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Resumo 

Na presente Dissertação de Mestrado são apresentadas as metodologias Lean Six Sigma, 

funcionando como um todo coerente, as suas ferramentas e técnicas bem como os seus princípios de 

aplicação. 

Esta metodologia integrada agrega Lean especialmente vocacionada para a eficiência e produtividade 

e Six Sigma que se foca na eficácia e na competitividade.  

A sua ação é estudada no contexto de aplicação a uma empresa de serviços, portanto do setor 

terciário, que é distinto do setor onde estas metodologias tiveram a sua origem, setor secundário. 

Um outro fator de adaptação resulta na escala da empresa onde será aplicada esta metodologia. Ao 

fazê-lo numa pequena empresa há oportunidade de olhar a empresa como um todo, como um 

sistema e poder fazer uma intervenção mais estruturante. 

A empresa em causa dedica-se à formação em línguas, desenvolvendo a sua atividade em ações 

presenciais, e-learning e b-learning. 

 

Palavras-chave: Lean Six Sigma, Serviços, DMAIC, PME, VOC, Controlo estatístico do processo 
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Abstract 

In this Master's Thesis is presented the combination of Lean and Six Sigma methodologies, 

functioning as a coherent whole, their tools and techniques and their principles. 

This integrated approach combines Lean especially suited for efficiency and productivity and Six 

Sigma which focuses on the effectiveness and competitiveness. 

Its joint action is studied in the context of an application to a company that provides services, in the 

tertiary sector, which is distinct from the sector where these methods had their origin, the secondary 

sector. 

Another adaptation factor results in the scale of the company in which this methodology will be 

applied. In doing so to a small business company there is an opportunity to look at the company as a 

whole, as a system and to be able to do a more structural intervention. 

The company in question is dedicated to provide training in foreign languages and developes its 

activity in classroom activities, e-learning and b-learning. 

 

Key-words: Lean Six Sigma, Services, DMAIC, SME, VOC, Statistical process control 
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1. Introdução 

O capítulo 1 introduz a Dissertação de Mestrado procurando contextualizar o problema e apresentar 

os objetivos, a metodologia e a estrutura deste documento. Este capítulo encontra-se dividido em 

quatro secções, a saber: 1.1) contextualização do problema; 1.2) apresentação dos objetivos da 

presente Dissertação de Mestrado; 1.3) apresentação da metodologia a aplicar e 1.4) apresentação 

da estrutura da dissertação. 

1.1 Contextualização do problema 

Num contexto de uma competitividade crescente, que se faz notar de forma abrangente, nas mais 

diversas áreas da atividade económica, e em várias escalas, as empresas sentem necessidade de se 

organizarem internamente de modo a responder a diversos desafios. 

A utilização racional e optimizada de recursos que proporcione uma redução de custos, a conceção 

de processos de trabalho que melhorem a qualidade dos produtos e serviços prestados indo ao 

encontro das necessidades do cliente, por si valorizadas, são factores que contribuem para a 

sustentabilidade das empresas. 

Na perspectiva de melhor servir o cliente, fonte de rendimento que motiva a sua existência e missão, 

a empresa procura ser mais eficaz do que os seus competidores e numa perspectiva interna, 

analisando os recursos mobilizados na prestação do serviço, a empresa procura aumentar a sua 

eficiência a longo prazo. 

As empresas do sector dos serviços têm vindo a adotar com sucesso metodologias que tiveram 

origem no sector secundário. É o caso das metodologias Lean e Six-sigma as quais podem ser 

implementadas de forma combinada resultando, a sua aplicação, em ganhos de eficácia e de 

eficiência. 

A nível global, e igualmente no nosso país, nas últimas décadas, o setor dos serviços tem vindo a 

ganhar preponderância em termos de emprego, e não só, face aos restantes setores. A tabela 1 

apresenta o número de indivíduos empregues em cada um dos três sectores da atividade económica 

em Portugal e ilustra esta constatação. 
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Tabela 1: População empregada – total e por sector de atividade em Portugal,  
em milhares de indivíduos (Fontes/Entidades: INE, PORDATA, última actualização: 2018-02-07) 

Anos 

Setores de atividade económica 

Total Primário Secundário Terciário 

1974 3.694,0 1.290,5 1.246,0 1.159,0 

1980 3.924,5 1.121,0 1.415,0 1.388,0 

1990 4.717,5 845,6 1.624,6 2.245,2 

2000 5.041,3 645,2 1.741,7 2.654,4 

2010 4.898,4 548,1 1.327,3 3.023,0 

2014 4.499,5 389,1 1.073,5 3.036,9 

2017 4.756,6 304,4 1.176,8 3.275,4 

Por outro lado, ainda que tenha sido em grandes corporações empresariais que estas metodologias 

de gestão tenham sido em primeiro lugar ensaiadas e desenvolvidas, a sua adoção por empresas de 

menor dimensão, tem vindo a acontecer de forma progressiva, com adaptações que a menor escala e 

menores disponibilidades de recursos conduz. A seguinte tabela, tabela 2, apresenta a evolução do 

número de PME em comparação com a evolução do número de grandes empresas e com o número 

total de empresas, ao longo dos últimos anos. 

Tabela 2: Número total de empresas em Portugal, por dimensão 
(Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2018-02-08) 

Anos 
Dimensão 

Total PME Grandes 

2010 1.168.265 1.167.168 1.097 

2011 1.136.256 1.135.153 1.103 

2012 1.086.915 1.085.894 1.021 

2013 1.119.447 1.118.427 1.020 

2014 1.147.154 1.146.119 1.035 

2015 1.181.406 1.180.331 1.075 

2016 1.214.206 1.213.107 1.099 

Na presente Dissertação de Mestrado, serão então apresentadas as metodologias de gestão Lean e 

Six-sigma, as suas ferramentas bem como os seus princípios aplicados, sendo realizada uma breve 

revisão do estado da arte sobre este tema. 

O objeto alvo de estudo prático desta Dissertação de Mestrado é uma pequena empresa que tem 

como atividade principal a formação em línguas, na modalidade de formação presencial, blended-

learning e e-learnig, pretendendo-se identificar oportunidades de melhoria e implementar medidas 

concretas que visem a melhoria da qualidade dos serviços prestados, por via de um aumento da 

eficácia e da eficiência, com vista ao seu crescimento económico sustentável. 
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1.2 Objetivos da Dissertação de Mestrado  

A presente Dissertação de Mestrado tem por objetivo realizar um estudo de aplicação da metodologia 

de gestão Lean Six Sigma a uma empresa de serviços e com vista à melhoria da qualidade dos 

mesmos. O estudo incide sobre a introdução desta metodologia na empresa, passando pela 

avaliação da situação corrente, pela implementação de algumas propostas de alteração e pela 

análise dos resultados. 

Para o efeito, torna-se necessário começar por apresentar uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos básicos aplicados bem como expor alguns estudos científicos que asseguram a 

aplicabilidade destas metodologias ao presente estudo de caso. 

1.3 Metodologia a seguir 

A metodologia a seguir no desenvolvimento da presente Dissertação de Mestrado assenta nas 

seguintes etapas: 

i. Caracterização da empresa objeto de estudo; 

ii. Revisão da literatura científica identificando-se metodologias, ferramentas e princípios que 

poderão ser aplicados no âmbito do presente estudo de caso, incidindo em particular sobre 

Lean Six Sigma; 

iii. Estudo dos processos da empresa com vista à caracterização pormenorizada do problema a 

partir de uma imersão orgânica no dia-a-dia das atividades da empresa; 

iv. Apresentação de propostas de melhoria através da aplicação prática das ferramentas e 

técnicas da metodologia Lean Six Sigma que se mostraram mais adequadas às situações 

identificadas nas atividades correntes da empresa; 

v. Implementação de propostas de melhoria; 

vi. Análise, avaliação e discussão dos resultados obtidos pela aplicação das propostas 

implementadas. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente Dissertação de Mestrado encontra-se estruturada nos seguintes capítulos: 

• Capítulo 1: contextualização do problema, definição dos objetivos a atingir, apresentação da 

metodologia a seguir e apresentação da estrutura da Dissertação de Mestrado; 

• Capítulo 2: apresentação da empresa que é objeto alvo do estudo de caso, detalhando-se os 

vários elementos que constituem o problema a estudar; 

• Capítulo 3: revisão de literatura, clarificando-se os principais conceitos, definições, 

metodologias, recomendações e conclusões resultantes de trabalhos de investigação prévios, 

intimamente relacionados com o tema em estudo; 

• Capítulo 4: caracterização da situação inicial dos processos desenvolvidos pela empresa; 
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• Capítulo 5: identificação de oportunidades de melhoria e sua aplicação; 

• Capítulo 6: determinação do nível sigma do principal processo da empresa e desenho de 

uma experiência; 

• Capítulo 7: apresentação e avaliação de resultados; 

• Capítulo 8: exposição das principais conclusões da Dissertação de Mestrado. 
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2. Apresentação do estudo de caso e caracterização do problema 

Este capítulo é dedicado a apresentar-se a empresa que é objeto do estudo de caso desta 

Dissertação de Mestrado. 

Apresenta-se, igualmente, o contexto em que a empresa desenvolve a sua atividade através de uma 

análise de Porter, de uma análise SWOT e da identificação dos principais stakeholders. 

Por fim, apresenta-se uma caracterização geral do problema. 

2.1. A empresa 

A empresa que é objeto alvo de estudo da presente Dissertação de Mestrado é uma empresa 

prestadora de serviços que tem como atividade principal a formação em línguas estrangeiras, sendo 

acreditada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social através do selo de qualidade da 

Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT). 

“Criada em 1997, veio trazer uma nova abordagem da formação em línguas, vocacionada para as 

empresas e seus trabalhadores, com uma oferta formativa diversificada, de qualidade e adaptável às 

necessidades específicas dos seus clientes.” in Manual de Qualidade da Atividade Formativa. 

Ao longo dos anos, a empresa tem direcionado a sua atividade para consecução de dois objectivos 

estratégicos: 

i. Estabelecer verdadeiras relações de parceria com os seus clientes, indo além do tradicional 

papel de fornecedora de serviços de formação em línguas; 

ii. Colocar a sua vocação para a formação em línguas estrangeiras ao serviço do 

desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes das ações de formação que 

ministra, para que, num contexto de globalização e multiculturalidade, possam 

adquirir/reforçar a sua qualificação profissional. 

Os destinatários da oferta formativa da empresa são quadros médios e profissionais com cargos de 

chefia inseridos em organizações que face à internacionalização das suas atividades ou face à sua 

mobilidade pessoal se vêm confrontados com a necessidade de aprender uma nova língua. 

Quanto às formas de organização da formação (modos de operacionalização da formação 

determinados pela utilização integrada de itinerários de aprendizagem, metodologias e tecnologias 

pedagógicas adequadas à natureza dos objetivos a atingir) utilizadas pela empresa, são as seguintes: 

i. Formação presencial; 

ii. Formação a distância (e-learning); 

iii. Formação mista (b-learning ou blended-learning, conjugando a formação presencial com 

formação a distância). 
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O e-learning, estrangeirismo com origem nas palavras electronic learning é uma forma de 

organização da formação não presencial que recorre às tecnologias de informação e comunicação. 

Atualmente, o e-learning assenta no ambiente online tirando proveito das capacidades da Internet 

para a comunicação e para a distribuição de conteúdos, acessíveis a qualquer hora e a partir de 

qualquer dispositivo ligado à Internet. 

O e-learning poderá contemplar algumas sessões de comunicação síncrona com o formador, por 

videoconferência ou chat. 

Quando os conteúdos online são disponibilizados aos formandos em paralelo com a existência de 

sessões de formação presenciais, “tradicionais” estamos em presença de uma forma de organização 

da formação designada “b-learning” ou “blended-learning”. 

A seguinte imagem, figura 1, retrata a repartição da atividade formativa pelas formas de organização 

da formação: 

 

Figura 1: Formas de organização da formação 

A tabela seguinte, tabela 3, apresenta os principais indicadores de atividade operacional: 

Tabela 3: Indicadores da atividade operacional 

INDICADORES DA ATIVIDADE OPERACIONAL 
ANOS 

2012 2013 2014 

Ações de Formação 61 78 76 

Formandos 415 337 318 

Horas de Formação  4.764,50 4.083,00  4.384,75 

Volume de Formação 15.011,50 13.175,00 12.567,75 

Os seguintes gráficos da figura 2 apresentam a evolução do número de formandos, do número de 

ações de formação bem como do número de horas de formação e de volume de formação: 
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Figura 2: Evolução do n.º de ações de formação, formandos, horas e volume de formação 

A imagem seguinte, figura 3, ilustra a capacidade desta empresa de formação de reter os seus 

clientes empresariais, o que num mercado tão competitivo indica o nível de satisfação dos clientes 

face ao serviço prestado. 

 

Figura 3: Antiguidade dos clientes empresariais 

De acordo com os relatórios disponíveis, quando os clientes desta empresa são solicitados a 

identificarem os fatores de preferência por esta empresa, os clientes indicam, unanimemente, em 

primeiro lugar a qualidade dos formadores e em segundo lugar, a eficácia nas respostas. O terceiro 

fator mais importante é a certificação da DGERT. 

A avaliação da formação pelos formandos é realizada no final de cada ação de formação e incide 

sobre diversas áreas. 

Em relação ao funcionamento da ação de formação, são avaliados os seguintes parâmetros da 

formação: 

i. Instrumentos de avaliação 

ii. Carga horária 

iii. Duração da ação 

iv. Horário da ação 

v. Organização e gestão do módulo 
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A apreciação global da ação de formação é feita através da avaliação de dois parâmetros, a saber: 

i. Satisfação global face às expetativas iniciais; 

ii. Resultados alcançados. 

