
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Visual 

Lisboa, Maio de 2018 



 

Num mercado cada vez mais competitivo e exigente, as empresas são direcionadas a 

encontrar alternativas para promover uma gestão eficiente.  

Esta gestão requer a existência de uma comunicação confiável e transparente, com foco 

em resultados, feedback constante aos colaboradores integração de todas as equipas de trabalho. 

É neste sentido que surge o conceito de Gestão Visual, que pressupõe a exposição de dados à vista 

de todos, com padrões visuais claros e de fácil entendimento. 

Nos armazéns e fábricas, a gestão visual é frequentemente utilizada. Neste caso, são 

aplicadas diferentes ferramentas, tornando mais simples o envolvimento de toda a equipa no 

processo de fabrico e no entendimento das regras e normas. Normalmente, as áreas do chão são 

marcadas e as prateleiras etiquetadas, facilitando a procura e organização. Por outro lado, todos 

os procedimentos são claramente identificados, assim como as principais instruções de utilização 

de um equipamento ou ferramenta. 

Em termos de serviços, é mais desafiante aplicar este conceito. No entanto, todos os 

aspetos da gestão visual são relevantes, desde que se possa orientar uma equipa a seguir os 

processos necessários. Um processo mal gerido, com pouca compreensão de prioridades ou do 

contributo de cada colaborador, pode vir a ser redefinido. Esta redefinição passa pelo mapeamento 

do processo, por delinear as tarefas individuais e da equipa e por aplicar a gestão visual do fluxo 

definido. 

Benefícios relacionados com a Gestão Visual 

• Permite o acompanhamento e desempenho da equipa, dando a compreender a 

importância do trabalho e dedicação necessária de todos para atingir as metas e superar desafios; 

• Atualização constante dos dados, permitindo uma visão exata do que vai 

acontecendo na empresa, bem como quais os processos críticos, tendências positivas e negativas 

e pontos de controlo. Permite assim compreender e identificar as prioridades; 

• Reforço na cultura de gestão com base em informações e factos, eliminando 

riscos relacionados com a falta de conhecimento. Desta forma, o processo de tomada de decisão 

ganha ferramentas que garantem uma maior eficiência; 

• Análise de tendências dos indicadores e suas variáveis, sendo possível agir na 

correção de desvios, ajustes de processos e falhas nas operações. 

Como implementar? 

Alguns cuidados são necessários para garantir o sucesso da implementação da gestão 

visual. 



Definição dos indicadores a ser incluídos e estabelecer os padrões visuais a adotar. É 

fundamental selecionar os de maior relevância, para que não exista informação em excesso e sem 

utilidade para os grupos de trabalho; 

Criação de uma equipa responsável para recolher e atualizar toda a informação, ou no 

caso de ser um processo automático, definir os pontos de controlo e responsáveis para o efeito; 

 Formação aos responsáveis para utilização desta ferramenta e para transmissão desta 

cultura aos outros colaboradores. 

Tipologias – Exemplo de Ferramentas 

KANBAN 

Termo de origem francesa que significa “sinalização”. O sistema Kanban utiliza cartões 

que contêm orientações sobre um determinado fluxo ou tarefas. Por exemplo a definição de tarefas 

por: “To Do”, “Doing” e “Done”. A utilização de um sistema destes permite um controlo 

detalhado de produção com informações sobre quando, quanto e o que fazer. 

 

 

 

 

 

 

ANDON 

É uma ferramenta de gestão em que se utilizam sinais luminosos e/ou sonoros para alertar para 

algum defeito na cadeia de produção. Na prática, o Andon é um sistema utilizado pelos operadores 

da linha de produção ou mesmo pelo próprio equipamento para sinalizar a produtividade ou 

alguma falha no processo, solicitando assim a ajuda de colaboradores para resolução do problema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fonte: https://www.srkssolutions.com/index.php/about/andon [Consultado em Novembro 2017] 

Figura 1 – Fonte: http://www.shmula.com/using-kanban-in-your-personal-life/22425/ 

https://www.srkssolutions.com/index.php/about/andon


DASHBOARDS 

Englobam informações sobre vários indicadores necessários para a Gestão. A melhor 

forma de implementar este tipo de solução passa por ter ferramentas de Business Intelligence que 

permitam uma gestão ágil, eficaz e intuitiva por parte dos utilizadores. 

Os indicadores podem incluir: vendas, rentabilidade, produtividade, oportunidades, lead 

time, etc. Este tipo de ferramenta incentiva a competição saudável entre equipas e/ou 

colaboradores. Existe a necessidade de atualização (preferencialmente automatizada) constante 

dos dados, com o objetivo de garantir o valor e a credibilidade da informação:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras Tipologias 

Sinalização de Layout: este tipo estratégia tem como objetivo garantir que o espaço de 

trabalho permaneça organizado; 

Instruções de Trabalho: uso de instruções de trabalho também integra as estratégias de 

gestão visual; 

Manutenção Autónoma: a gestão visual também pode ser utilizada em programas de 

manutenção autónoma, referente a estruturação das condições básicas, onde é feita a primeira 

inspeção e a etiquetagem, sinalizando as restrições. 

 

“Se você sonhar, você pode fazer” Walt Disney 

Figura 3 – Fonte: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/documentation/powerbi-service-dashboards/ 


