das atividades do projeto.  

Para encerrar a dinâmica, o oitavo momento foi auxiliado pelos slides 15 e 16 (apêndice A), 

que tinham como conteúdo frases sobre criatividade. O slide 15 exibiu uma frase aliada a 

elementos visuais como cor, forma e contraste e os participantes se mostraram atentos ao 

conteúdo, o que diferiu do último slide que apenas apresentava a frase e a foto da autora com 

ausência de elementos visuais e não agregou valor estético ao material.  

5.5.3 Avaliação visual da 2ª versão da técnica CREATION 

A finalização das modificações visuais nos slides da técnica CREATION deram-se com o 

auxílio da última aplicação do parecer visual utilizado para auxiliar os avaliadores do material. 

Nesta etapa, o avaliador 2 foi responsável por analisar a 2º versão visual da técnica levando em 

consideração os princípios funcionais, estéticos e cognitivos.  

O avaliador 2 é professor Dr. Adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), onde atualmente é Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Design da UFRN. Ademais, coordena o Grupo de Pesquisa "Ergodesign e Interação 

Humano-Computador e o LEXUS, Laboratório de Ergodesign de Interfaces (UFRN). 

Para dar continuidade ao sistema de avaliações, o material foi avaliado a partir do parecer 2 

abaixo: 

Quadro 5.2 – 2º Parecer Visual 

0 – Discordo plenamente; 3 – Discordo; 5 – Não concordo nem discordo; 7 – Concordo; 10 – Concordo 

plenamente 

 0 3 5 7 10 

A1. As cores utilizadas na apresentação estão inseridas dentro de uma paleta de cores     x 

A2. A apresentação apresentou harmonia visual no que se refere às imagens, palavras e 

formas gráficas utilizadas. 

   x  

A3. A inserção de elementos visuais tornou a apresentação mais criativa     x 

A4. O contraste de cores utilizado deu ênfase a informações importantes da apresentação     x 
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Fonte: Elaboração Própria 

As respostas acima nortearam as novas melhorias na 2ª versão visual da técnica. As proposições 

em alusão aos princípios estéticos (A1, A2, A5) identificaram a necessidade de melhorias na 

conexão entre palavras e imagens utilizadas. O avaliador destacou a importância de usar uma 

tipografia mais coerente com a temática inovação, além de evitar o uso de caixa alta nos textos, 

com o intuito de trazer mais legibilidade ao conteúdo exposto nos slides.  

Os princípios funcionais (proposições A8, A9 e A4) mantiveram o grau de satisfação por parte 

do avaliador, que concordou que uma apresentação de configuração visual com inserção 

adequada de elementos visuais é mais dinâmica e objetiva nas informações. No entanto, o 

avaliador identificou como um problema a ser solucionado a tipografia escolhida e o uso do 

texto em caixa alta, tal qual um fator que pudesse intervir no entendimento do conteúdo.  

Em conclusão, as proposições A3, A10, A6 e A7 aludem aos princípios cognitivos. Em virtude 

das modificações realizadas, a 2ª versão visual da técnica exibiu resultados positivos no que se 

refere a deixar a apresentação mais intuitiva e criativa devido a sua configuração visual. O 

avaliador concordou plenamente que a inserção de imagens é preferível à inserção de textos. 

Fato este que foi de encontro a primeira avaliação realizada.  

Neste viés, as respostas obtidas no parecer 2 certificam que a apresentação dos slides da 2ª 

versão visual da técnica evoluiu visualmente quanto aos aspectos cognitivos, funcionais e 

estéticos. Diante disto, o segundo parecer trouxe poucas, porém importantes, modificações que 

fazem a diferença na assimilação do conteúdo por parte do público receptor da mensagem. 

Portanto, o conteúdo e análise do parecer 2 irá auxiliar na moldagem final dos slides utilizados 

como suporte da técnica CREATION. 

A5. A apresentação de forma visual conectou representações verbais e visuais de forma 

clara 

   x  

A6. O uso de elementos visuais na apresentação facilitou a assimilação da informação 

transmitida 

    x 

A7. É preferível o uso de imagens/formas gráficas ao texto na apresentação     x 

A8. Os elementos visuais inseridos nos slides proporcionaram dinamicidade à 

apresentação 

   x  

A9. A apresentação de maneira visual proporcionou objetividade à informação transmitida    x  

A10. A apresentação de maneira visual foi intuitiva e fácil de ser compreendida     x 
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A partir do parecer 2, as novas modificações nos slides são feitas para a elaboração da 3ª versão 

visual da técnica CREATION. 

Tabela 5.5 - 3ª Versão visual da técnica CREATION 

Slide Modificado Não modificado Alteração realizada 

1     

2     Tipografia alterada para letra minúscula, com objetivo 

de tornar a leitura mais fluida. 

 Adição do elemento forma círculo para proporcionar 

mais contraste entre a figura e a cor do fundo slide. 

3     

4     

5     

6   
 

 Remoção da logo da técnica CREATION do slide 

7     

8     

9     

10     Mudança na tipografia em caixa alta, pois estava 

gerando poluição e dificultando a leitura. 

11     A figura central foi centralizada. 

 Modificação nos textos dentro dos círculos em caixa 

alta para letra minúscula. 

 Mudança na tipografia para uma mais moderna e 

legível. 