A imagem seguinte, figura 4, apresenta uma síntese das respostas dadas pelos formandos a 

estes dois parâmetros de avaliação: 

 

 

Figura 4: Resultados de avaliação relativos à satisfação global face às expetativas iniciais 
 e aos resultados alcançados 

Sobre o desempenho dos formadores, os cerca de 30 que desenvolveram atividades de 

formação no decorrer de 2014, foram avaliados pelos formandos através dos seguintes 

critérios:  
i. Postura no espaço de formação; 

ii. Pontualidade; 

iii. Grau de empenhamento; 

iv. Grau de exigência; 

v. Forma de explicar a matéria; 

vi. Forma de conduzir as sessões (presenciais); 

vii. Apoio pedagógico e disponibilidade; 

viii. Relacionamento com os formandos; 

ix. Seleção e dinamização das atividades; 

x. Gestão da componente online vs presencial; 

xi. Aptidão para incentivar o trabalho online; 

xii. Apoio à utilização da plataforma. 

O lançamento de uma plataforma de e-learning própria, em 2008, permitiu à empresa de formação a 

inclusão da formação a distância na sua oferta formativa.  

Para além da gestão das ações de formação na plataforma, a empresa é também responsável pela 

criação dos conteúdos, que lhe permitem oferecer cursos personalizados, de acordo com o perfil dos 

clientes/formandos, nomeadamente atendendo às áreas de negócio ou dando maior ênfase ao 

desenvolvimento de determinadas competências. 

Desde a sua implementação inicial até ao presente, a plataforma de e-learning, já foi atualizada várias 

vezes, em resposta à disponibilização no mercado de versões atualizadas do Moodle, o Learning 

Management System, LMS, utilizado. No entanto, nem sempre essas atualizações representaram 
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mais-valias para o negócio na medida em que a satisfação dos clientes na sua utilização, ainda que 

fosse positiva, não foi sucessivamente crescente, como se esperaria à partida. 

A utilização da plataforma pelos formandos é avaliada pelos seguintes critérios: 

i. Utilidade e interesse das páginas dos recursos complementares; 

ii. Eficácia do helpdesk na resolução dos problemas; 

iii. Clareza dos enunciados; 

iv. Utilidade dos feedbacks automáticos às respostas nos exercícios; 

v. Facilidade de comunicação dentro da plataforma; 

vi. Adequação da carga horária online semanal face aos objetivos; 

vii. Adequação do grau de dificuldade dos exercícios e das atividades; 

viii. Variedade das atividades; 

ix. Aspeto visual dos conteúdos; 

x. Facilidade de navegação. 

A avaliação do desempenho dos formadores, por parte da empresa, foi realizada de acordo com cinco 

grupos de critérios: 

i. Qualidade dos registos escritos (fichas de presença, remuneração, relatórios, grelha de 

resultados, fichas de sumário, programas, etc.); 

ii. Comportamentos e atitudes (relacionamento com os formandos, grau de exigência, empenho, 

relacionamento com a coordenação, postura, pontualidade e assiduidade); 

iii. Competência pedagógica (forma de conduzir as sessões e explicar a matéria); 

iv. Avaliação global (da qualidade pedagógica e do cumprimento dos procedimentos). 

Em relação ao primeiro grupo de critérios, nem sempre o preenchimento de alguns destes registos é 

feito da melhor forma, em particular as fichas de sumário, havendo lugar a avaliações negativas a 

alguns formadores quanto a este item. 

Os resultados da avaliação global dos formadores realizada em 2014 é apresentado no seguinte 

gráfico, figura 5. 

 

Figura 5: Avaliação global dos formadores 

Como se pode constatar, o cumprimento dos procedimentos instituídos na empresa por parte dos 

formadores tem um desempenho aquém do desejado. 
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2.2. Análise de contexto da empresa 

2.2.1. Análise de Porter (5 forças) relativa ao setor da formação em línguas 

Com o objetivo de melhor descrever o setor onde se desenvolve a atividade da empresa, apresenta-

se uma análise de acordo com o modelo das 5 forças de Porter o qual caracteriza: i) a rivalidade 

entre os concorrentes; ii) o poder de negociação dos clientes; iii) o poder de negociação dos 

fornecedores; iv) a ameaça de entrada de novos concorrentes e v) a ameaça de produtos substitutos. 

Assim, apresenta-se de seguida essa análise. 

Rivalidade entre os concorrentes 

A rivalidade no mercado da formação profissional é muito grande. Existe uma grande quantidade 

empresas prestadoras de serviços de formação em línguas. Como o número de concorrentes é 

elevado e a procura é finita e limitada, o mercado é muito distribuído, tendo cada empresa uma cota 

de mercado muito pequena. 

As diferenças entre os serviços apresentados pelos concorrentes assentam na qualidade do serviço 

prestado e no reconhecimento que o mercado atribui à empresa de formação bem como na 

certificação que cada empresa concorrente está habilitada a emitir. 

Poder de negociação dos clientes 

Uma vez que a concorrência é elevada, havendo muitas empresas de formação no mercado, o poder 

de negociação dos clientes é elevado, pois tentam impor valores mais baixos sob ameaça de optarem 

pela concorrência. 

Poder de negociação dos fornecedores 

No setor da formação, os fornecedores das empresas de formação são os formadores, as empresas 

que desenvolvem certificações (de cursos ou de exames) e as empresas que prestam serviços de 

alojamento e manutenção das plataformas de e-learning. 

O número de formadores é elevado pelo que estes têm pouco poder negociação. Ainda assim, entre 

os formadores, os formadores nativos da língua que ensinam são os que têm maior procura e sendo 

em menor número do que os restantes, têm alguma margem de negociação, que os demais 

formadores não têm. No caso das empresas que prestam serviço de alojamento e manutenção das 

plataformas de e-learning, a concorrência é grande e o poder negocial é pequeno. 

No que diz respeito às empresas que desenvolvem certificação de cursos ou de exames, o seu poder 

negocial é grande. Em geral essas empresas operam em diversos países, fazem uma gestão da 

marca de forma a aumentar a credibilidade da sua certificação e impõem os seus preços. 
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Ameaça de entrada de novos concorrentes 

A única barreira que existe à entrada de novos de novas empresas no mercado é a necessidade de 

obtenção da certificação perante a DGERT: Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. 

Uma vez que essa certificação é facilmente obtida, a ameaça de entrada de novos concorrentes é 

elevada. 

Ameaça de produtos substitutos 

A tecnologia desenvolve-se a uma velocidade cada vez maior. Neste momento existem já soluções 

tecnológicas de tradução simultânea. Com o seu aperfeiçoamento, em particular, com a sua maior 

adequação ao contexto da comunicação (lazer, negociação, apresentações profissionais, etc.) poderá 

apresentar-se como substituto de formação em línguas nalgumas situações, como por exemplo, na 

permanência de um quadro num outro país por um período de tempo de um ou dois anos. 

Por outro lado, com a globalização e a internacionalização, o inglês reforça o seu estatuto de língua 

universal e com isso a sua aprendizagem no ensino obrigatório generaliza-se. Na circunstância de a 

generalidade das pessoas dominarem o inglês, aprendido na escola, o mercado da formação em 

línguas irá sofrer alterações. 

2.2.2. Análise SWOT 

Uma análise SWOT, acrónimo de Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças), é uma análise que se faz ao ambiente de uma empresa, a nível 

interno e externo. 

A nível interno são identificados os pontos fortes (strengths, forças) e os pontos fracos (weaknesses, 

fraquezas) enquanto que a nível externo são identificadas as oportunidades (opportunities) e as 

ameaças (threats). 

De seguida, apresenta-se a análise SWOT efetuada a esta empresa: 

• Análise interna: 

• Forças (Strengths): 

• Recrutamento criterioso dos formadores; 

• Esforço continuado na qualidade pedagógica da formação, ao nível dos conteúdos e da 

atuação pedagógica dos formadores; 

• Flexibilidade na adaptação da formação a cada cliente; 

• Qualidade dos recursos técnico-pedagógicos existentes na plataforma de e-learning; 

• Múltiplas modalidades de formação (presencial, b-learning e e-learning); 

• Taxa de retenção de clientes elevada, indicando um bom nível de satisfação por parte dos 

clientes; 
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• Fraquezas (Weaknesses): 

• Dependência de um único fornecedor de alojamento e manutenção da plataforma de e-

learning; 

• Funcionamento interno orgânico, com uma abordagem não sistémica na resolução de 

problemas; 

• Não dispõe de um sistema informático de suporte à gestão da formação; 

• Pouca visibilidade por parte do mercado; 

• Análise externa: 

• Oportunidades (Opportunities): 

• Internacionalização de empresas que leva a que os quadros tenham de aprender ou 

aprimorar uma nova língua para onde a empresa se desloca ou expande; 

• Mobilidade dos quadros das empresas no contexto da globalização; 

• Ensino de línguas em determinados contextos (apresentações, negociação, etc.); 

• Ameaças (Threats): 

• O investimento da área da formação é sensível aos ciclos económicos Se uma empresa 

cliente enfrentar dificuldades, o orçamento da formação é dos que é reduzido em 

primeiro lugar; 

• Tradução linguística automática proporcionada pela tecnologia; 

• Ensino do inglês de bom nível no ensino obrigatório; 

• Universalização do inglês como segunda língua associada ao facto de os quadros mais 

jovens das empresas dominarem o inglês. 

2.2.3. Os principais stakeholders 

Nesta empresa de formação, os principais stakeholders são os seguintes: 

• A gerência; 

• Os departamentos de recursos humanos das empresas clientes, que contratam os serviços 

de formação; 

• Os formadores; 

• Os fornecedores de serviços de alojamento da plataforma; 

• Os formandos; 

• O staff do escritório central da empresa. 
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2.2.4. Caracterização geral do problema 

Com base nos elementos expostos constantes de relatórios internos da organização, na observação 

direta e quotidiana das atividades desta empresa e em diálogo profícuo com a gerência da empresa, 

é possível apresentar a seguinte formulação geral problema a abordar: 

i. A qualidade técnico-pedagógica do serviço prestado é percecionada pelo cliente como sendo 

de bom/muito bom nível, o que tem como consequência direta uma percentagem significativa 

de antigos clientes, que são fidelizados pela qualidade do serviço prestado e não pelo preço; 

ii. A empresa tem em vigor um sistema de gestão de qualidade da atividade formativa de acordo 

com as regras estabelecidas pela entidade governamental que regula a acreditação das 

entidades formativas, a DGERT, e que é obrigatório para obter esta acreditação; 

iii. Para além dos processos definidos neste sistema de gestão, não estão definidos outros 

processos de negócios, de âmbito mais lato e de visão empresarial; 

iv. A empresa faz continuamente investimentos na atualização dos conteúdos de formação 

presentes na plataforma de e-learning sem que implemente uma metodologia de gestão de 

projetos e sem uma metodologia clara de definição de especificações, desenvolvimento, 

verificação de conformidade e validação final, antes de colocar os conteúdos “no ar”; 

v. Com frequência, as indicações de trabalho são orais e a informação relativa ao nível de 

execução das mesmas também o é, sem que haja registo de atividades, tempos empregues, 

responsabilidades claramente definidas, prioridades, etc. Não havendo registo das atividades 

não há elementos para análise de performance e para levantamento de oportunidades de 

melhoria; 

vi. Não existe um sistema de informação que evite a redundância de registos e de ficheiros. A 

congruência de informação é assegurada por procedimentos de controlo não automáticos; o 

que leva a desperdício de tempo, sendo vulnerável à falha humana; 

vii. É frequente alguns registos escritos não estarem em conformidade, gerando retrabalhos; 

viii. A Gerência da empresa ambiciona amortizar o investimento feito no desenvolvimento da 

plataforma de e-learning aumentando o número de clientes nesta modalidade de formação, 

portanto, a empresa ambiciona e precisa de crescer de forma sustentável; 

ix. A preocupação com a qualidade técnico-pedagógica do serviço prestado é elevada, 

privilegiando-se a alocação de recursos para uma resposta eficaz, o que leva a constatar que 

a empresa tem uma resposta eficaz face às necessidades dos clientes; 

x. A empresa procura ser eficaz mas ao nível da eficiência, há oportunidades para ganhos de 

produtividade. 

De um modo geral, a empresa necessita de uma abordagem sistemática e integral à atividade que 

desenvolve, havendo lugar a uma análise dos processos de negócio e das suas atividades bem como 

à implementação de uma metodologia de gestão que incremente a eficácia e a eficiência. 

Há inúmeras variáveis em jogo na prestação do serviço de formação, importa identificar as que são 

significativas e registar e monitorizar os seus valores para que haja dados suficientes que possam ser 
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trabalhados, com metodologias apropriadas para se atingirem os objetivos ambicionados de mais 

eficácia e mais eficiência. 



15 

3. Revisão da literatura  

Este capítulo apresenta os conceitos mais importantes sobre Lean Six Sigma, tema central desta 

Dissertação de Mestrado. Este capítulo começa pela apresentação da metodologia Lean, abordando 

a produção Lean e o Pensamento Lean. De seguida apresentam-se as várias ferramentas que 

constituem a metodologia Lean. Na segunda parte expõe-se a metodologia Six Sigma. Por fim, faz-se 

uma reflexão sobre a aplicação destas metodologias ao sector dos serviços, uma vez que ambas 

tiveram origem no sector da produção fabril. 

3.1 Introdução  

”O que é a Lean Six Sigma? 

A Lean Six Sigma é uma estratégia de negócio, seguida cada vez mais pelas empresas 
de nível mundial. 

Qual a razão para esse crescendo? 

É simples. Ela faz aumentar a probabilidade de êxito de uma organização, isto é, torna o 
negócio sustentável a curto e longo prazo”. 

 

Ricardo Anselmo de Castro in Lean Six Sigma Para qualquer negócio”, IST Press 

A estratégia de negócio Lean Six Sigma oferece um modelo de funcionamento que contribui para a 

sustentabilidade de uma organização. 

 

Figura 6: Modelo para uma organização sustentável, Castro (2013) 

Vejamos em particular o contributo de cada uma das duas abordagens, Lean e Six Sigma, que em 

conjunto serão implementadas no estudo de caso apresentado nesta Dissertação de Mestrado. 
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3.2 Metodologia Lean 

3.2.1 Produção Lean 

Numa perspetiva histórica, poderemos encontrar alguns fundamentos da metodologia Lean na 

organização da produção que Henry Ford implementou, criando a primeira integração do processo 

produtivo ao longo de uma linha de produção, criando igualmente o conceito de produção em massa. 

