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Gestão Visual, Desenvolvimento de Produtos, Usabilidade. 
Este artigo apresenta um modelo conceitual de Gestão Visual, para etapas-chave do processo de desenvolvimento de 
produtos. A pesquisa é exploratória e de análise teórica sistemática, voltada para desenvolvimento de produtos, gestão 
visual e usabilidade. O modelo propõe promover integração e fluxo de informações entre etapas de projeto. 

 
Visual Management, Product Development, Usability 

This paper presents a Visual Management conceptual model for product development process key-steps. The research is 
exploratory and of systematic theoretical analysis, focused on product development, visual management and usability. 
The presented model proposes to promote integration and information flow between project steps. 

 
 

1. Introdução 
 
O desenvolvimento de produtos com elevado nível 
de detalhes, focado em atender necessidades das 
partes interessadas, tende a diferenciar o produto e 
torná-lo mais competitivo (ROZENFELD et al, 
2010). Tal desenvolvimento envolve procedimentos 
que são articulados pelas organizações. No entanto, 
quanto ao entendimento, organizações podem 
apresentar fragilidades em diferentes níveis, são 
eles: organizacional, processual, departamental, 
setorial e individual (ver Figura 01). Dessa forma, o 
desenvolvimento de produto quando bem articulado 
pode auxiliar também na minimização destas 
fragilidades, principalmente a nível processual 
departamental e setorial. 
 
O Processo de Desenvolvimento de Produtos - PDP 
consiste em um conjunto de atividades por meio das 
quais se busca, a partir das necessidades do 
mercado, das possibilidades e restrições 
tecnológicas, considerando as estratégias 

competitivas e de produto da organização, chegar às 
especificações de projeto de um produto e de seu 
processo de produção, para que a manufatura seja 
capaz de produzi-lo (ROZENFELD et al, 2010). 
 

 
 

Figura 01 – Funil de confusão na organização. Fonte: 
Autores. 

 
Para fomentar melhor desempenho do PDP, faz-se 



 

 

necessário uma compreensão e atuação sob uma 
percepção mais ampla. Tendo em vista que, 
processos de gestão tratam da relação entre pessoas, 
tecnologias e processos, um dos principais 
instrumentos dessa relação é a comunicação 
(RUÃO, 2008; ROZENFELD et al,2010). 
 
No entanto, processos de desenvolvimento mais 
complexos geralmente são de difícil compreensão e 
visualização, pois, implicam em muitas atividades, 
feitas por diferentes pessoas, cada uma produzindo 
resultados que, por vezes, são utilizados em etapas 
subsequentes. Dessa forma, a complexidade pode 
aumentar em razão proporcional a tamanho, 
complexidade e especificidades (BROWNING, 
2009). 
 
Partindo da premissa que a informação e a sua 
compreensão são fundamentais para qualquer 
organização, os processos devem ser fáceis de serem 
compreendidos e utilizados, pois a comunicação 
possibilita maior estabilização, homogeneização e 
alinhamento quanto aos interesses. Tais fatores 
facilitam a padronização de procedimentos. Segundo 
Rozenfeld et al (2010) para obter-se um padrão, no 
processo de gestão de desenvolvimento de produto, 
é essencial adotar um modelo geral de referencia, no 
entanto, ao defini-lo deve-se considerar as melhores 
e mais adequadas práticas. 
 
Tal necessidade de informação qualificada, 
padronizada e de boa usabilidade torna a interface 
com o usuário parte fundamental dos sistemas de 
informação. Autores relacionados à gestão de 
processos mencionam a importância da estabilização 
de processo e visualização das informações a ele 
relacionadas, vale citar: (PMI, 2004); (MEREDITH 
e MANTEL, 2006); (PHILLIPS, 2008); (PINTO, 
2009); (OSTERWALDER,e PIGNEUR 2010); e 
(ROZENFELD et al,2010).  
 
Diante desse contexto, emerge a possibilidade de 
utilizar Gestão Visual apoiada na usabilidade como 
meio de interação e monitoramento dos processos de 
desenvolvimento de produto, uma vez que “as coisas 
devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer 
sentido para serem entendidas e usadas.” 
(KRIPPENDORF, 1989).  
 
No entanto, para desenvolver interfaces, deve ser 
dada atenção especial aos requisitos relacionados às 
entradas de dados e à forma de exibição. Nesse 
desígnio, o estudo tem como objetivo apresenta um 

modelo conceitual de Gestão Visual, para etapas-
chave do processo de desenvolvimento de produtos. 
 