12     

13     

Fonte: Elaborado pelo autor  

A tabela acima ilustra as modificações feitas para estruturar a 3ª versão visual da técnica 

CREATION, consoante às sugestões e avaliação visual realizada pelo avaliador 2. Para tanto, 

as modificações foram feitas apenas no 2º; 6º; 10º e 11º slide. As principais mudanças eram 

referentes à tipografia em caixa alta que dificultava a leitura de alguns textos presentes nos 

slides. Ainda referente às mudanças, houve a necessidade de se adicionar uma área de respiro 

(bordas brancas) para os pictogramas do segundo slide, com o intuito de organizar melhor as 

informações dispostas. Posterior as modificações, mantiveram-se o número de 13 slides com 

conteúdo objetivo, rápido, dinâmico e harmônico quanto ao emprego dos elementos visuais 

utilizados.  

5.5.4 Aplicação da técnica CREATION visual (3ª versão) 

A 3ª versão visual da técnica CREATION foi validada na empresa C. Nesta versão, as 

alterações propostas pelo avaliador 2 foram inseridas nos slides da dinâmica. Além disso, foram 
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adicionados outros materiais: cartazes, post its coloridos, canetas pilotos e imagens referentes 

ao tema que seria trabalhado. Para contextualizar a problemática, aplicou-se a ferramenta visual 

storyboard. Assim, a técnica foi auxiliada por 13 slides (apêndice E) e dividiu-se em seis 

momentos com duração total de 55 minutos. 

O primeiro momento da técnica foi direcionado pelos slides 1, 2 e 3 (apêndice E), onde foi feita 

a apresentação pessoal do facilitador e participantes, além da indicação de algumas diretrizes 

que devem ser cumpridas durante a dinâmica. Nesta fase inicial, os participantes estavam 

atentos ao facilitador e também ao material visual apresentado, que deixava claro que a temática 

tratada era sobre criatividade, ao identificar a técnica CREATION logo no primeiro slide. O 

segundo slide solicitou que os participantes não usassem os seus telefones, e que participassem 

sem receios. Para essa informação foram usados pictogramas e frases gatilhos para deixar as 

regras mais claras.  

O segundo momento, orientado pelos slides 4 e 5 (apêndice E), discutiu a temática criatividade 

questionando o “PARA QUÊ? ” Devemos ser criativos. Este slide foi composto por elementos 

visuais como cor, ponto, forma e direção, além de uma imagem que remetesse ao tema 

criatividade. Essas modificações deixaram o conteúdo apresentado mais atrativo para o público-

alvo. Em complemento, o slide 5 exibiu um vídeo sobre criatividade aplicada ao cotidiano que 

gerou interação por parte dos participantes da dinâmica.  

O terceiro momento apresentou dois desafios, auxiliados pelos slides 6, 7, 8 e 9 (apêndice E). 

Inicialmente foi adicionado um slide de transição para informar que os desafios seriam 

propostos nesta fase da dinâmica. No que concerniu à estética do slide, utilizou-se o elemento 

cor, forma, e uma imagem que remetesse ao desafio. Dessa forma, os dois desafios propostos 

fizeram uso de elementos visuais. O primeiro foi o desafio encontre a estrela, porém nenhum 

participante conseguiu acertar. Já no segundo desafio, que fez uso de raciocínio lógico, foi 

solucionado em apenas quinze segundos por mais de um participante.  

O quarto momento se referiu à aplicação da dinâmica, orientada pelos slides 10, 11, 12 e 13 

(apêndice E). A princípio, um slide de transição informou que a aplicação da dinâmica vai 

iniciar. Logo depois, o slide 11 apresentou o processo da técnica que foi enfatizado e explicado 

detalhadamente pelo facilitador.  

Assim, iniciou-se a fase da geração de palavras aleatórias que foi composta por quatro rodadas, 

e expostas no slide 12. Ao concluir essa etapa, o slide 13 apresentou a problemática por 

intermédio de um storyboard desenvolvido com auxílio da ferramenta online StoryboardThat. 
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Após a apresentação da problemática retornou-se ao slide 12, onde estavam exibidas as 

palavras. Por fim, os participantes selecionaram as palavras para auxiliar na fase da ideação.  

Figura 5.11 – Storyboard com apresentação da problemática 

Fonte: Elaboração própria 

O quinto momento correspondeu à fase de ideação, que fez uso de cartaz colado na parede, post 

its coloridos, imagens referentes à problemática expostas na sala, além de lápis piloto e canetas 

para ilustrar as ideias seja escrevendo, ou desenhando. Para tanto, os participantes tiveram 20 

minutos parar construir ideias com base nas palavras originadas a partir da dinâmica. Durante 

o processo criativo, os participantes utilizaram todos os materiais dispostos e debateram cada 

palavra e ideia que ia sendo construída de forma coletiva, sempre buscando saber a opinião de 

todo o restante do grupo. As ideias foram escritas nos posts its e coladas no cartaz por uma 

participante, no entanto era visível a interação de todos nesta etapa.  

Figura 5.12 – Ideias colocadas nos posts its 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O sexto momento se reportou à apresentação das ideias geradas, tais quais: 1) solicitar a 

avaliação do cliente a respeito da qualidade do serviço prestado; 2) investimento em capacitação 
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e aperfeiçoamento da equipe; 3) conscientização da equipe sobre a necessidade de melhoria 

contínua pessoal e dos processos da empresa; 4) otimizar recursos e revisar as margens de lucro 

para garantir a competitividade; 5) definir de forma clara as responsabilidades: atores e os 

procedimentos; 6) promover ações internas de sugestão de melhorias nos processos e 

divulgação de oportunidades de outros setores; 7) troca de experiências (laboratório, serviços, 

educação e pesquisa); 8) definição de um melhor método para análise prévia de serviço a ser 

realizado junto com o cliente; 9) investimento em aperfeiçoamento e infraestrutura como 

equipamentos, softwares para a realização dos serviços; 10) incentivos para a produtividade 

com base nos resultados dos serviços executados; 11) confiança entre empresa e seus 

colaboradores; 12) melhoria da comunicação interna e autonomia para os RTS (responsáveis 

técnicos) dos laboratórios para tomadas de decisões, emissões de propostas etc. 