Nas suas duas obras “The Machine that changed the world, The Story of Lean Production” e “Lean 

Thinking: Banish Waste and Create Wealth in yout Corporation”, Jim Womack apresenta os princípios 

e as práticas relativas à metodologia Lean Manufacturing. De facto, olhando para trás, o Fordismo e a 

filosofia Lean comungam do mesmo princípio que se pode expressar livremente da seguinte forma: 

um sistema Lean fornece o que é necessário, na quantidade necessária e quando necessário. 

A produção em massa conseguida pelo Fordismo, a par das suas vantagens, apresentava igualmente 

diversas limitações sendo a principal a falta de flexibilidade para produzir em variedade. 

Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, da Toyota Motor Company, efetuaram diversas visitas à unidade fabril da 

Ford em Detroit, para estudarem a origem do sucesso da produção em massa que colocava a 

indústria norte americana em posição de domínio. 

Por essa altura, a indústria japonesa atravessava grandes dificuldades, com níveis de produtividade 

muito abaixo da indústria norte americana. 

A procura de sistemas de produção mais flexíveis, em termos de variedade de produtos produzidos, 

motivou o desenvolvimento do Sistema de Produção Toyota, desenvolvido na Toyota Motor Company 

na década de 1940. 

Com base na experiência e no conhecimento adquiridos por Toyoda e Ohno, implementaram-se 

múltiplas experiências na Toyota Motor Company, durante mais de duas décadas, introduzindo-se 

inúmeras alterações no sistema de produção, afetando toda a cadeia de abastecimento da empresa. 

Desta forma, nasceu o TPS, acrónimo de Toyota Production System,o qual apresenta melhorias 

significativas em relação ao sistema de produção da Ford, promovendo o envolvimento, de forma 

contínua, de todos os colaboradores da empresa, contribuindo para a robustez do modelo de 

produção. 

A metodologia Lean combina vantagens da produção em pequena escala (artesanal) e em massa, 

conseguindo ultrapassar a rigidez da produção em massa e os custos altos da mão-de-obra, 

associados à produção em pequena escala. 
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3.2.2 Pensamento Lean 

A filosofia Lean está intimamente ligada ao sistema de produção da Toyota (TPS) tendo estado na 

sua génese. Taiichi Ohno, Shingeo Shingo e Eiji Toyoda são conhecidos por serem os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento deste sistema entre a década de 40 e de 70, do séc. XX. 

Segundo Summers (2011), a filosofia Lean agrega um conjunto diversificado de ferramentas, técnicas 

e práticas, combinando-as de forma a compor um sistema. 

De acordo com Castro (2013), são cinco os princípios que constituem a essência do Lean, a saber: 

• Valor gerado por um processo; 

• Cadeia de valor quanto ao trajeto descrito pelo produto ou serviço a ser vendido; 

• Fluxo ou cadência desse produto ou serviço; 

• Orientação do sistema de produção com base em encomendas reais e  

• Busca da perfeição, mudando para melhor (kaizen). 

No âmbito do valor gerado por um processo, um dos objetivos consiste em identificar, eliminar e se 

não for possível eliminar, reduzir desperdícios. Os desperdícios são alvo de combate numa 

organização Lean e os desperdícios podem concretizar-se de diversas formas, eis algumas: 

• Excesso de produção; 

Consiste em produzir mais do que o necessário, dito de outra forma, em fazer o que não é 

necessário, quando não é necessário, em quantidades que não são necessárias, para 

eventuais necessidades futuras. A produção antecipada dá origem a problemas e impõe 

restrições no processo produtivo. O pensamento Lean prescreve a produção apenas do que é 

necessário. 

• Tempo de espera; 

São os tempos de espera do material para entrar em produção, criando-se filas de espera para 

procurar garantir altas taxas de utilização das máquinas. O pensamento Lean valoriza o fluxo 

de materiais articulado com o fluxo de informações e não as taxas de utilização das máquinas. 

• Transporte e movimentações; 

O transporte de materiais e a movimentação de pessoas são actividades que não adicionam 

valor ao produto final, sendo necessárias devido à configuração das instalações e ao processo 

de produção. O pensamento Lean aponta estas atividades como desperdícios de tempo e de 

recursos que devem ser eliminados quer pela eliminação dos stocks (sempre que possível e 

desejável) e por um rearranjo do layout das instalações e/ou dos postos de operação que 

minimize as distâncias percorridas, quer por materiais quer por trabalhadores;  

• Excesso de processamentos (trabalho desnecessário e desperdício do próprio processo); 

Este é o tipo de desperdício associado a um processo não optimizado, ou seja, um processo 

que tem etapas ou tarefas que não agregam valor ao produto. A filosofia Lean investiga e põe 

em cheque qualquer atividade que represente um custo e não que adicione valor ao produto.  

• Inventário; 

Tradicionalmente, os stocks são utilizados para evitar descontinuidades do processo produtivo, 
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face a problemas de produção. No entanto, os stocks são origem de diversos problemas: 

ocupação desnecessária de espaço e afetação de recursos humanos (e não só) e de capital 

empregues para controlar e fazer manutenção ao espaço. Para além disso, a existência de 

stocks promove a independência entre as diversas etapas do processo produtivo, 

fragmentando a unidade que representa o fluxo do processo produtivo. 

• Defeitos. 

Os defeitos são os desperdícios gerados por problemas da qualidade. A existência de produtos 

com defeitos implica o desperdício de materiais, mão-de-obra e de uso de equipamentos. Para 

além disso, é necessário proceder-se à manipulação, movimentação, armazenamento e gestão 

dos materiais defeituosos. O sistema de Produção Lean melhora o processo produtivo de 

maneira tal que previne a ocorrência de defeitos, para que se possa eliminar as operações de 

inspeção. 

Em relação à cadeia de valor do serviço prestado, importa analisar o processo de prestação do 

serviço com o objetivo de identificar as atividades onde se acrescenta valor bem como as atividades 

onde não se acrescenta valor, com vista a eliminar estas últimas (ou a reduzi-las no caso de não ser 

possível eliminá-las). 

A criação de um fluxo contínuo na produção ou na prestação de um serviço facilita a sua otimização, 

obtendo-se ganhos de eficiência. 

A implementação de um sistema de produção orientado para a satisfação de encomendas reais visa 

garantir a mobilização dos recursos estritamente necessários à satisfação da procura, eliminando-se 

ou reduzindo-se alguns dos desperdícios, referidos anteriormente. 

3.2.3 Ferramentas do Lean Thinking 

As principais ferramentas do sistema Lean Thinking constituem um auxílio valioso na gestão de uma 

organização, promovendo uma melhoria do fluxo de produção, criando ações que agregam valor e 

tornando os processos mais eficazes e rentáveis. 

Com base na pesquisa bibliográfica efetuada descrevem-se as principais ferramentas do sistema 

Lean Thinking. 

3.2.3.1 VSM – Mapeamento do Fluxo de Valor 

O mapeamento do fluxo de valor (VSM) e uma ferramenta capaz de representar visualmente todas as 

etapas envolvidas na produção de um bem ou na prestação de um serviço, permitindo análises 

comparativas da situação corrente e da situação desejada no futuro, situação ideal. O mapeamento 

de fluxo de valor apresenta fluxos de material e de informação. 

O mapeamento do fluxo de valor tem origem no pedido feito pelo cliente e prolonga-se até à entrega 

ao consumidor final. 
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3.2.3.2 5S 

Os 5S constituem uma lista de conceitos e são uma ferramenta muito divulgada e utilizada em 

processos de implementação do Lean Thinking. 

A lista descreve como organizar um local de trabalho para ser mais eficaz e eficiente através da 

identificação e da disposição das ferramentas e dispositivos utilizados no local de trabalho, mantendo 

essa nova organização de uma forma contínua e sustentada ao longo do tempo. 

A sigla 5S tem origem em cinco palavras japonesas que iniciam pela letra S: 

• Seiri (Sort) 

• Eliminar obstáculos; 

• Reduzir a oportunidade de ver o trabalho a ser perturbado ou atrapalhado com itens 

desnecessários; 

• Utilizar apenas os itens necessários às operações a efetuar e remover todos os restantes; 

• Eliminar resíduos permanentemente; 

• Seiton (Set in order) 

• Dispor os itens necessários de forma a serem facilmente acedidos e colocados em uso; 

• Evitar perdas de tempo, dispondo os itens e os equipamentos suficientemente próximos do 

operador; 

• Tornar fácil a seleção e o acesso do trabalhador a itens ou equipamentos; 

• Promover uma forma de trabalho FIFO – First In First Out; 

• Suavizar e facilitar os movimentos do trabalhador; 

• Dispor os itens com que se trabalha com mais frequência, mais próximos do trabalhador. 

• Seiso (Shine/Sweeping) 

• Limpar o local de trabalho todos os dias, ou, se não for possível, com uma frequência 

regular; 

• Prevenir a deterioração de material e equipamento; 

• Manter o local de trabalho seguro e fácil para se trabalhar; 

• Manter o local de trabalho limpo e onde seja agradável trabalhar; 

• Fazer com que seja possível detetar alguma anomalia ou algo fora de ordem rapidamente 

e a uma distância média, por exemplo, a 15 metros e em 5 segundos; 

• Seiketsu (Standardize) 

• Assegurar que os 3S anteriores são aplicados de forma consistente; 

• Incorporar na rotina diária uma prática que suporte os 3S iniciais; 

• Assegurar que todos estão cientes das suas responsabilidades na realização das 

operações dos 3S iniciais; 

• Utilizar imagens e controlos visuais para ajudar a manter tudo como deve estar; 

• Rever a implementação dos 5S com regularidade, recorrendo a auditorias e listas de 

verificação; 
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• Assegurar a padronização do uso de cores para os itens em uso; 

• Shitsuke (Sustain) 

• “Fazer sem ser pedido/mandado fazer”; 

• Realizar auditorias regulares; 

• Realizar formação e incutir o sentido da disciplina; 

• Promover a autodisciplina; 

• Para manter tudo em ordem, de acordo com o pretendido, assegurar que todas as 

diretivas foram compreendidas e implementadas; 

• Seguir com o procedimento estabelecido estando sempre aberto a propostas de melhoria. 

3.2.3.3 Heijunka 

Este é um termo relacionado com a programação da produção, sendo um conceito fundamental do 

Lean Thinking.  

Heijunka é uma palavra japonesa que significa programação nivelada. 

O objetivo é o de obter em todas as etapas do processo de produção um ritmo de produção constante 

e equilibrado, de forma que o sistema como um todo funcione a um ritmo constante e previsível. 

Quando a procura é constante, a programação nivelada é fácil de obter. No entanto, quando assim 

não acontece, podem ser desenvolvidas duas aproximações a esta situação: nivelar a procura ou 

nivelar a produção através de sistemas flexíveis de produção. 

3.2.3.4 SMED 

A metodologia SMED, acrónimo de Single Minute Exchange of Die, foi desenvolvida por Shigeo 

Shingo e apresentada no seu livro A Revolution in Manufacturing: the SMED system. 

Trata-se da principal referência na área da indústria quando se aborda o tema da redução dos tempos 

de setup de máquinas, tema de grande importância no sucesso do sistema de Produção Lean. A 

redução do tempo de setup permite melhorar a eficácia do processo, permite implementar programas 

de produção nivelada, ajuda a reduzir o inventário de produtos finais, reduz perdas e desperdícios, 

entre outros benefícios (Novaski et al, 2007). 

3.2.3.5 Poka-yoke 

Poka-yoke é um dispositivo à prova de erros que tem como objetivo evitar a ocorrência de defeitos 

em processos de fabricação, bem como na utilização de produtos. Este conceito foi desenvolvido por 

Shigeo Shingo. Um exemplo prático, referido na Wikipédia é o relativo à impossibilidade de se 

remover a chave da ignição de um automóvel se a sua transmissão automática não estiver em ponto 

morto; desta forma, não é possível ao motorista cometer o erro de sair do carro em condições 

inseguras. 
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Quando ativado, o Poka-yoke de controlo paralisa o processo até que a condição que causou o 

defeito tenha sido corrigida. Por outro lado, o Poka-yoke de advertência permite que o processo de 

produção que está a gerar o defeito continue, no caso de os trabalhadores não responderem ainda ao 

aviso. 

3.2.3.7 Kanban 

Em japonês, a palavra Kanban significa registo ou cartão visual. O conceito básico e fundamental do 

Kanban é: controle visual. 

A utilização do Kanban é uma forma de ordenar o trabalho, definindo como produzir, como transportar 

e também onde entregar. O cartão funciona como um alerta da produção, coordenando a produção 

de todos os itens. O Kanban pode, ainda, programar e controlar visualmente a produção. 

Usando esta ferramenta, o material em processo é controlado e limitado pelo número de cartões em 

circulação. Por outro lado, as necessidades de reposição são facilmente identificadas, pois são 

visualmente identificadas e os aspetos burocráticos são reduzidos, ou mesmo eliminados. 

3.2.3.8 Kaizen 

Kaizen é uma palavra japonesa que significa "melhoria" ou "mudança para melhor" e refere-se a 

práticas de melhoria contínua dos processos de produção ou de prestação de serviços. 

Esta prática deve envolver todos, mas mesmo todos, os colaboradores de uma organização, de forma 

a serem críticos e criativos, usando o bom senso para apresentarem propostas de melhoria que 

sejam soluções de baixo custo e eficazes. 

Estas propostas têm, em geral, como objetivos a redução de desperdícios gerados nos processos 

produtivos, a procura da melhoria contínua, a melhoria da qualidade dos produtos bem como o 

aumento da produtividade. 

3.2.3.9. Gestão Visual – Andon 

Andon é a palavra japonesa que significa lâmpada. Na Produção Lean é uma ferramenta de gestão 

que emprega sinais luminosos e/ou sonoros para alertar da ocorrência de algum defeito na linha de 

produção. 