2. Metodologia 
 
A pesquisa é classificada como exploratória, pois, 
ela buscou informações em livros e artigos, pode 
ainda, ser caracterizado como uma análise teórica 
sistemática, pois visou identificar os estudos na área 
de desenvolvimento de produtos, gestão visual e 
usabilidade. Para isso, foi feita uma triagem de 
livros nacionais e internacionais e artigos 
internacionais que estavam relacionados à gestão 
visual aplicada a processo e/ou projeto e que 
poderiam indicar formas de aplicação desse modelo 
de gestão ao desenvolvimento de produtos.  
 
Entre outros procedimentos de pesquisa, 
primeiramente uma busca sistemática foi realizada, 
na base de dados SCIENCEDIRECT® a partir do 
termo Visual Management (Gestão Visual). 
Inicialmente foram encontradas 175 publicações. No 
entanto, foram considerados apenas: os últimos 
cinco anos de publicação (2008-2012); pesquisas 
com foco na gestão visual; e pesquisas relacionadas 
a processos e/ou projetos. A Figura 2 esclarece 
como essas condicionantes ajudaram o processo de 
seleção. 
 

 
 

Figura 02 – Filtros de pesquisa. Fonte: Autores. 



 

 

 
Além do artigo de Eppler e Platts (2009) outros 
autores foram considerados como referenciais 
teóricos para revisão de literatura para os principais 
enfoques da pesquisa, são eles: Processo de 
Desenvolvimento de Produtos - PDP; Usabilidade; 
Visualização de Informações; Ferramentas Visuais; 
e Gestão Visual. A Figura 03 indica a relação dos 
autores com as áreas de enfoque desta pesquisa. 
 

 
 

Figura 03 – Principais referenciais teóricos utilizados. 
Fonte: Autores. 

 
A partir dessa revisão de literatura propõe-se a 
construção de uma proposta de modelo conceitual 
para integrar e promover fluxo de informações entre 
as etapas de projeto. 
 
3. Gestão Visual aplicada 
 
Com a revisão de literatura apresentada a seguir, 
buscaram-se estudos que permitissem propor a 
gestão visual de forma aplicada ao desenvolvimento 
de produto considerando a princípios de usabilidade. 
 
3.1.Usabilidade 

 
Os colaboradores para atuarem no processo de 
desenvolvimento de produtos, precisam que algumas 

informações sejam fornecidas por meio de uma 
interface. A interação ocorre quando essas 
informações são captadas e processadas, gerando 
decisões que serão transformadas em ações que 
influenciarão o ambiente externo (IIDA, 2005). 
Portanto, considerar e se apropriar de princípios da 
usabilidade pode trazer a essa proposta contribuições 
importantes. 
 
A usabilidade é a característica que determina se o 
uso e manuseio de um produto é fácil e rapidamente 
aprendido, dificilmente esquecido, não provoca 
erros operacionais, oferece alto grau de satisfação 
para seus usuários e resolve de forma eficaz e 
eficiente às tarefas para as quais foi projetado 
(NIELSEN, 2000). 
 
Um sistema orientado para a usabilidade possui uma 
interface que deve ser usada para se executar uma 
tarefa, de modo a permitir que os usuários não 
precisem focar a sua energia na interface em si, mas 
apenas no trabalho que eles desejam executar 
(NORMAN, 1986). Isso permite que a informação 
flua naturalmente. Assim, as formas de comunicação 
no PDP devem ser apresentadas visando facilitar o 
entendimento e interação dos envolvidos no 
processo (usuários), permitindo que eles direcionem 
a sua atenção para os objetos com os quais 
trabalham diretamente. 
 
São apresentados aqui sete, entre os dez princípios 
elencados por (JORDAN, 1998) para a análise de 
usabilidade, considerados nesta pesquisa como 
requisito para uma boa interface visando facilitar a 
interação entre a pesquisa e o desenvolvimento no 
processo de desenvolvimento de produtos, são eles: 
Consistência; Compatibilidade; Feedback , 
Prevenção de erro e recuperação; Clareza visual; e 
Priorização da funcionalidade e informação. Tais 
princípios focam principalmente na correta 
transmissão da informação, uma questão importante 
para a gestão visual. 
 
A “Consistência” definida como a manutenção da 
similaridade Jordan (1998), mostra-se diretamente 
aplicável à gestão visual, principalmente, na 
exibição de informações. Portanto, informações 
similares, tanto em função quanto em uso 
decorrente, devem ser exibidas de forma similar, 
facilitando a compreensão e utilização. 
 