5.5.5 Análise e considerações do caso 3 

O caso 3 buscou analisar como os colaboradores de uma empresa do setor de energias 

renováveis responderiam à aplicação da técnica de criatividade CREATION. Para almejar 

tal objetivo, aplicou-se a versão original e a versão visual (3ª versão) no mesmo grupo de 

participantes.  

Ao analisar a estrutura, a 3ª versão visual da técnica CREATION manteve os seis momentos 

e continuou compacta em relação à versão original. Tais modificações não acarretaram 

prejuízos no entendimento da dinâmica, nem no processo de geração de ideias, aos 

participantes do caso 3. 

Na primeira aplicação, versão original, os participantes destinaram sua atenção ao facilitador 

da dinâmica, pois a ausência de elementos visuais, em alguns slides, não tornou a 

apresentação de slides atrativa o suficiente para reter a atenção do público-alvo. Já na 

segunda aplicação, versão visual, os participantes se mostraram mais atentos tanto ao 

facilitador, quanto aos slides.  

Além disso, na segunda aplicação o slide de apresentação da técnica foi totalmente 

modificado esteticamente com referências ao tema criatividade e melhor organização dos 

elementos visuais. Já na primeira aplicação, o slide inicial não utilizava nenhuma imagem 

ou palavra associada ao tema criatividade. Essa modificação foi percebida instantaneamente 

pelos participantes que ao entrarem na sala para a segunda aplicação, olharam para a tela e 

disseram que hoje era dia de criatividade.  
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Com as mudanças propostas na estrutura visual da técnica, a segunda aplicação ficou 

claramente mais fluida, além de ter mais participação por parte dos colaboradores que na 

primeira aplicação estavam mais retraídos. Na etapa dos desafios, os colaboradores atingiram 

melhores resultados no mais complexo, vinculado ao raciocínio lógico, do que ao mais 

simples que envolvia apenas o sentido da visão.  

Para a explicação da problemática, a segunda aplicação teve um desempenho melhor. Na 

primeira, foi utilizada apenas uma imagem para comunicar o problema e, logo que foi 

apresentada os participantes expuseram algumas dúvidas antes de iniciar a fase de ideação. 

Em contraste, na segunda aplicação, não houve dúvidas, pois, o problema foi contextualizado 

com o auxílio da ferramenta visual storyboard. Ademais, os próprios participantes 

comentaram que dessa maneira ficou mais fácil de entender o problema.  

A fase de ideação apresentou maior nível de interação e coletividade na segunda aplicação, 

na qual os participantes utilizaram os posts its e o cartaz para escreverem suas ideias. Já na 

primeira aplicação, eles sugeriram que cada um pontuasse suas ideias e depois juntasse em 

um único checklist. Não obstante, o processo mostrou-se mais fluido na segunda aplicação 

em decorrência dos recursos extras oferecidos para a versão visual da técnica.  

Com relação ao número de ideias geradas, a segunda aplicação gerou doze ideias, enquanto 

que a primeira aplicação nove. Na apresentação das ideias na primeira aplicação, apenas um 

participante leu todas as ideias geradas, já na segunda quase todos participaram da 

apresentação. Vale salientar que no decorrer da fase de apresentação, na segunda aplicação, 

uma nova ideia surgiu no momento que os participantes as elencavam.  

Após o término da dinâmica, aplicou-se um questionário nos sete participantes do grupo para 

que fosse possível detectar como as modificações propostas influenciaram no resultado da 

técnica CREATION. Neste viés, questionou-se como eles avaliam sua criatividade, além de 

nove proposições comparando a aplicação da versão original e visual da técnica utilizando a 

escala de 0-10 discordo plenamente (0); discordo (3); não concordo nem discordo (5); 

concordo (7); concordo plenamente (10), por fim, foi feita a seguinte questão aberta: quais 

melhorias você sugere para a aplicação da dinâmica? 

No tocante aos resultados obtidos, verificou-se que dos 7 participantes, cinco avaliaram sua 

criatividade como regular, um como alta e outro como baixa. Concomitantemente, as 

respostas das nove proposições, ilustradas abaixo, proporcionaram que os participantes 
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comparassem as aplicações da versão original com a versão visual, indicando qual versão foi 

mais favorável para o grupo do caso 3.   

Tabela 5.6 – Questionário de avaliação caso 3 

Fonte: Elaboração própria 

Na proposição A1, mais de 80% dos respondentes concordaram que as cores utilizadas na 

apresentação se associaram ao tema apresentado. Na proposição A2, cerca de 85% concordaram 

que a apresentação da segunda aplicação foi mais agradável do que a da primeira, uma vez que 

na segunda os elementos visuais foram empregados de forma coerente. No entanto, 

Proposições Respondentes 

 Discordo 

plenamente 

Discordo Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

plenamente 

A1. A cor utilizada na 

apresentação 2 associa-se ao tema 

apresentado. 

  28,5% 42,8% 42,8% 

A2. A apresentação 2 foi mais 

agradável por apresentar 

elementos visuais em seu 

conteúdo. 