Em termos práticos, o Andon é um sistema utilizado por operadores da linha de produção para 

sinalizar a produtividade ou alguma falha no processo. Desta forma, ao ser ativado, solicita-se a 

intervenção de técnicos com capacidade para intervir na resolução do problema. A complexidade de 

um sistema do Andon é variável, podendo ser tão simples quanto uma coluna de luzes com várias 

cores sendo que uma delas representa o estado OK e cada uma das restantes cores representam 

cada uma das várias categorias de falhas a identificar, e que se acendem quando ocorrer uma falha 

na respetiva categoria. 



22 

3.3 Metodologia Six Sigma 

Six Sigma corresponde a um conjunto de práticas desenvolvidas pela Motorola para obter melhorias, 

de forma sistemática, dos seus processos tendo por objetivo a eliminação de defeitos. 

Um defeito é então definido como a ocorrência de uma não conformidade, de um produto ou de um 

serviço, de acordo com as suas especificações. 

Aliado a um sistema de controlo estatístico do processo é então possível determinar a probabilidade 

de ocorrência de um defeito e com isso determinar o nível Sigma do sistema de produção ou do 

serviço. 

A escala Sigma está relacionada com a probabilidade de ocorrência de um defeito. Assim, 1 Sigma 

representa uma taxa de acerto de 30.9%; 2 Sigma representa uma taxa de acerto de 69,1%; 3 Sigma 

93,3%; 4 Sigma 99,38%; 5 Sigma 99,977% e 6 Sigma 99,99966%. 

Identificando-se as diferentes causas que podem estar na origem de defeitos, é possível implementar 

melhorias e continuar a efetuar o controlo estatístico do processo por forma a verificar se a introdução 

dessas melhorias provocaram o efeito desejado, ou seja, reduzir a probabilidade de ocorrência de um 

defeito e de modo equivalente, elevar o nível Sigma do sistema em análise. 

3.3.1 Método DMAIC 

A metodologia Six Sigma DMAIC, constituída por várias fases, foi inicialmente desenvolvida pela 

Motorola para melhorar os seus processos industriais e foi consolidada pela General Electric que 

adicionou a fase inicial, Define. 

Esta metodologia apresenta, então, as seguintes fases, que a seguir se descrevem, brevemente. 

3.3.1 Define 

Esta é a fase em que se define o projeto que será analisado pela metodologia Six Sigma. Segundo 

Castro (2013), neste contexto há que desenvolver um documento do projeto que cubra, pelo menos, 

os seguintes aspetos: 

• Enquadramento do projeto no negócio da empresa; 

• Descrição do problema; 

• O âmbito do projeto; 

• Os clientes-chave, ou seja, a quem se destina o produto ou serviço gerado pelo processo em 

causa; 

• As atividades principais do projeto bem como as suas entregas; 

• Os objetivos do projeto, definidos de acordo com o acrónimo SMART (Specific, Measurable, 

Attainable, Relevant e Time-related); 
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• A equipa do projeto; 

• O impacto financeiro do projeto; 

• O plano de comunicação e 

• A gestão do risco. 

Nesta fase decorrem os primeiros desenvolvimentos do projeto que consistem na elaboração dos 

diagramas SIPOC, acrónimo de Supplier (fornecedores), Input (entradas), Process (processos), 

Outputs (saídas) e Clients (clientes), os quais fornecem uma visão macro dos processos. 

É também nesta fase que se utiliza a ferramenta VOC (Voice of the Customer) com a qual se procura 

identificar as características do produto ou do serviço que são mais importantes para o cliente, 

estabelecendo prioridades após validação. 

Através de estudos do professor Noriaki Kano, o foco deverá ser garantir: 

i. As categorias obrigatórias (categorias must be): aquelas que se não estiverem presentes no 

serviço, o cliente não se sente insatisfeito); 

ii. As unidimensionais (categorias one way): quanto maior a presença da característica no 

produto ou serviço maior a satisfação do cliente; 

iii. Por último as atractivas: se a característica não estiver presente não causa qualquer impacto 

no cliente. 

Com base na lista das características que são relevantes para o cliente, identificam-se aquelas que 

são CTQ (Critical To Quality), passando estas a merecer mais atenção por parte da equipa de projeto. 

3.3.2 Measure 

Nesta fase da metodologia DMAIC é realizada uma medição do desempenho do processo, produto ou 

serviço, para que haja um termo de comparação com o desempenho a medir no final do projeto, após 

as modificações que serão introduzidas. Desta forma também se determina o gap a eliminar. 

Para realizar estas medições há que implementar (se não existir) um controlo estatístico do processo 

(SPC – Statistical Process Control) e determinar o nível Sigma inicial, o qual será o valor baseline do 

projeto. É importante ter presente que o que é relevante é calcular o nível Sigma das características 

CTQ. 

A implementação de um SPC permitirá, por si só, a identificação de pontos fora de controlo os quais 

deverão ser tratados com um plano de ação que se denomina OCAP – Out of Control Action Plan. 

3.3.3 Analyse 

Segundo Castro (2013) esta terceira fase da metodologia DMAIC é extremamente importante pois é 

nela que se procura identificar quais são as variáveis de entrada, previamente listadas, que produzem 

impacto no desempenho do processo, produto ou do serviço. 
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O desdobramento do processo em subprocessos e a elaboração de matrizes de causa e efeito são 

duas ferramentas que poderão ser utilizadas nesta fase.  

As causas mais comuns na indústria são conhecidas por 6M: Man (homem), Machine (máquina), 

Methods (métodos), Mother nature (ambiente), Materials (materiais) e Measure system (sistemas de 

medição). 

De acordo com Castro (2013), as categorias para as causas nos serviços estão divididas em: serviço, 

métodos, políticas, homem e os 4P do marketing (Price, Product, Promotion e Place). 

Eventuais melhorias no produto, processo ou serviço poderão ter origem numa análise FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis - análise do modo e efeito da falha). Neste tipo de análise, procura-se 

realizar um estudo sistemático das potenciais falhas que podem ocorrer, em qualquer parte do 

sistema e a sua implicação em qualquer outra parte e no próprio sistema, como um todo. 

O desenho de experiências (DOE – Design of Experiments) pode ser útil, se apropriado ao problema 

em questão, para tentar compreender como diferentes valores das variáveis de entrada conduzem a 

um nível diferente dos resultados do processo, produto ou serviço e é nessa explicação que consiste 

a etapa final desta fase. 

3.3.4 Improve 

Esta fase é a fase em que há lugar à implementação prática das alterações e melhorias do produto, 

processo ou serviço entretanto identificadas. 

Segundo Castro (2013) esta fase apresenta os seguintes processos: 

i. Criação de soluções para eliminar os problemas; 

ii. Análise de risco das alterações a implementar compreendendo a definição das soluções e o 

plano de risco; 

iii. Implementação das alterações no processo; 

iv. Determinação do novo nível sigma. 

3.3.5 Control 

Na fase Control da metodologia DMAIC pretende-se que as melhorias no desempenho do processo, 

devido às alterações implementadas, sejam mantidas. O processo deverá ser monitorizado de forma 

a garantir a sua melhoria contínua e sustentada, havendo que criar um plano de controlo para o 

efeito. 

Para assegurar o controlo do processo há que controlar as variáveis de entrada (é sobre estas que a 

metodologia Six Sigma mais atenção dedica); atualizar os documentos do processo; elaborar e 

publicar uma matriz RACI do processo (R – Responsible / executante, A – Accountable / responsável, 
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C – Consulted / consultado, I – Informed / informado); realizar auditorias ao processo/produto/serviço; 

elaborar e publicar procedimentos e instruções de trabalho, manter SPC do processo/produto/serviço, 

realizar reuniões periódicas de revisão, entre outras medidas. 

Em relação à metodologia Six Sigma, Goh (2013) refere que “uma boa performance do passado não 

é garantia para sucessos futuros” e nessa medida incentiva à adoção da metodologia Six Sigma para 

desempenhos superiores. Refere ainda este autor que a abordagem Six Sigma mostrou ser hábil para 

se desenvolver agregando-se a outras metodologias para objetivos mais vastos como por exemplo 

Design for Six Sima e Lean Six Sigma, o que é justamente, o tema central desta Dissertação de 

Mestrado. 

3.4 Abordagem ao caso de estudo  

A adequação dos tópicos expostos ao contexto do estudo de caso é um factor crítico de sucesso 

desta Dissertação de Mestrado na medida em que se trata de uma abordagem sistemática e integral 

a uma pequena empresa na área de serviços que não tem as atividades dos seus processos de 

negócios formalizadas nem dispõe de um sistema informático integrado, a par de outras limitações 

operacionais. 

Esta empresa tem, no entanto, uma postura interessante perante as exigências dos seus clientes. Na 

realidade, a maioria dos seus clientes são quadros médios ou chefias que têm um nível de exigência 

elevado, o qual, esta empresa consegue satisfazer. 

A forte competência técnico-pedagógica da equipa de formadores e da direção pedagógica é uma 

vantagem competitiva a par da existência de uma plataforma de e-learning com conteúdos 

desenvolvidos e mantidos por esta empresa, os quais alimentam dezenas de cursos em regime de e-

learning ou de b-learning. 

A internacionalização da prestação de serviços é uma possibilidade e está ao alcance desta empresa. 

Para isso e para que cresça de forma sustentada necessita de implementar uma filosofia de gestão 

que melhore a sua eficácia e a sua eficiência, daí o interesse em Lean Six Sigma.  

Face ao exposto, há adaptações com vista a aligeirar e a simplificar a abordagem a realizar, sem que 

se perca de vista os princípios e os valores subjacentes a esta metodologia, uma vez que o objetivo 

partilhado pelos responsáveis da empresa é o seu crescimento sustentável, acompanhado de ganhos 

de eficácia e de eficiência. 

De facto, como referido por Scwab (2013), no contexto das PME, a decisão estratégica de se 

implementarem sistemas de gestão da qualidade tem sido tomada por imposição externa proveniente 

dos clientes ou do regulador da área da atividade. No caso em estudo, a empresa tem um sistema de 

gestão da qualidade que foi implementado por exigência da DGERT. 
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Quanto ao volume de dados necessários para avançar num projeto de Six Sigma, Grima [et al.] 

(2014), refere que em todo e qualquer caso de aplicação de Six Sigma o importante é obter dados 

certos e fiáveis, sem exageros, e com uma relação equilibrada entre custo/esforço face aos 

benefícios da informação. 

Indica o mesmo autor que se a causa do problema é conhecida, então não se torna necessária uma 

execução tão à letra do procedimento teórico prescrito pela metodologia DMAIC. 

No estudo de caso em particular, tratando-se de uma pequena empresa que utiliza as estatísticas 

maioritariamente para elaboração de relatórios anuais interessa pôr em curso um SPC de forma a 

obter dados mais frequentes, acompanhados mais de perto e com recurso a OCAP. 

Barton (2006), num artigo sobre implementação da metodologia Six Sigma numa PME, refere que 

dirigentes das PME, em geral, não têm os conhecimentos teóricos necessários para verem o 

potencial das ferramentas estatísticas. Refere o mesmo autor que, em muitos casos, os dirigentes e 

os seus colaboradores ficam assustados quando são feitas simples referências ao uso dessas 

mesmas ferramentas estatísticas. Nestes casos, o autor propõe que métodos alternativos ao uso 

destas ferramentas, sejam empregues, nomeadamente, a resolução direta de problemas, o 

benchmarking, a melhoria contínua, etc. 

Atkinson (2014) refere que no uso da metodologia DMAIC deverão ser empregues todas as 

ferramentas disponíveis, uma vez que imagens e gráficos, com frequência, valem mais do que mil 

palavras. Desta forma, em fase de desenvolvimentos futuros de análise do estudo de caso, far-se-á 

uso das mais variadas ferramentas, explorando o seu aspeto visual. 

Num estudo sobre fatores críticos de sucesso para implementação da filosofia Lean em PMEs, 

Achanga (2006) refere que a falta de financiamento e a falta de liderança inibem a empresas de 

adotarem iniciativas que propiciem um aumento da sua competitividade. 

3.5 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foram expostos os conceitos teóricos mais importantes que foram empregues na 

metodologia aplicada ao estudo de caso da presente Dissertação de Mestrado. 

Assim, iniciou-se este capítulo pela apresentação da filosofia Lean, fazendo-se um breve 

enquadramento histórico, e uma síntese das suas principais ferramentas, tendo em conta o interesse 

que esta filosofia apresenta na procura de uma maior eficácia. Depois abordou-se a metodologia Six 

Sigma, associada ao controlo estatístico do processo, de forma a acompanhar de modo continuado a 

prestação do serviço e a conduzir a uma maior uniformidade do serviço prestado, procurando-se, a 

longo prazo, uma melhor eficiência. 
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4. Análise do processo de prestação do serviço de formação 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise do processo da prestação do serviço de formação, 

descrevendo-se o circuito das atividades no processo da prestação do serviço bem como o papel dos 

diversos intervenientes numa matriz RACI. 

4.1 Circuito das atividades no processo de prestação do serviço 

De seguida apresenta-se, de forma esquemática, o circuito das atividades que compõem o processo 

de prestação do serviço de formação. 

Este esquema foi desenhado, no contexto deste trabalho, a partir de observação direta da realização 

das atividades e foi submetido a validação por parte da gerência da empresa. 

Neste processo que foi objeto deste estudo, foi dada atenção às atividades de gestão de operações; 

não se tendo abordado atividades no âmbito do marketing, negociação e vendas.  

O principal objetivo consistiu na formulação de medidas que vão ao encontro dos princípios da 

filosofia de gestão Lean que poderiam ser aplicadas de imediato. 

Analisaram-se em detalhe diversas atividades por vezes de forma qualitativa, outras de forma 

quantitativa, em função da atividade em si e da informação disponível ou ainda da maior ou menor 

dificuldade em obter informação. 

As etapas de prestação de serviço são apresentadas na figura seguinte, figura 7: 
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Figura 7: Diagrama do processo em estudo (parte I e II) 



29 

4.2.1. Descrição das principais atividade do processo 

Fase 1 

A fase 1 engloba as atividades de “Marketing” (promoção, imagem e comunicação), “Contacto e 

negociação”, “Adjudicação” e “Caracterização e planeamento geral do projeto” de formação. 