Segundo o mesmo autor, a “Compatibilidade” atua 
no âmbito do conhecimento do público – que neste 



 

 

caso serão as pessoas que farão uso das informações 
exibidas e atuarão nos processos da gestão visual. 
 
Neste sentido, o princípio do Feedback também atua 
nessa proposta de gestão visual. Ao unir processo 
com indicação de desempenho ou status, a gestão 
visual atua ativamente em fornecer retroalimentação 
aos usuários durante todo o processo. Assim, a 
própria ação dos envolvidos também gera retorno de 
informação sobre o desempenho, das atividades, 
etapas e de todo o projeto de desenvolvimento de 
produto. 
 
O desempenho dos envolvidos está também 
diretamente relacionado à “Prevenção de erro e 
recuperação”. Tal princípio indicado por Jordan 
(1998), apregoa que se deve projetar minimizando a 
possibilidade de ocorrência de erros dos usuários, 
também coloque que no caso de sua ocorrência, a 
recuperação de tal erro deve ser rápida e fácil. 
 
Em conjunto os princípios já colocados, a “Clareza 
visual” atua no sentido de projetar informações 
exibidas aos usuários para serem lidas com rapidez e 
sem causar confusão (JORDAN, 1998). Tais 
pressupostos são importantes quanto, no caso da 
gestão visual, a processo é guiado por tais 
informações. 
 
Por fim, segundo Jordan (1998) deve-se “Priorizar 
funcionalidades e informações mais importantes” 
sempre de maneira fácil e acessível aos usuários. 
Este principio, mostra-se relevante a gestão visual na 
medida em que nem todas as informações são 
necessárias ou possuem a mesma importância para 
todos os envolvidos durante as diversas etapas do 
processo. Desta maneira, sugere-se que as 
informações devem ser eleitas esta escala de 
importância, ressaltando e explicitando as 
informações mais importantes de determinada etapa, 
atividade e processo.  
 
Portanto, acredita-se que ao fazer uso desses 
princípios de usabilidade na criação de modelos, 
ferramentas e na apresentação visual de etapas-
chave pode-se tornar o processo de desenvolvimento 
de produto mais acessível, de mais fácil 
compreensão e consequentemente, com menor 
possibilidade de erro. 
 
3.2. A Gestão Visual 

 
Na metade do século XX os japoneses passaram a 

investigar e sistematizar modelos de gestão 
direcionados, principalmente, aos procedimentos 
operacionais fabris.  
 
Concomitante, junto a essa busca por melhores 
desempenhos foram desenvolvidas propostas que 
incentivavam a maior participação dos 
colaboradores no processo, o trabalho em equipe e o 
uso de instrumentos gerenciais. Os japoneses até 
hoje induzem seus operários a pensar e a criar. Por 
isso, incentivam a criatividade e o acesso a 
informações (PALADINI, 1998). Alguns autores são 
reconhecidos internacionalmente por suas 
contribuições aos modelos orientais, vale citar: Juran 
(gestão); Deming (processos); Ishikawa 
(ferramentas).  
 
Desde o inicio, principalmente após a disseminação 
da filosofia Lean1 (que utiliza o gerenciamento 
visual, mapeamento de fluxo de valor e outros 
mecanismos visuais), a Gestão Visual tem se 
mostrado importante por buscar meios rápidos e 
simples que permitam aos envolvidos saber o estado 
atual da situação e colaborar com a organização 
(WOMACCK, 1998; LOCHER, 2008; 
OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010; LEAN 
INSTITUTE BRASIL, 2012). 
 
O Lean Institute Brasil (2012) define Gestão Visual 
como um sistema de planejamento, controle e 
melhoria contínua que integra ferramentas visuais 
simples que possibilitam o entendimento, e 
permitam com uma rápida visualização compreender 
a situação atual. Isso apoia o trabalho padronizado, a 
aderência dos processos e viabiliza melhorias. 
 
Por finalidade, a Gestão Visual busca permitir aos 
envolvidos visualização e compreensão, tornando a 
situação mais transparente, ajudando a focar em 
processos e a priorizar o que realmente é necessário. 
Pode-se ainda, fornecer informações que gerem 
ações no ponto da comunicação e a manutenção e 
atualização de tais informações deve ser feita pelos 
que realmente fazem o trabalho, que na maioria das 
vezes são os primeiros a perceber as anormalidades. 

                                                      
1 A filosofia Lean surgiu com a produção enxuta ou 
manufatura enxuta, em inglês Lean Manufacturing, é 
também conhecida como Sistema Toyota de Produção, 
pois foi criada pelos japoneses da Toyota Motors Co, com 
o objetivo de redução dos desperdícios de superprodução, 
tempo de espera, transporte, movimento e defeitos etc. 
(Womack, 1998). 