  14,2%  57,1% 28,5% 

A3. A apresentação 2 foi mais 

agradável do que a apresentação 1 

no que se refere a estética. 

  14,2% 42,8% 42,8% 

A4. A apresentação 2 tem o 

conteúdo mais organizado do que 

a apresentação 1 

 28,5% 14,2% 42,8% 14,2% 

A5.  Os elementos visuais 

inseridos nos slides 

proporcionaram mais 

dinamicidade a apresentação 2 

   28,5% 57,1% 14,2% 

A6. O uso de Storyboard na 

apresentação 2 facilitou mais no 

entendimento do problema, do que 

a foto na apresentação 1 

 28,5% 14,2% 42,8% 14,2% 

A7. Na fase de geração de ideias a 

apresentação 2 foi mais 

inspiradora do que a apresentação 

1 

 

 

28,5% 28,5% 28,5% 14,2% 

A8. As imagens coladas nas 

paredes na apresentação 2 

auxiliaram na geração de ideias 

 57,1%  42,8%  

A9.  Na geração de ideias 

(aplicação 2) o uso de cartazes 

para desenhos potencializou a 

criatividade 

  28,5% 14,2% 42,8% 14,2% 
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aproximadamente 15% acharam tal fato irrelevante, ou seja, não concordaram, nem 

discordaram com a assertiva.  

Em resposta à proposição A3, 85% dos participantes concordaram que a apresentação em slides 

da versão visual da técnica foi mais agradável do que a versão original, e apenas 14% acharam 

que as modificações não fizeram diferença e, portanto, não concordaram, nem discordaram. Já 

na proposição A4, 57% concordaram que as informações estavam mais organizadas na 

apresentação da versão visual da técnica, contudo 28,5% discordaram e 14,2% não 

concordaram, nem discordaram.  

A proposição A5 atestou que 71,3% dos respondentes concordaram que o uso de elementos 

visuais viabilizou mais dinamicidade à apresentação da versão visual da técnica, por outro lado, 

28,5% não concordaram, nem discordaram da afirmativa.  

As proposições A6, A7, A8 e A9 referem-se à fase do processo criativo. Na proposição A6, 

57% dos participantes concordaram que o uso do storyboard simplificou a problemática 

proposta, 28,5% discordaram e 14,2% não concordaram, nem discordaram. Na proposição A7, 

cerca de 43% confirmaram que a apresentação da versão visual foi mais inspiradora do que a 

da versão original, contudo 28,5% discordaram e 28,5% não concordaram, nem discordaram da 

assertiva.  

Quanto à proposição A8, 57,1% dos respondentes discordaram que as imagens espalhadas nas 

paredes contribuíram para o processo de ideação, porém um expressivo grupo de 42,8% 

concordou que as imagens foram benéficas para a geração de ideias. Assim, compreende-se que 

a intervenção destas imagens pode ser favorável, ou não, conforme o perfil de cada indivíduo. 

Em conclusão, de acordo com a proposição A9, 57% concordaram que o emprego de cartazes 

auxiliou no fomento da criatividade na etapa de ideação. Todavia, 28,5% discordaram e 14,2% 

nem concordaram, ou discordaram da afirmação.  

Para encerrar o questionário, perguntou-se aos participantes se eles sugeriam alguma melhoria 

para a técnica. Assim, apenas uma pessoa se manifestou sugerindo que o processo de coleta das 

palavras fosse otimizado e mais bem detalhado para que não ficasse confuso no momento de 

geração de ideias. Os demais indivíduos opinaram dizendo que acharam a dinâmica prática e 

interessante para estimular a criatividade e ajudar a resolver problemas do cotidiano dos 

colaboradores.  

Embasado na observação da pesquisadora, durante as duas aplicações, e associado à análise das 

respostas do questionário, pode-se inferir que a versão visual da técnica CREATION (3ª versão) 
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apresentou um melhor desempenho quanto às mudanças estéticas, ocasionando mais qualidade 

visual ao material de slides. Assim, é importante ressaltar que as alterações e materiais extras 

adicionados deixaram o processo mais fluido, estimularam o debate, interação no momento de 

construção da ideia, além de facilitar o entendimento da problemática.   

5.6 Análise intercasos e síntese das práticas observadas 

As duas versões da técnica CREATION (original e visual) foram aplicadas em três empresas 

de áreas distintas. A primeira foi uma instituição de ensino superior pública, a segunda uma 

empresa de base criativa e a terceira uma organização do setor de energia eólica. Para avaliar o 

desempenho das duas versões foi primordial aplicar duas vezes a técnica CREATION no 

mesmo grupo de pessoas nos três casos. 

À medida que as aplicações ocorriam, a versão visual da técnica foi sendo modificada. Esse 

método permitiu moldá-la solucionando os problemas encontrados durante as aplicações. Dessa 

forma, a CREATION visual (1ª versão) foi aplicada no caso 1, e, ao analisar o caso foi possível 

identificar a necessidade de inserir melhorias, tais como a estrutura dos slides utilizados, 

redução dos momentos de aplicação e melhor organização das informações para que a versão 

visual da técnica fosse mais eficaz. 

Essas modificações também podem ser observadas no caso 2, onde a aplicação da CREATION 

visual (2ª versão) foi realizada em um grupo de colaboradores de uma empresa de base criativa. 

Além do mais, foi possível perceber uma evolução dentro do processo, uma vez que a maioria 

dos participantes preferiu a apresentação da versão visual à versão original da técnica.  