 

Figura 8: Diagrama do processo em estudo (fase 1) 

Fase 2 

A fase 2 engloba todas as atividades que se realizam após a “Caracterização e planeamento geral do 

projeto” até ao momento anterior de realização das sessões de formação, isto é, das aulas 

propriamente ditas. 

Nesta fase é iniciada a constituição do DTP (Dossier Técnico Pedagógico), uma coletânea de 

documentos que caracterizam a ação de formação e cuja constituição se encontra regulamentada 

pela DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho), entidade responsável pela 

certificação de empresas de formação.  

Assim, a atividade n.º 5 deste processo é “criação e início da constituição do Dossier Técnico-

Pedagógico”. 

De acordo com o Guia da Certificação de Entidades Formadoras, publicado pela Direcção de 

Serviços de Qualidade e Acreditação e pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

do Ministério da Economia e do Emprego, o dossier técnico-pedagógico é composto, entre outros, 

pelos seguintes documentos: 

• Programa de formação, que inclui informação sobre: objectivos gerais e específicos, 

destinatários, modalidade e forma de organização da formação, metodologias de formação, 

critérios e metodologias de avaliação, conteúdos programáticos, carga horária, recursos 
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pedagógicos e espaços; 

• Cronograma; 

• Regulamento de funcionamento da formação; 

• Identificação da documentação de apoio e dos meios audiovisuais utilizados; 

• Identificação do coordenador, dos formadores e outros agentes (equipa técnico-pedagógica); 

• Fichas de inscrição dos formandos ou lista nominativa em caso de designação pelo 

empregador; 

• Registos e resultados do processo de seleção, quando aplicáve; 

• Contratos de formação com os formandos e contratos com os formadores, quando aplicável; 

• Planos de sessão; 

• Sumários das sessões e registos de assiduidade; 

• Provas, testes e relatórios de trabalhos e estágios realizados, quando aplicável (enunciados e 

grelhas de correcção); 

• Registos e resultados da avaliação da aprendizagem; 

• Registo da classificação final, quando aplicável; 

• Registos e resultados da avaliação de desempenho dos formadores, coordenadores e outros 

agentes; 

• Registos e resultados da avaliação de satisfação dos formandos; 

• Registos de ocorrências; 

• Comprovativo de entrega dos certificados aos formandos; 

• Relatório final de avaliação da acção; 

• Relatórios de acompanhamento e de avaliação de estágios, quando aplicável; 

• Relatórios, atas de reunião ou outros documentos que evidenciem atividades de 

acompanhamento e coordenação pedagógica. 

A composição do dossier técnico-pedagógico poderá variar consoante o projeto de formação. 

Nesta fase, para além da atividade n.º 5, são realizadas as seguintes atividades:  

• (6) - “Diagnóstico / placement” no decorrer da qual se procura identificar o nível de 

conhecimentos inicial de cada formando para atribuição do nível de formação (em harmonia 

com o QECR - Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas). O QECR 

estabelece os seguintes níveis:  

 

Figura 9: Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

O nível C2 corresponde a um nível muito elevado de utilização da língua e não faz parte do 

portefólio da empresa. Os restantes níveis, de A1 a C1 subdividem-se numa oferta formativa 
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com cerca de 10 níveis de formação (com um curso por nível). 

Nota: o diagnóstico recorre a uma prova escrita mas também pode envolver uma prova oral. 

Em caso de dúvida sobre o nível de entrada na formação, pode realizar-se uma prova 

complementar. Esta atividade só se realiza para os formandos que iniciam o seu percurso pois 

uma vez diagnosticados e a frequentar um curso, o seu percurso encontra-se estabelecido e o 

ingresso no nível seguinte fica a depender da obtenção de aproveitamento no curso do nível 

corrente; 

• (7) – “Recrutamento / seleção formadores (pré-seleção/bolsa)”; 

• (8) – “Definição do programa, objetivos, metodologia e avaliação”; 

• (9) – “Preparação tecnológica de formadores (inicial e contínua)”. Para além de orientações 

pedagógicas específicas de cada projeto de formação existem dois temas que são ensinados 

aos formadores: a utilização da aplicação de videoconferência WebEx, da Cisco, e a 

utilização da plataforma de e-learning onde a empresa de formação disponibiliza a 

componente de formação a distância nas modalidades de e-learning ou b-learning.  

Nota: a necessidade desta atividade se realizar de uma forma sistemática, seguindo um guião 

objetivo, foi identificada no âmbito desta Dissertação e, com aprovação da gerência, 

implementada a todos os novos formadores; 

• (10) – “Adaptação / criação de cursos e/ou Atividades”, atividade que corresponde ao 

desenvolvimento de um novo curso para um determinado nível numa determinada língua ou 

apenas o seu ajuste, incorporando-se novas atividades ou eliminando-se outras; 

Nota: não se aplica no caso de a formação não requerer nenhuma adaptação de conteúdos. 

• (11) – “Sessões de ambientação (WebEx / Plataforma)”. Esta atividade consiste numa sessão 

conduzida a distância, por videoconferência, com o objetivo de apresentar o formando à 

aplicação de videoconferência WebEx e à plataforma de e-learning da empresa que irá 

utilizar no decorrer da formação. Esta sessão é única e envolve apenas os formandos das 

formas de organização de e-learning e de b-learning (com aulas a distância). Em b-learning 

com aulas presenciais, a plataforma é apresentada pelo formador, na sala de formação; 

Nota: a necessidade desta atividade se realizar de uma forma sistemática, seguindo um guião 

objetivo, foi identificada no âmbito desta dissertação e, com aprovação da gerência, 

implementada a todos os novos formandos; 

• (12) – “Organização de grupos”, corresponde à constituição das turmas, de forma tão 

homogénea quanto possível; 

Nota: só se aplica a formação de grupos. 

• (13) – “Criação das páginas dos cursos online”. Esta atividade corresponde à criação na 

plataforma de e-learning de uma página com as atividades que serão realizadas no decorrer 

de um curso. Cada uma destas páginas é criada replicando páginas masters. Para cada nível 

de cada língua existe uma destas páginas masters que dá origem às páginas dos cursos 

desse nível, quer seja para um curso que se destine a um grupo de formandos (turma) quer 

seja para uma formação individual; 

Nota: só se aplica a formação que envolva atividades na plataforma de e-learning. 
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• (14) – “Criação das contas de utilizadores”. Esta atividade trata de criar as contas de 

utilizadores na plataforma de e-learning da empresa, a partir de alguns dados pessoais; 

Nota: só se aplica a formação que envolva atividades na plataforma de e-learning. 

• (15) – “Atribuição de formador”, a cada turma (no caso da formação a grupos) ou a um 

formando (no caso da formação individual); 

• (16) – “Envio de credenciais de acesso”, ou seja, o username e a password, a cada um dos 

formandos, por correio eletrónico, individualizado, pois as credenciais de acesso são 

pessoais e intransmissíveis. Esta atividade só se aplica no caso da formação envolver 

atividades na plataforma (e-learning ou b-learning); 

• (17) – “Calendarização da formação”; 

• (18) – “Disponibilização de elementos do DTP ao: - cliente - ao formador - aos formandos”. 

Nesta atividade, antes da primeira sessão de formação (aula) alguns documentos que 

constituem o dossier técnico-pedagógico são disponibilizados ao cliente (em geral, ao 

departamento de recursos humanos da empresa cliente), aos formandos e ao formador. Para 

cada um destes intervenientes no processo de formação enviam-se conjuntos específicos dos 

documentos que constituem o DTP; 

• (19) – “Disponibilização do curso online com staff (manager, coordenador, formador, etc.) e 

formando(s) inscritos”. Esta atividade corresponde a inscrever todos os intervenientes de um 

curso na respetiva página online. 

Nota: só se aplica a formação que envolva atividades na plataforma de e-learning. 

Esquematicamente, tem-se: 

 

Figura 10: Diagrama do processo em estudo (fase 2, atividades 6 a 10) 
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Figura 11: Diagrama do processo em estudo (fase 2, atividades 11 a 19) 

Fase 3 

A fase 3 engloba todas as atividades que se realizam após a preparação da formação e se prolongam 

até à emissão dos certificados de formação: 

• (20) – “Preenchimento das fichas dos formandos”; 

• (21) – “Relatórios periódicos de execução e Acompanhamento”; 

• (22) – “Produção de registos”, nomeadamente sumários, folhas de presenças e outros 

registos de realização da prestação do serviço de formação; 

• (23) – “Realização da formação”, ou seja, dinamização das aulas em si; 

• (24) – “Avaliação da satisfação (intermédia)”; 

• (25) – “Avaliação final das aprendizagens”; 

• (26) – “Avaliação da satisfação (final)”; 

• (27) – “Suspensão das contas na Plataforma”, corresponde a desativar os acessos dos 

formandos às páginas dos cursos na plataforma de e-learning; 

Nota: só se aplica a formação que envolva atividades na plataforma de e-learning. 

• (28) – “Extração das notas e da atividade realizada na plataforma”; 

Nota: só se aplica a formação que envolva atividades na plataforma de e-learning. 

• (29) – “Produção de balanços e grelhas”; 

• (30) – “Emissão de Certificados”. 

• (31) – “Completar o Dossier Técnico-Pedagógico” com os documentos gerados nas 

atividades que decorrem nesta fase da formação. 
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Esquematicamente, tem-se: 

 

Figura 12: Diagrama do processo em estudo (fase 3, atividades 20 a 31) 
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Fase 4 

A fase 4 engloba todas as atividades que se realizam após as aulas e a certificação, até ao fecho do 

projeto: 

• (32) – “Envio do DTP ao cliente [Fim da formação]”; 

• (33) – “Tratamento de dados e outros registos da organização”; 

• (34) – “Relatório final”; 

• (35) – “Fecho das contas, faturas, pagamentos e recibos”; 

• (36) – “Fecho do projeto”. 

Esquematicamente, tem-se: 

 

Figura 13: Diagrama do processo em estudo (fase 4, atividades 32 a 36) 

Nos diagramas anteriores,indicam-se os momentos onde ocorrem reuniões com os clientes (em 

geral, departamento de recursos humanos das empresas clientes) com a seguinte notação:  

4.2.1. Matriz RACI 

No âmbito desta dissertação, depois de se ter observado e registado o processo de prestação do 

serviço de formação como exposto no ponto anterior, construiu-se a seguinte matriz RACI, acrónimo 

de Responsible (é responsável pela execução), Accountable (é quem tem autoridade para aprovar), 

Consulted (precisa de ser consultado) e Informed (precisa de ser informado). 

Com a elaboração desta matriz, procurou-se observar e registar quais são os intervenientes neste 

processo e qual é o seu papel em cada uma das atividades. 

Os intervenientes nas atividades deste processo são os seguintes: 

• Direção Financeira; 

• Gerência; 

• Direção Técnico-pedagógica; 

• Coordenação Pedagógica; 

• Formador/a; 

• Secretaria; 

• Helpdesk; 

• Gestor do projeto. 
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Tabela 4: Matriz RACI 

Atividade Descrição 
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4 Caracterização e planeamento 
geral do projeto 

Elaboração um documento interno de 
caracterização e planeamento geral do 
projeto 

A A A C - I I R 

5 Criação e início da constituição do 
Dossier Técnico-Pedagógico 

Montagem do dossier técnico-
pedagógico 

- I C C - R - I 

6 Diagnóstico / placement Realização do diagnóstico (via testes 
Bright, teste online na plataforma da 
empresa, teste escrito, podendo ser 
complementado por um teste oral) 

- - A A R R R I 

7 Recrutamento / seleção 
formadores (pré-seleção/bolsa) 

Recrutamento / seleção formadores 
(pré-seleção/bolsa) 

- C R R - - - I 

8 Definição do programa, objetivos, 
metodologia e avaliação 

Definição do programa, objetivos, 
metodologia e avaliação 

- - R C - - - I 

9 Preparação tecnológica de 
formadores (inicial e contínua) 

Realização de sessão de formação para 
utilização da plataforma de e-learning 
e/ou à utilização do WebEx 

- - C A - - R I 

10 Adaptação / criação  de cursos 
e/ou  Atividades 

Desenvolvimento de recursos 
pedagógicos para novos cursos (de raíz 
ou adaptados) 

C A R C - - R I 

11 Sessões de ambientação (WebEx / 
Plataforma) 

Realização de sessão de ambientação 
destinada a formandos para utilização 
da plataforma ou do WebEx 

- - - A I - R I 

12 Organização de grupos Agregar formandos por nível, localidade 
e perfil 

- - C R - R I I 

13 Criação das páginas dos cursos 
online 

Criação, na plataforma, de uma página 
por curso (por grupo ou individual) 

- - A I I - R I 

14 Criação das contas de utilizadores Criação, na plataforma, das contas de e 
utilizadores de cada formando 

- - - I I - R I 

15 Atribuição de formador Atribuição do formador ao formando/ ao 
grupo 

- C C R C I I I 

16 Envio de credenciais de acesso Envio, por e-mail, dos dados de acesso 
à plataforma 

- - - I I - R I 

17 Calendarização da formação Calendarizar todas as sessões de 
formação, no caso de grupos, ou da 
primeira, no caso de formações 
individuais 

I C C R C R C R 

18 Disponibilização  de elementos  do 
DTP ao: - cliente - ao formador - 
aos formandos 

Envio de elementos do DTP para o 
cliente, para a formadora e para os 
formandos (pastas para formandos, 
programas, formulários de sumários e 
de presenças, critérios de avaliação, 
CCP e FC do formador, etc.) 

- - - I - R - I 

19 Disponibilização do curso online 
com staff (manager, coordenador, 
formador, etc.) e formando(s) 
inscritos 

Colocação do curso online com todos os 
intervenientes inscritos 

- - I I I - R I 

20 Preenchimento das fichas dos 
formandos 

Preenchimento das fichas dos 
formandos para recolha de dados 
pessoais (para emissão futura de 
certificados) 

- - - - R R R I 

21 Relatórios periódicos de execução 
e Acompanhamento 

Elaboração de relatórios de 
acompanhamento 

A A A C C R C R 

22 Produção de registos Produção de registos no contexto da 
formação (folhas de presença, sumários, 

I - - I R I - I 
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Atividade Descrição 
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etc.) 

