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O que é o Graphic
Recording e como agrega
valor?
O Graphic Recording é uma "ferramenta" ou técnica
que permite captar os pontos de destaque de uma
comunicação falada sintetizando-a de forma visual, ou
seja, converte-se o que é dito num esquema gráfico,
incluindo palavras e imagens simples.

O Graphic Recorder desenha e escreve, registando as
conversas, palestras ou apresentações em tempo real,
em grandes formatos, (incluindo ícones, ilustrações e
outras metáforas visuais) ao longo de toda a atividade,
para ativação de ambos os hemisférios do cérebro,
racional e emocional.

Este trabalho, por vezes, parece magia - é criado algo
muito concreto e estruturado, aparentemente a partir
do nada.

O Graphic Recording serve para apoiar virtualmente
qualquer tipo de reunião, palestra, seminário ou
sessão colaborativa, workshop, grupo de discussão, etc.,
desempenhando um papel importante na hora de
apresentar uma síntese da visão coletiva em relação ao
ocorrido.

O Graphic Recording aumenta o impacto global de
qualquer evento através da representação visual,
atraente e dinâmica do que é apresentado ou debatido.

É criada uma história na qual se destacam marcos
visuais de tudo o que é mais importante (palavras e
ideias-chave).

Permite aos participantes nos eventos acompanhar e
compreender de forma rápida e visual e mais tarde
recordar com clareza os elementos-chave da reunião
ou conferência.

Como agrega valor?

> aumenta a participação e atenção por parte da
audiência (participantes, em especial os visuais - mais
de 2/3 das pessoas)

> melhora a absorção dos conceitos
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> aumenta o impacto pois permite criar uma
gravação e projeção simultâneas em vídeo (ou
posterior) e comunicar o essencial de uma
sessão

> é uma oportunidade de comunicar com a
assistência de forma fácil logo após o evento,
com impressões, suportes diversos, imagens

eletrónicas ou em vídeo.

Na UpSideUp esta atividade é coordenada por
Daniel Lança Perdigão, Visual Improvement
Agent, com muitos anos de experiência em
diversas técnicas de comunicação visual (dos
MindMaps ao Graphic Recording em grandes
formatos).
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Em Portugal o Graphic Recording ainda é
pouco conhecido e encarado como inovador.

Se bem que a inovação esteja no cerne da
UpSideUp e de todos os trabalhos que
desenvolvemos, a realização de Graphic
Recording em qualquer evento, público ou
privado, permite, por um lado dar uma visão
inovadora da organização e, por outro, criar
elementos de tração e de atenção a cada
palestra que é registada.

Se bem que o efeito que esta atividade provoca
na assistência, no decurso da sua realização,
seja de facto muito impactante (o formato
standard é executar os painéis enquanto os
oradores falam), há também um impacto
muito positivo à posteriori, pois cada cliente
define, em conjunto com a UpSideUp, o que
fazer com o resultado do trabalho
desenvolvido.

Nessa vertente temos desenvolvido ideias de
aplicação muito diversificadas, desde a
produção dos painéis em formato reduzido e
impressos sobre materiais rígidos para
presentear oradores convidados, à elaboração
de postais, prospetos, colocação nos sites

Os exemplos são muitos e os
sucessos dos nossos clientes
também
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institucionais ou dos eventos, até à elaboração de
painéis de grande formato em acrílico para alojar e
expor os próprios originais.

Em finais de 2015 são lançadas pela UpSideUp várias
inovações nesta área, desde o que designamos por
3DGR (Graphic Recording em 3 dimensões) até ao
GRVídeo (uma pós produção em vídeo da execução de
cada painel de grande formato).

A questão é que cada cliente inovador identifica
connosco a melhor forma de tirar proveito deste
trabalho de Graphic Recording e temos clientes que
continuadamente, desde há 5 anos, solicitam a nossa
presença nos seus eventos.

Já registámos eventos com assistência entre 5 e mais de
1700 participantes, em Portugal e em diversos outros
países, para grandes, médias e pequenas organizações.

Quando trabalhamos em temas que são do domínio
geral ou que dominamos por via da nossa experiência
profissional (áreas: tecnologias de informação,
recursos humanos, desenvolvimento de negócio em
geral, transformações culturais, definição de
estratégias organizativas, inovação ou
empreendedorismo, por exemplo) a preparação ajuda,
não sendo imprescindível dado que o vocabulário e os
conceitos são dominados à anteriori.

No entanto, em matérias muito especializadas
(determiandas áreas científicas, medicina ou outras de
elevada complexidade técnica ou que utilizam um
vocabulário complexo) a preparação em antecipação à
participação num evento para realização de Graphic
Recording torna-se fundamental e permite garantir
uma muito maior qualidade do trabalho final a
apresentar, quer pelo entendimento das expressões
como pela possibilidade de preparar, antes do evento,
uma biblioteca de imagens a utilizar.

A fase de preparação prévia é
importante em muitos destes
trabalhos

A UpSideUp em ação
Daniel Lança Perdigão

preparando um painel de
mais de 3 metros de

largura no início de uma
conferência.

A fase inicial e o
acabamento pós

conferência são fases
muito importantes para os
conteúdos e para a estética

dos paineis a produzir.



6 www.upsideup.pt

Uma divisão da
Pentax na Europa
EMEA Kick-off meeting

Este é um dos muitos quadros produzidos
num encontro de dois dias desta multinacional
que reuniu os seus quadros neste kick-off
europeu. A UpSideUp registou todo o evento,
incluindo os workshops.

A UpSideUp em
congressos
Sistemas de informação

Este quadro representa um excerto de um dos
vários quadros realizados numa conferência
anual de um grande player mundial na área
de sistemas de informação.Vê-se um
pormenor do material utilizado.

Alguns exemplos de trabalhos realizados
para entidades Portuguesas e estrangeiras
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A medicina mundial
no combate ao cancro
Encontro mundial

A UpSideUp registou recentemente o encontro
mundial "Partners for Progress", em que cerca
de 200 congressistas e muitos oradores
debateram o problema dos cancros raros e
como melhorar a vida dos pacientes.

Organizações de
língua portuguesa
Também os Portugueses acreditam

A UpSideUp participa também
frequentemente em congressos e seminários
de organizações Portuguesas, onde o Graphic
Recording é visto como útil e também como
fator de inovação.
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