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Desenvolvendo suas Habilidades 

em Facilitação Visual



ambientação





rabiscos

















anatomia do rabisco







liberdade de criação







descartável 
(mas não descarte)





detalhes 
(mínimos)





não falam, sugerem



ajudam você a…



✓ Pensar de maneira aberta e criativa 

✓ Inventar e explorar conceitos 

✓ Criar sem se preocupar com a qualidade 

✓ Facilitar o rápido entendimento 

✓ Discutir, criticar e compartilhar com outros 

✓ Arquivar as ideias para posterior reflexão



desenhar um produto 
com rabiscos rápidos e 

sem muitos detalhes

atividade individual

60 segundos



visualização























o processo do 
pensamento visual







escolher um produto

atividade em grupo

60 segundos



quais são as principais 
características desse 

produto?

atividade em grupo

5 minutos



como estruturar 
visualizações





ten different ways to 
describe an apple









how to know 
what to draw







como apresentar o 
produto de uma forma 

qualitativa?

atividade em grupo

5 minutos



e de uma forma 
quantitativa?

atividade em grupo

5 minutos



habilidades visuais



todo mundo pode 
desenhar







rabiscos e pássaros

atividade individual

…



alfabeto visual



alfabeto visual

combinando formas para formar objetos



pessoas e faces





you see 
yourself 

here?
and here?

Scott McCloud









texto e tipografia





juntando tudo com cor…





vocabulário visual







1. Listar palavras-chave que comuniquem a essência 
do seu produto. 



1. Listar palavras-chave que comuniquem a essência 
do seu produto.  

2. Categorizar em coisas, pessoas, lugares, 
processos e conceitos



1. Listar palavras-chave que comuniquem a essência 
do seu produto.  

2. Categorizar em coisas, pessoas, lugares, 
processos e conceitos 

3. Desenhe as palavras de cada categoria



facilitador





o que é facilitação 
visual?

































sketchnote







Doug Neill



por que?







melhora a compreensão 
e a memória















quem









quando









quanto custa





review



a abertura é o momento 
mais importante de uma 

palestra



Joe Marchese 
Fox Networks President of Advanced 

Advertising

Attention is the new economy. It is 
the world’s most valuable 

resource. You shape hearts and 
minds only with attention.

“
”









serendipidade

































visualização B.C

















processes 
management 

daily

scrum

design thinking

kanban

lean

transparency 

value 

design

agile

planning 
inspection 

adaptation 

UX

ui

mvp

methodologies 

backlog

empathy ideation 

prototype 

business 
strategy 





simplicity is the 
ultimate sophistication“

”Leonardo Da Vinci



Obrigado :)
Leonardo Monteiro de Miranda

nademiranda@gmail.com 
@nademiranda
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