23 Realização da formação Condução pedagógica das aulas 
(presenciais e a distância), correção de 
atividades desenvolvidas pelos 
formandos na plataforma, dinamização 
dos espaços de comunicação síncrona e 
assíncrona 

- - - C R I - - 

24 Avaliação da  satisfação 
(intermédia) 

Preenchimento dos inquéritos de 
satisfação, a meio da formação 

- - I R R R R I 

25 Avaliação final das aprendizagens Realização de testes de avaliação, 
escritos ou orais 

- - - I R - - I 

26 Avaliação da  Satisfação (final) Preenchimento dos inquéritos de 
satisfação, no fim da formação 

- - I I R R R I 

27 Suspensão das contas na 
Plataforma 

Inativação das contas de utilizador na 
plataforma 

- - - I I - R I 

28 Extração das notas e da atividade 
realizada na plataforma 

Extração das notas, do tempo de 
utilização da plataforma e do RAF 

- - - I - I R I 

29 Produção de balanços e grelhas Produção de balanços e grelhas de 
avaliação individuais 

- - - C R R - I 

30 Emissão de Certificados Emissão de certificados (em geral, 
através do SIGO) 

- - - - - R - I 

31 Completar o Dossier Técnico-
Pedagógico 

Preenchimentos do Dossier Técnico-
Pedagógico) 

- - A - - R - I 

32 Envio do DTP ao cliente [Fim da 
formação] 

Envio do DTP para o cliente I - I - - R - I 

33 Tratamento de dados e outros 
registos da organização  

Tratamento estatísticos dos dados, 
compilação 

C A - C - R - R 

34 Relatório final Elaboração de um relatório final/balanço 
do projeto com avaliação de 
desempenho e recomendações para 
projetos futuros  

C A C C C C C R 

35 Fecho das contas, faturas, 
pagamentos e recibos 

  R I - - - - - I 

36 Fecho do projeto   I R I I - I I I 

Legenda:  R – Responsible  A – Accountable  C – Consulted I – Informed 
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5. Identificação de oportunidades de melhoria e medidas 

implementadas 

5.1. Introdução 

Tendo em conta os princípios e objetivos da filosofia de gestão Lean, à medida que as atividades 

deste processo foram sendo observadas e analisadas, foram sendo identificados algumas situações 

que comprometem a eficácia e a eficiência da empresa, sendo obstáculos à produtividade e à 

diminuição de custos, apresentando-se como geradores de desperdícios. 

Nesta análise foram identificadas as seguintes oportunidades de intervenção e de melhoria: 

• Não existe um sistema informático de gestão da formação, partilhado e acessível pelos 

diversos intervenientes, onde se registe de forma sistemática e integrada os dados dos 

clientes, dos formandos, dos formadores, das ações de formação, etc. Por exemplo, a 

pergunta “quantos formandos estão presentemente em formação?” não é de resposta 

imediata pois é necessário consultar diversos documentos para compilar essa informação; 

• A informação relativa aos clientes, formandos, formadores, ações de formação, etc., circula 

pelos intervenientes do processo em documentos dispersos (em muitos casos sem controlo 

de versão), como anexos de mensagens de correio eletrónico; 

• Não existe uma ferramenta de calendarização dos cursos onde se registe: 

• Os cursos em realização e os recursos alocados; 

• Os cursos previstos; 

• A disponibilidade, ao longo do tempo, de recursos (nomeadamente formadores) para 

próximos cursos; 

• No caso de algumas atividades, não é aproveitada a possibilidade de se efetuar um 

tratamento em lote; em vez disso é feito um processamento um a um, incorrendo-se em 

maiores gastos de tempo e maior probabilidade de ocorrência de erros e de retrabalhos; 

• Não existe um controlo estatístico das diversas atividades. Quando muito, há informação 

(estatística descritiva) compilada em relatórios anuais de atividade, com algum interesse para 

se analisar mas distantes da ocorrência de desvios, já sem qualquer possibilidade de 

introdução de medidas corretivas uma vez que na maior parte das situações, na altura em 

que esses dados são tratados, os projetos já se encontram terminados; 

• A plataforma de e-learning da empresa regista muitos dados relativos à realização dos 

exercícios pedagógicos disponibilizados aos formandos, nomeadamente, tempo de 

realização, avaliação obtida e número de tentativas de cada exercício, bem como duração 

total da presença (ligação) dos formandos à plataforma mas não se efetua nenhuma análise a 

esses dados. 
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5.2. Registo dos dados das ações de formação 

Considerando que não havia um sistema informático onde se pudesse registar os dados dos 

formandos, dos formadores e das ações de formação, deu-se um primeiro passo na criação de um 

instrumento de gestão que cobrisse esta lacuna, criando-se, no âmbito desta dissertação, uma base 

de dados numa folha de cálculo onde se registaram todas as ações de formação que se iniciaram 

após 1/1/2016. 

Estes dados passaram a constar num único ficheiro, partilhado pelos diversos intervenientes nas 

atividades do processo. Até ao momento, essa base de dados contém cerca de 750 registos, ou seja, 

cerca de 750 formandos participaram em ações de formação realizadas por esta empresa, com início 

posterior a 1/1/2016. 

Nesta base de dados, cada registo corresponde à participação de um formando num curso e tem os 

seguintes campos (agrupados em secções): 

• Secção 1 – âmbito: controlo geral de operações 

Tabela 5: Campos de controlo geral de operações 

Informação Observações 

Atividade seguinte  
Data da atividade seguinte  
N.º de dias até à sua conclusão  
Estado / fase 1: Em preparação / 2: Em formação / 3: Em conclusão / 4: Fechado / 5: 

Cancelado 
% de realização  

• Secção 2 – âmbito: Caracterização geral da formação 

Tabela 6: Campos de caracterização geral da formação 

Informação Observações 

Empresa  
Coordenação pedagógica  
Gestor do projeto  
Língua de estudo  
Língua do formando  
Nível de formação  
Nível do Quadro Europeu A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 
Grupo / individual  
Localidade  
Nome do grupo  
Designação do curso  
Modalidade E-learning (VC) / E-learning (VC+Plataforma) / B-learning / Presencial 
Formando/a  
Número mecanográfico  
E-mail do formando  
Fonte da página ID do curso master utilizado para criar este curso 
Início da formação Previsão 
Fim da formação Previsão 
Dias para conclusão Número de dias para concluir as atividades na plataforma, após a última 

sessão com formador 
Formador/a  
E-mail do formador  
Duração total  
Número de horas em sessões 
presenciais 

 

Número de horas em 
videoconferências 

 

Número de horas de atividade na  
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Informação Observações 

plataforma 
Estado da inscrição 1: Ativo / 2: Desistiu / 3: Saiu da formação / 4: Suspensa / 5: À espera de nova 

edição / 6: Cancelada 
Observações  
RH 1 Responsável dos Recursos Humanos da empresa (elemento de contacto 

prioritário para questões de maior responsabilidade) 
RH 2 Responsável dos Recursos Humanos da empresa (elemento de contacto 

corrente) 
RH 3 Responsável dos Recursos Humanos da empresa (outro elemento de contacto 

corrente) 

• Secção 3 – âmbito: Preparação (plataforma) 

Tabela 7: Campos de preparação da plataforma 

Informação Observações 

Criação da página - data 6 dias antes da data de início da formação 
Criação da página - estado 0: Feito / 1: por iniciar / 2: em curso / (backup e restore) 
Customização da página - data 3 dias antes do início da formação 
Customização da página - estado 0: Feito / 1: por iniciar / 2: em curso / (import, nome, logótipo, blocos, critérios 

de avaliação,M) 
Curso Shortname do curso na plataforma 
Criação do grupo - estado 0: Feito / 1: por fazer 
Inscrição do staff na página e no 
grupo - data 

6 dias antes da data de início da formação 

Inscrição do staff na página e no 
grupo - estado 

0: Feito / 1: por fazer 

Inscrição dos alunos no curso, no 
grupo e nos recursos 
complementares - data 

3 dias antes do início da formação 

Inscrição dos alunos no curso, no 
grupo e nos recursos 
complementares - estado 

0: feito / 1: por fazer 

Username  
Envio das credenciais de acesso - 
data 

1 dia antes do início da formação 

Envio das credenciais de acesso - 
estado 

0: Feito / 1: por fazer 

• Secção 4 – âmbito: Preparação da formação 

Tabela 8: Campos de preparação da formação 

Informação Observações 

Sessão de ambientação com o 
formando - data 

7 dias antes da data de início da formação 

Sessão de ambientação com o 
formando - estado 

0: Feito / 1: Não necessária / 2: Por fazer 

Sessão de ambientação com o/a 
formador/a - data 

14 dias antes da data de início da formação 

Sessão de ambientação com o/a 
formador/a - estado 

0: Feito / 1: não necessária / 2: Por fazer 

Envio de white list dos sites e de 
condições de utilização da 
plataforma para o setor de 
informática da empresa cliente - 
data 

21 dias antes da data de início da formação 

Envio de white list dos sites e de 
condições de utilização da 
plataforma para o setor de 
informática da empresa cliente - 
estado 

0: Feito / 1: Por fazer / 2: Não necessário 

• Secção 5 – âmbito: Realização da formação 

Tabela 9: Campos de realização da formação 

Informação Observações 

Primeira sessão da formação 
(confirmada) 

 

Feedback intermédio (nível 
qualitativo de satisfação) 

1: Baixo / 2: Médio / 3: Alto 
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• Secção 6 – âmbito: Conclusão da formação 

Tabela 10: Campos de conclusão da formação 

Informação Observações 

Data da última sessão Data da última sessão com formadora, via formadora, secretaria ou 
coordenação, obtida com antecedência e com a certeza absoluta 

Prazo para conclusão de atividades 
Conc1 + C19 

Data limite de realização de atividades, inclusive 

Ficha de formando preenchida? 0: preenchida / 1: por preencher 
Feedback final  preenchido? 0: preenchido / 1: por preencher 
Enviar e-mail de fim da formação, 
aos formandos com: 1) Prazo para 
conclusão das atividades na 
plataforma, 2) Preenchimento da 
Ficha de Formando e 3) 
Preenchimento de Feedback - Data 

1 dia após a data da última sessão 

Enviar e-mail de fim da formação, 
aos formandos com: 1) Prazo para 
conclusão das atividades na 
plataforma, 2) Preenchimento da 
Ficha de Formando e 3) 
Preenchimento de Feedback - 
Estado 

0: Feito / 1: por enviar 

Todas as atividades estão corrigidas 
e avaliadas? 

(Caso contrário, enviar e-mail ao formador) 

Extração do RAF (relatório da 
atividade do formando) - data 

3 dias após a data de conclusão da formação 

Extração do RAF (relatório da 
atividade do formando) - estado 

Enviar RAF para: Coordenadora / 0: Feito / 1: por enviar 

Extração das notas - data 3 dias após a data de conclusão da formação 
Extração das notas - estado 0: Feito / 1: por enviar 
Tratamento do feedback - data 3 dias após a data de conclusão da formação 
Tratamento do feedback - estado Enviar Feedback para: Secretaria e Formador/a / 0: Feito 
Extração da Ficha de Formando - 
data 

3 dias após a data de conclusão da formação 

Extração da Ficha de Formando - 
estado 

Enviar Ficha de Formando para Secretaria / 0: Feito 

Relatório de atividade do Helpdesk - 
data 

5 dias após a data de conclusão da formação 

Relatório de atividade do Helpdesk - 
estado 

Enviar para Secretaria / 0: Feito 

Suspensão da conta do formando 
(?) - data 

20 dias após a data de conclusão da formação 

Suspensão da conta do formando 
(?) - estado 

0: Feito (ou tratado) / 1: por fazer 

Desativação da página do curso (?) 
- data 

30 dias após a data de conclusão da formação 

Desativação da página do curso (?) 
- estado 

0: Feito / 1: por fazer 

Inscrição do formando no curso 
seguinte (no nível seguinte ou no 
mesmo, a repetir) - estado 

15 dias após a data de conclusão da formação 

Inscrição do formando no curso 
seguinte (no nível seguinte ou no 
mesmo, a repetir) - estado 

0: Feito (ou tratado) / 1: por tratar 

5.3. Controlo de operações 

A partir da criação da base de dados central (referida no ponto anterior), partilhada pelos vários 

intervenientes no processo, na qual se registam as datas de realização de cada atividade e o seu 

estado de realização, foi possível implementar um controlo visual do estado geral da participação de 

cada formando na formação. 
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Tal como indicado no ponto anterior, nesta base de dados constam os seguintes campos: 

• Atividade seguinte; 

• Data da atividade seguinte; 

• N.º de dias até à sua conclusão. 

Estes campos são de preenchimento automático e o seu conteúdo resulta do conteúdo dos campos 

referentes ao estado de realização das várias atividades que compõem o processo de formação. Por 

outras palavras, para cada formando, é pesquisado automaticamente qual é a próxima atividade a 

realizar (isto é, a atividade com data de ocorrência mais cedo e cujo estado não seja “0: Feito”). De 

seguida, pesquisa-se qual é a data em que essa atividade precisa de estar concluída e por fim 

calcula-se quantos dias faltam (contando desde a presente data, seja ela qual for) até esse data. 

A imagem seguinte ilustra a aplicação do exposto, onde se pode observar quais são as próximas 

atividades para cada formando (do ponto de vista da gestão do processo de formação), quando é que 

necessita de estar concluída e quantos dias faltam até à sua conclusão. 

Tabela 11: Exemplo de aplicação de controlo de operações 

 

5.3.1. Gestão de picos de trabalho e balanceamento do nível de atividade 

Com a implementação desta funcionalidade nesta base de dados, é possível planear o nível de 

atividade face aos recursos disponíveis e vice versa, ou seja, planear a afetação de recursos 

humanos em função da atividade prevista. 