No caso 3, a aplicação da CREATION visual (3ª versão) foi realizada em um grupo de 

colaboradores, que atuam em uma empresa de energia renovável, com formação predominante 

na área de exatas. Embora os participantes tivessem pouca familiaridade com o tema 

criatividade e elementos visuais, observou-se que no caso 3 a versão visual da técnica deixou o 

processo de gerar ideias e entendimento da dinâmica mais simples e fluido.  

Ademais, mesmo sem ter conhecimento na área de comunicação visual, a maioria dos 

participantes reconheceram que a CREATION visual (3ª versão) apresentou uma melhor 

qualidade visual na estrutura tornando-se mais agradável esteticamente, pois organizou melhor 

as informações e apresentou o conteúdo com legibilidade e clareza. 

No tocante ao nível de interação, os participantes no caso 1 foram mais participativos na versão 

visual da técnica, assim como o caso 3. Enquanto que no caso 2 esse nível de interação pôde 
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ser percebido em ambas as aplicações da técnica, levando em consideração que os 

colaboradores da empresa de base criativa mostraram-se engajados do início ao término da 

dinâmica. 

Ao analisar os três casos, identificou-se que em momentos como a exibição do vídeo sobre 

criatividade, exposição dos desafios e geração de ideias, os participantes apresentaram maior 

nível de interação. Destaca-se o caso 2, dado que os indivíduos participaram não só tentando 

solucionar os desafios propostos, mas também interagindo continuamente com o grupo e o 

facilitador do início ao término da dinâmica. Contudo no caso 3, os participantes se mostraram 

mais retraídos e tiveram menos iniciativa em tentar buscar a solução.  

Quanto ao processo criativo, a versão visual da técnica apresentou melhor desempenho nos três 

casos, uma vez que a ideia ia sendo elaborada de forma coletiva com debate entre os 

participantes antes de ser finalizada. No caso 1, os grupos que optaram por utilizar os recursos 

oferecidos construíram suas ideias em um viés colaborativo. Em consonância, o caso 2 deixou 

o processo mais fluido e também manteve a coletividade no processo de ideação. Por fim, o 

caso 3 também apresentou mais dinamicidade e criatividade coletiva na fase de geração de 

ideias na CREATION visual. 

No que concerne à atenção destinada ao facilitador e material em slides, nos três casos foi nítido 

o maior nível de atenção durante a aplicação da CREATION visual, que empregou de forma 

coerente os elementos visuais. Por outro lado, na versão original, percebeu-se que os 

participantes destinavam sua atenção mais ao facilitador e não prestavam atenção ao conteúdo 

apresentado nos slides.  

Em virtude da importância dos slides, para auxiliar o facilitador na explicação do processo da 

dinâmica, as modificações para a versão visual da técnica foram de grande valia, nos três casos, 

pois quanto melhor a qualidade visual do material, maior o nível de atenção dos participantes 

ao conteúdo exposto. 

Como resultado, a técnica CREATION teve como produto final as ideias geradas pelos 

participantes. No caso 1, o número de ideias foi maior na versão original do que na versão 

visual, enquanto que no caso 2 o número de ideias não apresentou variação na quantidade, mas 

sim na lógica, já que na versão visual os participantes elaboraram um framework e conectaram 

as ideias geradas. Por fim, no caso 3, a versão visual apresentou três ideias a mais do que a 

versão original.  
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Portanto, percebe-se que a modificações propostas na técnica CREATION influenciaram mais 

de forma qualitativa do que quantitativa, visto que nos três casos a versão visual acarretou 

fluidez ao processo criativo, possibilitando a construção de ideias mais elaboradas e 

direcionadas ao problema.  

Mediante o exposto, a CREATION visual apresentou melhor desempenho, nos casos 2 e 3, 

quanto as variáveis: clareza, fluidez, atenção, objetividade e interação. No caso 2, os 

colaboradores da empresa de base criativa mostraram-se mais familiarizados com os princípios 

visuais inseridos na versão visual da técnica. No caso 3, a versão visual da técnica ajudou a 

quebrar a barreira da timidez, entre alguns colaboradores, que interagiram mais na fase de 

ideação.  

Para compilar essa análise, o quadro abaixo utilizou a escala: “tem em parte”, “não tem” e 

“totalmente” para mensurar em qual dos três casos as variáveis atingiram melhores resultados. 

Quadro 5.3 – Comparação das variáveis na análise intercasos 

Variáveis Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Clareza Não tem Tem em parte Totalmente 

Fluidez Tem em parte Totalmente Totalmente 

Atenção Tem em parte Totalmente Tem em parte 

Objetividade Não tem Totalmente Totalmente 

Interação Tem em parte Totalmente Tem em parte 

Fonte: Elaboração própria  

A comparação entre os três casos (1, 2 e 3) possibilitou a elaboração do modelo final da 

CREATION visual, cujo intuito é promover melhorias dentro do processo da técnica, levando 

em consideração os aspectos estéticos/estruturais e funcionais da apresentação em slides, além 

da adição de novos materiais (cartaz, imagens, post its e storyboard) que foram identificados 

na literatura como ferramentas importantes para estimular o potencial criativo dos indivíduos 

na fase de ideação. 
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CAPÍTULO 6 – DESCRIÇÃO DO MODELO FINAL DA 

CREATION VISUAL 

Este capítulo descreve o modelo visual proposto para a técnica CREATION após sua validação 

a partir de três estudo de casos. 