 

 

E, finalmente, deve estar conectada aos objetivos do 
negócio (MEREDITH e MANTEL, 2006; 
OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010, LEAN 
INSTITUTE BRASIL, 2012). 
 
As formas de apresentação visuais são ilimitadas, 
pois os recursos visuais são guiados apenas pelo 
objetivo de tornar fácil e amplamente acessíveis às 
orientações, procedimentos e a comparação do 
desempenho real versus o esperado. Um dos 
benefícios das apresentações visuais, segundo 
Eppler e Platts (2009) é que elas podem ser 
evocativas e, portanto, inspiradoras e cativantes. A 
literatura apresenta exemplos práticos de 
mecanismos visuais, desde níveis estratégicos até os 
mais operacionais. Entre eles vale mencionar 
propostas que permitem uma visão global e 
simplificada do processo: A) - Business Model 

Generation - Canvas; B) - Mapeamento do fluxo de 
Valor; e C) - Método A3; 
 
A) - Business Model  Canvas (Figura 4) 
 
O Business Model Canvas – BMC é uma ferramenta 
de gestão estratégica que permite de forma 
planificada e visual descrever, avaliar, projetar, 
inovar e criar modelos de negócio. O BMC, por 
meio da visualização em um único plano ou quadro, 
torna mais fácil perceber as relações entre nove 
blocos que são entendidos como elementos-chave de 
modelos de negócio, são eles: Proposta de Valor; 
Seguimentos de Clientes; Relacionamento com 
Clientes; Canais; Fontes de Receita; Atividades-
Chave; Principais Recursos; Principais Parceiros; e 
Estruturas de Cursos (OSTERWALDER e 
PIGNEUR, 2010). 
 
Livro que apresenta o BMC (o quadro) aborda 
inovação integrando ferramentas de estratégia, 
gerenciamento de conteúdo e P&D, processos 
abertos e de design aplicados em modelos de 
negócios. Anteriormente ao livro (lançado em 2010), 
a proposta foi aprimorada e aplicada na prática por 
nove anos, em 45 países com a colaboração de 470 
cocriadores e em empresas como 3M, Ericsson, 
Deloitte e Telenor (OSTERWALDER e PIGNEUR, 
2010). 
 

 
 

Figura 4: Business Model Canvas. Fonte: 
OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010. 

 
B)- Mapeamento do fluxo de Valor (Figura 5) 
 
Difundido na língua inglesa como Value Stream 

Mapping – VSM, o termo refere-se a um modelo de 
diagrama de todas as etapas envolvidas nos fluxos 
de material e informação, necessárias para atender 
clientes do pedido a entrega. Os mapas podem ser 
desenhados em diferentes momentos, a fim de 
revelar as oportunidades de melhoria dessa forma, é 
utilizado para indicar o fluxo de recursos e 
identificar onde estão operações que consomem 
recursos, mas não acrescentam valor na perspectiva 
do cliente (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 
2007; LOCHER, 2008). 
 

 
 

Figura 5: Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual. 
Fonte: Locher (2008). 

 
C) - Método A3 (Figura 6) 
 
O A32 é uma prática pioneira da Toyota onde 

                                                      
2 A3 é tamanho do papel, definido pela norma ISO 216 
ele tem 420mm de altura e 297mm de largura. A área da 



 

 

problema, análise, ações corretivas e plano de ação 
são escritos em uma única folha de papel no 
tamanho A3, normalmente ela apoia-se no campo 
visual por meio de gráficos e figuras. Na Toyota, os 
relatórios A3 evoluíram até se tornarem um método 
padrão para a resolução de problemas, relatório de 
status e exercícios de planejamento, como o 
mapeamento do fluxo de valor (LEAN 
ENTERPRISE INSTITUTE, 2007). 
 

Figura 6: Exemplo de A3 Storyboard. Fonte: Dennis 
(2010). 

 
A partir dos apontamentos da literatura acredita-se 
que modelos de gestão visual permitem obter uma 
visão global e simplificada do processo, estabelecer 
modelos de referencia coletivos, enxergar relações 
entre elementos e ainda compreender e criar de 
forma compartilhada. (PMI, 2004); (MEREDITH e 
MANTEL, 2006); (OSTERWALDER e PIGNEUR, 
2010). 
 