A partir da criação e adoção desta base de dados (desenvolvida no contexto desta dissertação) a 

planificação do trabalho numa base semanal pode ser facilmente implementada. 

O que antes era feito por reação a solicitações ou alertas de última hora dos vários intervenientes no 

processo de formação, por vezes já em atraso, hoje em dia pode ser antecipado ou feito quando 

necessário, sem que se corra o risco de ficarem atividades fora de prazo. 
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5.4. Controlo estatístico do processo 

5.4.1. Breve estudo de um projeto de formação 

Num projeto representativo de formação em e-learning, com sessões por videoconferência em grupo 

e utilização da plataforma de e-learning, realizou-se um estudo à avaliação obtida pelos formandos, 

num teste oral intercalar, visando recolher alguns dados para endereçar à Direção Técnico-

pedagógica e à Coordenação Pedagógica. 

Para além do fim prático de analisar este projeto em particular, pretendeu-se sensibilizar a Gerência 

da empresa para a necessidade de efetuar um controlo estatístico do processo. 

5.4.2. Determinação do perfil de avaliação de cada formador 

Com este estudo procurou-se identificar qual a gama de valores, dentro da mesma escala (1 a 10) 

que cada formador utilizou para classificar os seus formandos. 

Os resultados obtidos a partir de grelhas preenchidas pelos formadores são apresentados na 

seguinte tabela: 

Tabela 12: Perfil de avaliação 

Formador 
N.º de vezes que atribuiu, na escala de 1 a 10, o valor- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 0 0 0 0 17 13 10 5 0 
B 0 0 0 0 0 0 7 46 70 12 
C 0 0 0 0 0 0 2 6 4 3 
D 0 0 1 4 1 10 16 39 48 31 

O seguinte gráfico apresenta os mesmos dados de forma visual. 

 

Figura 14: “Amplitude” de avaliação dos formadores 
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Observando este gráfico, conclui-se que: 

• As formadoras A, B e C distribuem as suas classificações por 4 valores possíveis. Já a 

formadora D, apresenta uma maior amplitude de classificações atribuídas aos seus 

formandos, distribuindo as suas classificações por 8 valores; 

• A formadora A apresenta um perfil de avaliação dissonante das demais formadoras: a 

frequência relativa das classificações atribuídas decresce à medida que a classificação 

atribuída aumenta. É uma distribuição atípica que suscita uma análise qualitativa.  

5.4.3. Distribuição da classificação atribuída por formador 

Outro elemento de interesse neste estudo foi a comparação entre as médias das classificações 

obtidas atribuíudas pelos diversos formadores. 

Tabela 13: Classificação em função do formador 

Formador N.º de formandos 
avaliados 

Média das classificações 
dos testes 

A 9 70,69% 
B 27 86,16% 
C 3 84,17% 
D 30 82,79% 

Observando-se a tabela anteiror, verifica-se que o formador A classificou os seus formandos com uma 

avaliação abaixo do que os restantes formadores fizeram. 

Tendo em conta que no ponto anterior, o formador A também apresentou um padrão distinto do dos 

demais formadores, verifica-se que é de interesse averiguar-se as causas desta divergência. 

5.4.4. Distribuição das notas pelos níveis de formação 

Neste ponto deste breve estudo sobre os resultados de um teste oral intercalar, realizou-se ainda uma 

comparação entre a classificação média obtida em cada nível de formação. 

Tabela 14: Classificação em função do nível 

Nível N.º de formandos 
que realizaram o 

teste 

N.º total de 
formandos 

Percentagem de 
formandos que realizou o 

teste 

Classificação 
média obtida 

1 3 10 30,00% 84,17% 
2 6 14 42,86% 78,54% 
3 12 19 63,16% 68,65% 
4 20 26 76,92% 88,38% 
5 8 11 72,73% 80,78% 
6 11 16 68,75% 85,45% 
7 6 12 50,00% 90,42% 
8 3 7 42,86% 85,00% 
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A visualização destes dados apresenta-se no gráfico seguinte (figura 15): 

 

Figura 15: Avaliação em função dos níveis 

Observando o gráfico constata-se que há diferenças assinaláveis entre as médias das classificações 

obtidas no teste oral intermédio entre os formandos dos vários níveis. 

A maior diferença relativa é entre o nível 7 (90,42%) e o nível 3 (68,65%). 

Observa-se, igualmente, que não há qualquer correlação entre classificação média obtida no teste 

oral e nível de formação (R2=0,213). 

5.4.5. Conclusões 

Este breve estudo permitiu observar em pormenor alguns dados sobre a forma como decorreu a 

avaliação oral intervalar num projeto de formação a distância (e-learning) permitindo à Direção 

Técnico-Pedagógica e à Coordenação Pedagógica rever as metodologias de orientação dos 

formadores quanto à aplicação dos instrumentos de avaliação. 

5.5. Formação de formadores 

As ações de formação que se realizam em modalidades com componente de formação a distância 

(quer sejam sessões por videoconferência quer seja a utilização da plataforma de e-learning) 

requerem que os formadores estejam familiarizados com o uso destas tecnologias. 

Para que a prestação do serviço de formação possa decorrer de forma homogénea, no que diz 

respeito à utilização destas ferramentas, cuja facilidade de uso variará consoante a literacia digital de 

cada formador (que não é o core das suas aptidões profissionais enquanto formadores de línguas), 

no âmbito desta dissertação foi desenvolvido um guião para sessões de ambientação de formadores. 
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Estas sessões de ambientação realizam-se em dois momentos. O guião das sessões de ambientação 

dos formadores encontra-se no anexo 1. 

5.6. Preparação dos formandos para utilização de novas modalidades de 

formação 

Da mesma forma que a empresa desenvolve sessões de ambientação ao WebEx e à plataforma de 

e-learning para formadores, também desenvolve sessões de ambientação sobre estes mesmo temas 

para os novos formandos. 

No caso da formação em e-learning, só depois de os formadores e de os formandos estarem 

familiarizados com a utilização da aplicação de videoconferência e com a utilização da plataforma, é 

que se iniciam as sessões de formação entre formador e formando(s). 

Sendo essa ambientação feita em sessões específicas, conduzidas pelo Helpdesk, a ocorrência de 

problemas de utilização destas ferramentas é minorada. 

Estas sessões de ambientação realiza-se num único momento. O guião das sessões de ambientação 

dos formandos encontra-se no anexo 2. 

5.7. Plataforma de e-learning: estudo sobre a uniformização de utilização por 

parte dos formadores 

5.7.1. Introdução 

Neste estudo faz-se uma análise comparativa das atividades realizadas na plataforma, pelos 

formandos, tendo por base 4 cursos (turmas) da mesma empresa cliente, do mesmo nível (nível 4), 

na modalidade de b-learning, com 60 horas de duração total, sendo 40 horas de sessões presenciais 

e 20 horas de realização de atividades na plataforma de e-learning. 

Estes quatro cursos foram ministrados por três formadores, tendo um deles ministrado a formação a 

duas turmas distintas. 

Os quatro cursos decorreram em três localidades distintas. 

Este estudo baseia-se numa amostra, sendo uma aproximação simplificada; não é o sistema real, 

mais complexo, com mais variáveis e variantes. Valores extremos (outliers) de tempos de realização 

de atividades (quer muito reduzidos quer muito elevados) foram descartados para não enviesarem as 

conclusões. Estes valores extremos podem ocorrer se, por exemplo, um formando estiver a realizar 

um exercício na plataforma e se for interrompido por uma chamada telefónica ou uma reunião de 

emergência. 
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5.7.2. Atividades solicitadas aos formandos e resultados obtidos 

As atividades online de um curso disponíveis na plataforma de e-learning agregam-se nos seguintes 

grupos de questões (tipos de atividades): 

• Questões de compreensão do texto; 

• Exercícios do texto; 

• Exercícios de consolidação; 

• Produções escritas. 

As atividades disponíveis na página de um curso são as atividades que existem de raiz na página do 

curso. 

No início da formação essas atividades estão todas ocultas para os formandos, sendo vistas apenas 

pelos formadores. 

À medida que a formação progride os formadores vão tornando mais atividades visíveis, permitindo 

que os formandos as realizem. Os formandos só podem realizar as atividades visíveis. 

As atividades obrigatórias são atividades assinaladas como sendo de realização obrigatória por parte 

dos formandos do curso em questão. As atividades facultativas são as que não estão assinaladas 

como obrigatórias. 

Questões de compreensão do texto 

Tabela 15: Questões de compreensão do texto – quadro geral 

    Compreensão do texto 

    

Atividades 
disponíveis 
na página 

Respondidas Obrigatórias 
e visíveis 

Obrigatórias 
e ocultas 

Facultativas 
e visíveis 

Facultativas 
e ocultas 

Grupos 

A 12 12 12 0 0 0 
B 12 12 12 0 0 0 
C 12 9 9 3 0 0 
D 12 10 10 2 0 0 

 

Tabela 16: Questões de compreensão do texto – dedicação solicitada face à obrigatória 

Obrigatórias Visíveis Dedicação 
solicitada 

face à 
obrigatória 

Grupos 

A 12 12 100,00% 
B 12 12 100,00% 
C 12 9 75,00% 
D 12 10 83,33% 

 

Tabela 17: Questões de compreensão do texto – nota média final obtida, por grupo 

  A B   C D 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 95,00% 84,72% 100,00% 100,00% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 83,55% 86,56% 84,64% 80,76% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 79,43% 73,93% 84,64% 80,76% 
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Tabela 18: Questões de compreensão do texto – nota média final obtida 

  Média de todos os grupos 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 94,93% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 83,88% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 79,69% 

Exercícios do texto 

Tabela 19: Exercícios do texto – quadro geral 

    Exercícios do texto 

    

Atividades 
disponíveis 
na página 

Respondidas Obrigatórias 
e visíveis 

Obrigatórias 
e ocultas 

Facultativas e 
visíveis 

Facultativas 
e ocultas 

Grupos 

A 90 88 88 0 0 2 
B 90 88 88 0 0 2 
C 90 25 25 63 0 2 
D 90 19 19 69 0 2 

Tabela 20: Exercícios do texto – dedicação solicitada face à obrigatória 

  Obrigatórias Visíveis Dedicação 
solicitada 

face às 
obrigatórias 

Grupos 

A 88 88 100,00% 
B 88 88 100,00% 
C 88 25 28,41% 
D 88 19 21,59% 

Tabela 21: Exercícios do texto – nota média final obtida, por grupo 

  A B C D 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 94,55% 82,20% 100,00% 100,00% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 95,41% 94,81% 96,07% 90,69% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 90,19% 77,83% 96,07% 90,69% 

Tabela 22: Exercícios do texto – nota média final obtida 

  Média de todos os grupos 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 94,19% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 94,24% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 88,69% 

Exercícios de consolidação 

Tabela 23: Exercícios de consolidação – quadro geral 

    

Consolidação 

    

Atividades 
disponíveis 
na página 

Respondidas Obrigatórias 
e visíveis 

Obrigatórias 
e ocultas 

Facultativa
s e visíveis 

Facultativa
s e ocultas 

Grupos 

A 227 196 195 1 0 31 

B 227 202 191 5 11 20 

C 227 53 49 147 2 29 

D 227 50 48 148 1 30 



49 

Tabela 24: Exercícios de consolidação – dedicação solicitada face à obrigatória 

Obrigatórias Visíveis Dedicação 
solicitada 

face às 
obrigatórias 

Grupos 

A 196 195 99,49% 
B 196 202 103,06% 
C 196 51 26,02% 
D 196 49 25,00% 

Tabela 25: Exercícios de consolidação – nota média final obtida, por grupo 

  A B C D 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 96,22% 80,94% 96,77% 97,75% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 94,87% 93,35% 94,67% 90,86% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 91,29% 75,60% 91,62% 88,84% 

Tabela 26: Exercícios de consolidação – nota média final obtida 

  Média de todos os grupos 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 92,92% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 93,44% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 86,84% 

Produções escritas 

Tabela 27: Produções escritas – quadro geral 

    Produções escritas 

    

Atividades 
disponíveis 
na página 

Respondidas Obrigatórias 
e visíveis 

Obrigatórias 
e ocultas 

Facultativas 
e visíveis 

Facultativas 
e ocultas 

Grupos 

A 24 16 15 0 1 8 
B 24 15 14 1 1 8 
C 24 5 5 10 0 9 
D 24 6 6 9 0 9 

Tabela 28: Produções escritas – dedicação solicitada face à obrigatória 

Obrigatórias Visíveis Dedicação 
solicitada 

face às 
obrigatórias 

Grupos 

A 15 16 106,67% 
B 15 15 100,00% 
C 15 5 33,33% 
D 15 6 40,00% 

Tabela 29: Produções escritas – nota média final obtida, por grupo 

  A B C D 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 82,50% 62,22% 97,14% 97,92% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 78,62% 90,66% 86,81% 87,24% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 63,34% 56,53% 84,42% 85,54% 

Tabela 30: Exercícios de consolidação – nota média final obtida 

  Média de todos os grupos 

Taxa de atividades realizadas, face ao total de 
atividades por realizar (visíveis) 84,95% 
Nota média obtida pelos formandos nas atividades 
realizadas 85,83% 
Nota média final obtida considerando as atividades 
realizadas e as atividades por realizar 72,46% 
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Observações: 

• Os formandos dos cursos A e B foram solicitados a realizar um número de atividades muito 

superior aos seus colegas dos cursos C e D; 

• A taxa de realização de exercícios dos formandos dos cursos A e B é menor do que a dos 

seus colegas de C e D. Os resultados obtidos nas atividades que os formandos de A e B 

realizaram são semelhantes aos resultados que os colegas de C e D obtiveram nas 

atividades que realizaram; contudo como as atividades não realizadas são cotadas a zero, os 

resultados finais dos formandos de A e B são inferiores aos dos colegas de C e D, ainda que 

tenham realizado muito mais atividades e com um nível de acerto equivalente, ou até 

superior; 

• As produções escritas são as atividades em que a “Taxa de atividades realizadas, face ao 

total de atividades por realizar (visíveis)” é menor.  