6. 1 Descrição visual da técnica 

Com a validação das alterações propostas, a CREATION visual (apêndice E) organiza-se em 

três macro etapas: apresentação da dinâmica, problemática e fase de ideação (Figura 6.1). 

Figura 6.1 – Modelo CREATION visual 

Fonte: Elaboração própria 

Antes de iniciar a aplicação da dinâmica, prepara-se o ambiente com a colagem de imagens e 

cartazes na parede. As imagens devem fazer alusão ao tema que será discutido na problemática. 

Quanto à escolha do problema, esse deve ser combinado anteriormente com os gestores da 

organização para que seja de acordo com os seus interesses.  

Neste modelo visual, o tempo foi reduzido de 75 para 55 minutos, contemplando apenas seis 

momentos. É importante ressaltar que o formato visual tornou o processo de ideação mais fluido 

e colaborativo. 

No primeiro momento, slides 1, 2 e 3, o facilitador apresenta a dinâmica aos participantes. O 

primeiro slide traz elementos como cor, forma e direção para tornar o material mais criativo, 

além de contextualizar que a dinâmica trata sobre criatividade. No segundo slide, os elementos, 
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cor e o uso de pictogramas proporcionam uma comunicação direta com o público-alvo, pois 

informa que não se pode utilizar o aparelho celular e que os participantes podem participar sem 

receios. No terceiro slide, utiliza-se os elementos forma, cor e direção, que são agrupados para 

compor uma imagem. A mensagem da figura solicita que os participantes se apresentem antes 

do início da aplicação da técnica.  

Figura 6.2 – Primeiro momento CREATION visual (slides 1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O segundo momento, slides 4 e 5, apresentam o tema criatividade e faz uso do termo “PRA 

QUE? ” Indagando por qual razão devemos ser criativos. O slide 4 está composto por elementos 

visuais como cor, ponto, forma e direção, e uma figura que alude ao tema criatividade. O slide 

5 contém um vídeo, e, portanto, não foi inserido elemento visual gráfico nele. O vídeo 

demonstra exemplos de criatividade e inovação realizadas no cotidiano. 
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Figura 6.3 – Segundo momento CREATION visual (slides 4 e 5) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O terceiro momento refere-se à fase dos desafios, que são apresentados nos slides 6,7 8 e 9. Os 

slides apresentam elementos como cor, forma e linha. Esses elementos são responsáveis por 

compor os desafios e as respostas que são apresentadas posteriormente ao público da dinâmica.  

Figura 6.4 – Terceiro momento CREATION visual (slide 6 ao 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O quarto momento relaciona-se à aplicação da dinâmica com o auxílio dos elementos visuais 

cor e forma. Além disso, adiciona-se também imagens oriundas do site www.flaticon.com e 

www.brfreepik.com para tornar a apresentação mais agradável e criativa.  

http://www.flaticon.com/
http://www.brfreepik.com/
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Figura 6.5 – Quarto momento CREATION visual (slide 10 e 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Dando continuidade ao momento anterior, os slides 12 e 13 apresentam, respectivamente, a fase 

de geração das palavras aleatórias e a apresentação da problemática proposta. No slide 12 

aplica-se o elemento cor e contraste, no fundo do slide, consoante ao referencial de Lichtenfeld 

et al. (2012), pois os autores afirmam que a cor verde estimula a criatividade. Esse slide auxilia 

na fase de geração de palavras. Primeiro, o facilitador fala a primeira palavra e em seguida os 

participantes devem falar a primeira coisa que vem à mente, mas sem repetir nenhum vocábulo 

dito anteriormente. 

No slide 13 utiliza-se a ferramenta visual Storyboard construído a partir da ferramenta online 

Storyboardthat.com, além de imagens do site flaticon.com. Assim, contextualiza-se a 

problemática mediante uma narrativa composta por texto, personagens e elementos visuais 
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como cor, forma e dimensão. Além disso, a ferramenta proporciona clareza e objetividade na 

explicação do problema proposto. 

           Figura 6.6 – Quarto momento CREATION visual (slide 12 e 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Após definir as palavras-chave e conhecer a problemática, inicia-se o quinto momento com a 

geração das ideias de acordo com as palavras geradas. Esta fase tem duração de 20 minutos e 

utiliza recursos visuais como imagens, cartaz e post it. Nesses recursos, identifica-se a 

predominância do elemento cor tanto nos posts its, quanto nas imagens que devem ser coladas 

nas paredes. Com a adição desses materiais, o processo de ideação torna-se mais colaborativo, 

interativo e fluido, além de fomentar debates entre os participantes. O sexto e último momento 

contempla a apresentação das ideias geradas. 

Em suma, as modificações realizadas na técnica CREATION buscaram proporcionar melhorias 

ao processo da técnica, mediante a inserção de princípios visuais, levando em consideração 

todas as fases desde a apresentação visual, com suporte de slides do power point, ao processo 

criativo que contou com a adição de ferramentas visuais mapeadas na revisão da literatura deste 

estudo. 
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6.2 Diretrizes para a aplicação da técnica 

A CREATION visual precisa de pelo menos duas pessoas para sua aplicação: primeiro, o 

facilitador para conduzir a dinâmica e um auxiliar para digitar as palavras geradas e dar suporte 

ao facilitador na organização do ambiente e demais atividades. 

Para a aplicação da dinâmica necessita-se de materiais como computador, retroprojetor, cartaz, 

caneta piloto, canetas esferográficas e post it. Vale salientar, que é importante conferir 

previamente a qualidade do retroprojetor para que não interfira na legibilidade dos slides.  

