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Cansou do PowerPoi
Para a reuniao corn urn grande cliente ern
abril, urn alto gerente da Accenture, Mark Pa-
pia, contratou urn profissional do qual nunca
tinha ouvido falar: urn "facilitador grafico".
Durante 0 encontro, a ilustra-

dora Julie Stuart usou folhas

de papel de 1,2 metro x 2,5 me-

tros para criar grandes murais

que retratavam a discussao en-

tre os participantes. A meta?

Ajudar todos a estabelecer co-

nex5es e a lembrar de pontos

cruciais. "0 desenho gerou uma

quantidade enorme de intera-

~ao", diz papia.

A facilita~ao grafica, ou vi-

Eis outra saida
sual, remonta no mfnimo a
decada de 1970, quando foi po-

pularizada por um grupo de ar-

quitetos de San Francisco, nos

Estados Unidos. Ultimamente,

andou crescendo - em parte

devido a satura~ao do Power-

Point. Um mural desses pode

ser digitalizado e amplamente

distribufdo por e-mail, e servir

nao s6 de resumo do encon-

tro a ser arquivado em alguma

pastinha, mas tambem como

referencia visual para metas ou

processos cruciais. "Quero que

alguem que nao tenha partici-

pado da conversa seja capaz

de olhar para algo que fiz e ra-
- pidamente assimilar as princi-

pais ideias", diz a ilustradora

Bree Sanchez, de San Francisco.

E funciona?
Professor da Universitat St.



Uma nova versio de
"Mio ia no marketini('
A facilitadora gratica Stephanie Crowley
retrata os temas centrais do classico
de Theodore Levitt, publicado em 1960
pela HBR.

Gallen, na Suf<;a,Martin EppLer
estudou 0 efeito da representa-
<;aovisuaL na recorda<;ao de con-
teudo. Descobriu que 0 registro
gratico ajuda mais do que slides
de PowerPoint, sobretudo se 0

indivfduo sentir que teve parti-
cipa<;ao no desenho. "A pessoa
lembra meLhor daquiLo que eLa
mesma criou", diz EppLer.Com 0

PowerPoint, os slides ja chegam
prontos, nao ha intera<;ao ou
participa<;ao. Ja com 0 registro
gratico, todo participante da

ideias para a imagem\- e sente,
portanto, que contribpiu para 0

resuLtado final.
o estudo de Eppler sugere,

no entanto, que programas de
software que permitem ao in-
divfduo criar sua propria repre-
senta<;ao visuaL - Let's Focus
ou SmartDraw, por exempLo -
podem ser mais eficazes do que
a obra de um artista, que custa
caro (nos EUA, um profissional
tarimbado cobra de US$1mil a
US$3,5 miL por dia).

MEU I

NEGOCIO EO DE
TRANSPORTESI

Opiniao de empresas
A lista de empresas que usam
a tecnica inclui HP,DelL,S.C.
Johnson e Charles Schwab. Des-
de 2005, a Kraft Foods usa a fa-
cilita<;ao grafica na forma<;ao de
Lideran<;as."Para mim, um dese-
nho e um tremendo gatiLho", diz
NicoLePoLarek,diretora associa-
da de desenvolvimento organiza-
cionaL. "S6 de olhar para a ima-
gem posso lembrar·da conversa."
Jason Dirks, diretor de capacita-
<;aoda Kraft, diz que 0 registro

grafico mantem 0 pessoal inte-
ressado e engajado em dois pIa-
nos. "No infcio, ha 0 fator 'surpre-
sa' de ver a pessoa ali desenhan-
do a imagem", diz Dirks. Mais tar-
de, 0 desenho pode ser estudado
mais detidamente. "Um iLustra-
dor consegue registrar as coisas
com muita profundidade."
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