Teixeira; Schoenardie e Merino (2011) ressaltam a 
importância em possibilitar melhor fluxo de 
informações, e dessa forma buscar eficiência e 
eficácia na comunicação, permitindo analises, 
controles e verificações constantes. Com isso, pode-
se alcançar maior alinhamento entre os envolvidos e 
facilitar a compreensão dos objetivos, do valor que 
flui no processo, e ainda promover o diálogo e a 
maior participação. Segundo Eppler e Platts (2009), 
a comunicação e a discussão sobre as apresentações 
visuais torna-se mais proveitosa quando elas podem 
ser manipuladas facilmente. Além disso, os autores 

                                                                                      
folha A3 é de 1/8 m² e equivale a duas folhas A4. Para 
mais informações acesse: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=3663. 

apontam que um facilitador experiente e cheio de 
recursos é vital para que o uso de técnicas de 
visualização possa alcançar maior contribuição. 
 
4. Resultados - Proposta de modelo conceitual 
 
Por entender que a gestão do Processo de 
Desenvolvimento de Produto é fator importante para 
o desempenho da Gestão Organizacional, acredita-se 
que ao disponibilizar informações visuais de etapas-
chaves pode-se facilitar a gestão de informações do 
PDP, principalmente por integrar informações, 
etapas, equipes, pesquisa e desenvolvimento – P&D. 
A Figura 7 ilustra contribuições de uma proposta de 
modelo conceitual de gestão visual aplicado ao 
desenvolvimento de produtos. 
 

 
 

Figura 7 – Contribuições da Gestão Visual para etapas 
decisivas no desenvolvimento do produto. Fonte: Autores. 
 
Assim, mostram-se relevantes, contribuições 
direcionadas a fomentar e orientar uma melhor 
apresentação visual de informações de projeto. 
Emerge então, a necessidade de ferramentas de 
gestão visual que atuem para promover o fluxo de 
informações entre etapas de projeto.  
 
Assim, propõe-se que ao terminar uma etapa, uma 



 

 

ficha seja criada com a função apresentar uma 
síntese de informações visuais para que a etapa 
subsequente possa dar continuidade ao processo de 
transformação. Além disso, outro material deve ser 
apresentado aos envolvidos, com função de orientar 
como utilizar a ficha da etapa anterior, como 
desenvolver a nova etapa e como criar a ficha da 
etapa subsequente.  
 
Esse processo de orientação visual atua para 
fornecer retorno aos envolvidos das etapas: atual, 
subsequente e anterior. Portanto, ao registrarem a 
própria ação os envolvidos também geram retorno 
de informação sobre o desempenho, atividades, 
etapas e do projeto como um todo, o que é útil para 
o projeto atual e para projetos futuros (ver figura 8). 
.  
 

 
 

Figura 8 – Fichas de entradas e saídas para fluxo de 
processos. Fonte: Autores. 

 
Suikki; Tromstedt e Haapasalo (2006) sugerem que 
o conceito de Coffee room culture and visual 

management pode dar suporte a Gestão Visual, por 
promover e apoiar a aprendizagem contínua, a 
cultura de discussão aberta, e dessa forma, promover 
um bom ambiente em projetos. Tal conceito sugere 
que os ambientes de projeto tenham uma sala de 
café equipada com ferramentas visuais e materiais 
para compartilhar informações. 
 
As ações conjuntas da gestão visual somadas ao 
modelo proposto podem facilitar a integração e o 
fluxo de informações entre as etapas de projeto. 
 
 
 

4. Considerações Finais 
 
A revisão de literatura e o modelo conceitual de 
Gestão Visual, para etapas-chave do processo de 
desenvolvimento de produtos indicam possibilidades 
para melhor transmitir informação por meio de 
apresentações, mecanismos e fichas visuais. Isso 
indica que a comunicação visual pode transcender 
modelos de referências, diretrizes, relatórios e 
análises. 
 
Entretanto, para implementação de tal modelo, 
alguns pontos devem ser avaliados e levados em 
consideração, por exemplo: deve-se verificar se há 
interesse e comprometimento da alta gerência para 
com a sua utilização, é fundamental também a 
cooperação e orientação da equipe, e principalmente, 
deve haver uma experimentação prévia. 
 
Para trabalhos futuros pretende-se aplicar tais 
conceitos de forma prática a um Processo de 
Desenvolvimento de Produto já estruturado e avaliar 
seu desempenho. Assim, buscar-se-á desenvolver 
aplicativos primeiramente analógicos e depois 
digitais que possibilitem expor, discutir e 
compartilhar situações, e ainda, orientar e direcionar 
fluxo e acesso para mais informações de uma forma 
mais fácil, rápida e interativa. 
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