Quanto a composição da problemática é necessário que o storyboard seja construído 

previamente, alinhado com os objetivos da organização. Sugere-se o uso da ferramenta 

Storyboardthat.com e o site Flaticon.com para àqueles que não possuem conhecimento 

empírico em softwares gráficos.  

Quanto ao número de participantes, a técnica pode ser aplicada em no mínimo quatro pessoas 

e os grupos podem ser divididos conforme a quantidade de indivíduos que participarem.  

Para a fase de gerar ideias, o facilitador e auxiliar devem entregar os posts its e canetas pilotos, 

além de comunicar que os participantes podem escrever, desenhar e utilizar o cartaz colado na 

parede.  
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluindo este trabalho, o último capítulo contempla as considerações finais, limitações e 

perspectivas futuras que foram encontradas no decorrer da pesquisa.  

7.1  Considerações finais e contribuições da pesquisa 

A comunicação visual apresenta-se como uma ciência multidisciplinar presente na construção 

de conceitos, transmissão de mensagens, ou ideias. Ademais, o processo também tem como 

objetivo agregar qualidade visual à estética da mensagem transmitida. Neste ínterim, o estado 

da arte desse construto demonstra que a inserção de princípios visuais, no processo de 

comunicação, é de grande valia para aprimorar processos, condensar o excesso de informação 

e melhorar a transmissão de informações entre indivíduos.  

Ao realizar a revisão bibliográfica sistemática, pôde-se conhecer o estado da arte sobre a 

comunicação visual, visualização da informação e ferramentas visuais. Dentre as publicações 

analisadas, percebeu-se que os estudos nessa área, apesar de terem iniciado há muito tempo, 

apresentou avanços nos anos de 2011, 2013 e 2015, o que demonstra interesse por parte da 

comunidade acadêmica sobre essas temáticas.  

Com esse aporte teórico, elaborou-se um framework relacionando os seguintes construtos: 

comunicação visual, elementos visuais, visualização da informação, ferramentas visuais e 

mensagem visual. Neste modelo, os elementos visuais são ilustrados como matéria-prima da 

comunicação visual e da visualização da informação. Tais elementos, são responsáveis por 

compor a mensagem cuja transmissão ocorre por meio das ferramentas visuais.  

A partir da literatura revisada e da pesquisa de campo, foi possível cumprir o objetivo geral 

desse estudo e propor melhorias visuais para a técnica de criatividade CREATION. 

Inicialmente, utilizou-se o mapeamento dos elementos e ferramentas visuais, realizado no 

capítulo 3, para elaborar um diagnóstico visual. Desse modo, identificou-se os problemas 

visuais da versão original da técnica. 

Além disso, esses elementos e ferramentas contribuíram para fundamentar as melhorias 

propostas na estrutura dos slides, que proporcionam suporte à apresentação da técnica e também 

na fase de geração de ideias. Essas mudanças foram realizadas gradativamente no decorrer da 

realização do estudo de casos em três diferentes organizações. 

Para validar a CREATION visual, executou-se uma análise intercasos com a finalidade de 

comparar qual versão (original ou visual), exibiu melhor resultado. Assim, a partir da análise 
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dos dados coletados, a versão visual trouxe novas variáveis ao processo de ideação: clareza, 

fluidez, atenção, objetividade e interação.  

Dentre os principais resultados, pode-se inferir que a CREATION visual foi mais eficaz nos 

seguintes aspectos: estrutura visual da técnica, melhor entendimento da problemática e processo 

de ideação mais colaborativo e interativo, o que estimulou os participantes a desenvolverem 

ideias mais direcionadas à solução do problema proposto.  

A partir desta averiguação, constatou-se também que a técnica visual abarcou melhores 

resultados no caso 2, dado que os participantes da empresa já tinham afinidade com o tema 

criatividade e recursos visuais. No que concerne às melhorias propostas, foi importante utilizar 

não só o aporte teórico, como também a avaliação do material gráfico por especialistas em 

design visual. 

As evidências de campo enfatizaram que o setor de mais afinidade para com a comunicação 

visual e criatividade foi a empresa do caso 2, contudo, mesmo sem ter o mesmo elo com tais 

construtos, os participantes do caso 3 opinaram positivamente sobre a versão visual ao 

mencionarem que a qualidade visual do material exibido estava mais agradável do que o 

utilizado na versão original da técnica. Isto posto, compreende-se que os elementos visuais 

devem ser empregados consoante aos princípios funcionais e estéticos propostos pelo design de 

informação, a fim de harmonizar a estética dos slides utilizados.    

Neste viés, mediante a síntese dos dados coletados, foram propostas melhorias para a versão da 

técnica de criatividade CREATION. Essas modificações puderam ser observadas nos três 

setores em que a técnica foi aplicada. Em todos os casos, a versão visual da técnica foi o formato 

que mais estimulou a interação e a criatividade coletiva dos participantes.  

Por fim, a realização dessa pesquisa contribuiu para o âmbito acadêmico, pois avançou sob uma 

ótica interdisciplinar na temática de dois importantes construtos da ciência: criatividade e 

comunicação visual. Quanto ao cenário corporativo, se contribui com a elaboração de uma 

técnica de criatividade mais agradável esteticamente, e com o processo de ideação mais 

colaborativo, que pode ser utilizada para o fomento da inovação dentro de organizações de 

campos de atuação distintos. 

7.2 Conclusões 

Os objetivos desta pesquisa foram alcançados. O primeiro objetivo específico: mapear os 

elementos e ferramentas visuais por intermédio da revisão bibliográfica sistemática, foi 

executado no capítulo 3 com o mapeamento dos elementos e ferramentas visuais existentes na 
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literatura. Esse objetivo permitiu a adição de ferramentas visuais como storyboard e imagens 

dentro do processo de ideação da versão visual da técnica CREATION. 

Para responder o segundo objetivo específico: analisar a técnica CREATION utilizando 

elementos e ferramentas visuais propostas pela comunicação visual, analisou-se no capítulo 5 

a técnica de criatividade CREATION, sob a perspectiva visual da literatura, o que originou um 

diagnóstico para propor melhorias visuais na estrutura de apresentação do material, bem como 

no processo de gerar ideias.  

O terceiro objetivo específico: validar a aplicação da técnica CREATION a partir da 

comparação entre o modelo original e o modelo visual proposto, foi alcançado com suporte de 

seis aplicações das duas versões da técnica (original e visual) em três organizações distintas. 

Assim sendo, validou-se o formato que foi mais eficaz tanto no processo de ideação, quanto na 

opinião dos participantes. O novo formato da técnica foi apresentado no capítulo 6. 

A execução dos três objetivos específicos permitiu responder ao objetivo geral proposto: Como 

deve ser uma técnica de criatividade que leva em consideração princípios visuais? A 

problemática foi respondida no capítulo 6, que apresentou a versão final da técnica CREATION 

com a inserção dos seguintes elementos visuais: cor, direção, forma, escala, contraste, ponto, 

linha e dimensão. Esses elementos foram agrupados e inseridos na fase de apresentação com o 

propósito de conferir qualidade visual ao material de slides. Quanto às ferramentas visuais, 

adicionou-se o storyboard, cartaz, post it e imagens que proporcionaram mais clareza, atenção, 

objetividade, interação e fluidez à fase de ideação.  

7.3 Limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros 

Uma das limitações foi o fato de modificar uma técnica já existente, visto que as melhorias 

deveriam ser inseridas sem que prejudicasse as etapas da técnica CREATION. Para tanto, foi 

importante que essas modificações fossem colocadas gradualmente para que não causassem 

problemas no fluxo proposto. Além disso, os pontos detectados como positivos e coerentes com 

a literatura visual foram mantidos, tal qual o vídeo que foi exibido nas duas versões para 

contextualizar o tema criatividade. Por fim, pode-se citar também a dificuldade de encontrar 

outras empresas do setor de eólica que estivessem disponíveis para participar das duas 

aplicações da técnica CREATION (versão original e visual).  

Para estudos futuros, propõe-se que outras técnicas de criatividade sejam analisadas sob a 

perspectiva visual mapeada para esse estudo, com o intuito de que elas sejam aplicadas no 

âmbito acadêmico e corporativo de forma eficaz, clara e objetiva. Sugere-se também a 
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possibilidade de se elaborar uma técnica de criatividade que considere o aporte visual da 

literatura em todas as suas etapas. Por fim, espera-se que esse estudo colabore no avanço das 

pesquisas na academia, como também no âmbito inerente às organizações privadas.  
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APÊNDICE A – Slides originais da Técnica CREATION 
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APÊNDICE B - Aplicação do Teste Piloto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

APÊNDICE C – Slides da CREATION Visual (1ª Versão) 
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APÊNDICE D – Slides da CREATION Visual (2ª Versão) 
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APÊNDICE E – Slides da CREATION visual (3ª Versão) 
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APÊNDICE F – Questionário 

Participante: ............................................................................................................... ................................ 

1.Informe o seu sexo 

( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) 18 a 21 anos ( ) 22 a 25 anos ( ) 26 a 29 anos ( ) Acima de 30 anos 

Profissão:  

3. Como você avalia sua criatividade? 

( ) Baixa ( ) Regular ( ) Alta 

Pedimos sua opinião nos itens abaixo: 

Apresentação 1: Primeira aplicação da dinâmica; Apresentação 2: Segunda aplicação da dinâmica 

 

Quais melhorias você sugere para a aplicação da dinâmica? 

0 – Discordo plenamente; 3 – Discordo; 5 – Não concordo nem discordo; 7 – Concordo; 10 – Concordo 

plenamente 

 0 3 5 7 10 

A1. A cor utilizada na apresentação 2 associa-se ao tema apresentado.      

A2. A apresentação 2 foi mais agradável por apresentar elementos visuais em seu 

conteúdo. 

     

A3. A apresentação 2 foi mais agradável do que a apresentação 1 no que se refere a 

estética. 

     

A4. A apresentação 2 tem o conteúdo mais organizado do que a apresentação 1      

A5.  Os elementos visuais inseridos nos slides proporcionaram mais dinamicidade a 

apresentação 2 

     

A6. O uso de Storyboard na apresentação 2 facilitou mais no entendimento do problema, 

do que a foto na apresentação 1 

     

A7. Na fase de geração de ideias a apresentação 2 foi mais inspiradora do que a 

apresentação 1 

     

A8. As imagens coladas nas paredes na apresentação 2 auxiliaram na geração de ideias      

A9.  Na geração de ideias (aplicação 2) o uso de cartazes para desenhos potencializou 

a criatividade 
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APÊNDICE G – Relatório Caso 1 
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APÊNDICE H – Relatório Caso 2  

1ª Aplicação – Creation Original 
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2ª Aplicação – CREATION Visual 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

APÊNDICE I – Relatório Caso 3 

1ª Aplicação – CREATION Original 

 

 

2ª Aplicação – Creation Visual 
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