5.7.3. Análise comparativa da dedicação na plataforma 

A seguinte tabela (tabela 31) apresenta uma análise comparativa da dedicação dos formandos nas 

atividades realizadas na plataforma. 

O tempo dedicado foi obtido através do uso da “Dedication tool”, uma ferramenta específica da 

plataforma Moodle, utilizando-se os seguintes parâmetros: 

• Início do período: início do curso; 

• Fim do período: dia em que o Helpdesk “extraiu” as notas; 

• Intervalo entre cliques: 45 minutos (valor padrão adotado na empresa). 

Tabela 31: Dedicação à plataforma 

Grupo Tempo 
dedicado 

(em horas) 

Dias 
de 

curso 

Logins/dia 
(via 

plataforma) 

Intervalo de 
dias entre 
sessões 

(dias) 

N.º de sessões de 
trabalho na plataforma 
realizadas ao longo o 

curso 

Duração média de cada 
sessão de trabalho na 

plataforma 
(em minutos) 

A 66 162 0,27 3,7 44 91 
B 63 176 0,28 3,6 49 77 
C 25 179 0,14 7,0 25 59 
D 18 178 0,11 8,9 20 53 

 

Nota: 

• Alguns destes valores (as três últimas colunas) são estimativas, calculadas a partir dos 

valores obtidos através da “Dedication Tool”. Os valores apresentados representam os 

valores médios de cada grupo. 

Observações: 

• Nos dois cursos C e D, a dedicação dos formandos medida pela “Dedication Tool” aproxima-

se ao que está definido para a duração total das atividades na plataforma para este nível de 

formação, ou seja, 20 horas; 

• No caso dos grupos A e B, o tempo empregue na plataforma é três vezes superior ao 

contratado e considerado adequado para este nível de formação. 
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5.7.4. Número de tentativas e tempos médios de realização de atividades na 

plataforma  

Por tipo de atividade 

Compreensão do texto 

Tabela 32: Compreensão do texto – tentativas e tempos médios 

Caracterização da atividade A C 

Atividade N.º de 
questões 

Tipo de questão 
(n.º de questões x 
n.º de opções de 
escolha múltipla) 

N.º de 
respostas 

Duração 
média 

(minutos) 

Tentativas N.º de 
respostas 

Duração 
média 

(minutos) 

Tentativas 

Lesson: # CQ 4.1 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (9 x 3) + (1 x 2) 4 29,2 6 9 16,03 13 
Lesson: # CQ 4.2 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (3 x 3) + (7 x 2) 5 10,8 7 9 7,57 11 
Lesson: # CQ 4.3 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (4 x 3) + (6 x 2) 5 6,2 9 8 11,68 12 
Lesson: # CQ 4.4 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 9 (5 x 4) + (4 x 2) 5 7,5 7 7 7,63 12 
Lesson: # CQ 4.5 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (5 x 4) + (5 x 2) 4 7,9 6 7 7,12 13 
Lesson: # CQ 4.6 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (5 x 3) + (5 x 2) 5 6,5 6 7 10,15 9 
Lesson: # CQ 4.7 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 

(2 x 4) + (3 x 3) + (5 
x 2) 5 8,6 7 7 8,10 13 

Lesson: # CQ 4.8 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (10 x 2) 5 10,1 5 7 5,07 9 
Lesson: # CQ 4.9 ~ 
Comprehension 
Questions * (Real) 10 (10 x 2) 5 4,5 5 8 3,80 10 
Duração média 
das atividades (em 
cada curso, 
minutos):       9,74     8,74   

Duração média 
das atividades 
(global, minutos): 9,12               

N.º de tentativas 
por resposta (em 
cada curso):         1,35     1,48 

N.º de tentativas 
por resposta 
(global, média): 1,41               

Nota: (m x n) significa m perguntas de n opções disponíveis em cada pergunta. 

Exercícios do texto 

Tabela 33: Exercícios do texto – tentativas e tempos médios 

  A C 

Atividade 
N.º de 

Respostas Tempo médio Tentativas 
N.º de 

Respostas Tempo médio Tentativas 

Quiz: # L1 ~ Imperatives * (Real) 4 7,6 14 9 11,67 29 
Quiz: # L4 ~ Past simple (1) * 
(Real) 5 4,1 16 8 3,7 18 
Quiz: # L4 ~ Past simple (2) * 
(Real) 5 3,7 10 6 4,2 24 
Quiz: # L6 ~ Past simple * (Real) 4 6,3 11 7 6,1 18 



52 

  A C 

Atividade 
N.º de 

Respostas Tempo médio Tentativas 
N.º de 

Respostas Tempo médio Tentativas 

Quiz: # L7 ~ Adjectives * (Real) 6 3,4 11 7 3,7 20 
Quiz: # L7 ~ Prepositions (1) * 
(Real) 6 2,7 11 6 1,6 17 
Quiz: # L7 ~ Prepositions (2) * 
(Real) 5 4,5 8 6 6,3 16 
Quiz: # L8 ~ Prepositions * (Real) 5 4,7 8       
Quiz: # T1 ~ Irregular verbs * (Real) 4 2,7 17 11 4,4 27 
Quiz: # T1 ~ Vocabulary (1) * 
(Real) 3 5,7 21 7 5,3 46 
Quiz: # T1 ~ Vocabulary (2) * 
(Real) 4 2,4 9 9 3,9 47 
Quiz: # T1 ~ Vocabulary (3) * 
(Real) 5 7,4 26 9 4,6 73 
Quiz: # T10-Verbs * (Real) 3 6,1 9 6 6 18 
Quiz: # T10-Writing an email * 
(Real) 4 7,2 6       
Quiz: # T3 ~ Payment and benefits 
(1) * (Real) 2 2,8 11 8 3,2 28 
Quiz: # T5 ~ Future forms * (Real) 4 2,3 8 6 2,9 32 
Quiz: # T7 ~ Relative clauses * 
(Real) 5 2,0 12 5 2,2 19 
Quiz: # T7 ~ Verb noun 
combinations * (Real) 4 2,8 14       
Quiz: # T8 ~ Past tenses (1) * 
(Real) 4 6,2 11 5 2,7 16 
Duração média das atividades 
(em cada curso, minutos):   4,39     4,71   

Duração média das atividades 
(global, minutos): 4,57           

N.º de tentativas por resposta 
(em cada curso):     2,84     3,90 

N.º de tentativas por resposta 
(global, média): 3,37           

 

Exercícios de consolidação 

Tabela 34: Exercícios de consolidação – tentativas e tempos médios 

  A C 

Atividade 
N.º de 

Respostas 
Tempo 
médio Tentativas 

N.º de 
Respostas 

Tempo 
médio Tentativas 

Quiz: # "To be" (affirmative) * (Real) 5 3,9 7 9 2,7 19 

Quiz: # "To be" (negative) * (Real) 5 4,9 9 8 8,4 22 

Quiz: # A few / A little * (Real) 5 1,8 13 7 3,8 13 
Quiz: # A lot of / Lots of / Much / 
Many * (Real) 3 4,4 10       

Quiz: # Adjectives (1) * (Real) 4 7,2 18 3 9 17 
Quiz: # Adjectives: opposites (1) * 
(Real) 4 4,3 9       
Quiz: # Adverbs of frequency * 
(Real) 5 2,8 11 5 3,3 30 
Quiz: # Comparative adjectives (1) * 
(Real) 5 3,7 7 8 2,4 26 
Quiz: # Comparatives and 
superlatives (1) * (Real) 5 5 16     12 
Quiz: # Comparatives and 
superlatives (2) * (Real) 3 2,8 11 4 6,3 26 

Quiz: # Computing * (Real) 5 1,4 5     12 
Quiz: # Countable or uncountable * 
(Real) 5 2,4 8 8 2,7 17 
Quiz: # Definite or indefinite (1) * 
(Real) 4 6,8 7 6 3,2 18 
Quiz: # Definite or indefinite (2) * 
(Real) 4 1,5 14 6 3,4 15 



53 

  A C 

Atividade 
N.º de 

Respostas 
Tempo 
médio Tentativas 

N.º de 
Respostas 

Tempo 
médio Tentativas 

Quiz: # Describing people (1) * 
(Real) 5 4,7 14 7 5,3 22 

Quiz: # First conditional * (Real) 3 1,5 5 8 1,9 15 
Quiz: # Formal and informal writing * 
(Real) 5 3,3 11 7 4,3 15 

Quiz: # Jim and Janice (1) * (Real) 4 3,2 11 9 4,7 20 

Quiz: # Jim and Janice (2) * (Real) 3 3 6       

Quiz: # Nationalities (1) * (Real) 5 4,9 9 7 5,1 16 

Quiz: # Nationalities (2) * (Real) 4 6,5 6 7 4,7 13 

Quiz: # Opposites (1) * (Real) 5 3,3 7 8 4,4 15 
Quiz: # Past simple (regular and 
irregular verbs) * (Real) 5 4,9 9 6 3,7 15 
Quiz: # Past simple (regular verbs) * 
(Real) 5 6,4 15 6 7,9 21 
Quiz: # Past simple or past 
continuous * (Real) 4 2,7 11 7 2,7 19 
Quiz: # Prepositions of time (1) * 
(Real) 7 10,3 9 6 3,3 26 
Quiz: # Prepositions of time (2) * 
(Real) 6 3,4 11 7 4,3 16 
Quiz: # Present simple - agreement 
(1) * (Real) 5 3,5 8 9 2,8 26 
Quiz: # Present simple - agreement 
(2) * (Real) 5 3,9 5 7 3,3 17 

Quiz: # Present simple (1) * (Real) 5 7,9 12 7 11,8 28 
Quiz: # Present simple (negative) * 
(Real) 5 6,4 10 6 3,2 29 
Quiz: # Present simple vs present 
continuous (1) * (Real) 5 4,9 12 10 4,2 26 
Quiz: # Present simple vs present 
continuous (2) * (Real) 4 4,9 14 6 2,8 38 

Quiz: # Question tags (1) * (Real) 4 6,2 9 8 6 32 

Quiz: # Question tags (2) * (Real) 4 3,2 5 7 3,3 22 
Quiz: # Relative pronouns (1) * 
(Real) 4 3,7 8 6 3,6 16 
Quiz: # Services and products (1) * 
(Real) 5 6,6 7 7 4,5 18 
Quiz: # Shopping vocabulary * 
(Real) 4 3,5 6 7 2,7 18 

Quiz: # Short answers (1) * (Real) 5 2,2 6 6 2,5 15 

Quiz: # Short answers (2) * (Real) 4 3,9 5 7 5,5 22 

Quiz: # Short Answers (3) * (Real) 4 4,6 5 7 4,6 15 

Quiz: # Some / Any * (Real) 5 1,9 6 7 2,3 13 
Quiz: # The past participle (1) * 
(Real) 4 8,8 8 7 4 17 
Quiz: # The past participle (2) * 
(Real) 5 3,6 7       
Quiz: # Who, that, which or where * 
(Real) 5 3,3 10 7 1,6 17 
Quiz: # Who, which or where * 
(Real) 4 1,8 9 7 1,9 17 

Quiz: # Yes / No questions * (Real) 5 6,1 5 6 5,4 13 

Quiz: # Zero conditional * (Real) 4 2,6 9 6 3,9 42 
Duração média das atividades 
(em cada curso, minutos):   4,35     4,14   

Duração média das atividades 
(global, minutos): 4,23           

N.º de tentativas por resposta (em 
cada curso):     2,00     3,05 

N.º de tentativas por resposta 
(global, média): 2,52           
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Produções escritas 

Tabela 35: Produções escritas 

 A C 

Atividade N.º de Respostas N.º de Respostas 

Assignment: # – Written Assignment 4.1.1 * (Real) 3 7 
Assignment: # – Written Assignment 4.1.2 * (Real) 5 8 
Assignment: # – Written Assignment 4.2.1 * (Real) 5 7 
Assignment: # – Written Assignment 4.3.1 * (Real) 4 7 
Assignment: # – Written Assignment 4.9.2 * (Real) 4 7 

 

A plataforma não permite observar o tempo despendido na resolução de um Written Assignment pelo 

que o tempo de realização só pode ser estimado. 

Por natureza de atividade 

A natureza de uma atividade está relacionada com a forma como a questão é resolvida. Na 

plataforma de e-learning estão presentes atividades com as seguintes naturezas: 

• Drop down (lista pendente com várias opções, só uma está certa); 

• Match (arrastar palavras ou frases para os emparelhar ou colocar numa sequência lógica); 

• Multiple choice (questões de resposta fechada; entre as várias alternativas apresentadas só 

uma estará certa); 

• Short answer (questão de resposta aberta, tendo o formando que digitar a resposta). 
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Drop down 

Tabela 36: Drop down 

Tipo de atividade: Drop down Interação: Escolher

N.º de questões 10 N.º de respostas 14

N.º de opções de resposta 1 em 3 Tentativas 26

Com áudio? Não Tentativas/resposta 1,9

Com Hint? Não Tempo médio 3,13

N.º de checks 1 Resultado médio 98,57%

N.º de questões 8 N.º de respostas 22

N.º de opções de resposta 1 em 8 Tentativas 45

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,0

Com Hint? Não Tempo médio 4,49

N.º de checks 1 Resultado médio 96,95%

N.º de questões 10 N.º de respostas 12

N.º de opções de resposta 1 em 10 Tentativas 25

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,1

Com Hint? Não Tempo médio 5,38

N.º de checks 1 Resultado médio 92,71%

Síntese para “Drop down”

N.º de respostas 48

Tentativas 96

Tentativas/resposta 2,0

Tempo médio 4,31

Resultado médio 96,36%  
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Match 

Tabela 37: Match 

Tipo de atividade: Match Interação: Drag and drop

N.º de questões 6 L x 2 C N.º de respostas 43

Com áudio? Não Tentativas 193

Com Hint? Não Tentativas/resposta 4,5

N.º de checks 1 Tempo médio 3,51

Resultado médio 93,25%

N.º de questões 7 L x 2 C N.º de respostas 11

Com áudio? Não Tentativas 21

Com Hint? Não Tentativas/resposta 1,9

N.º de checks 1 Tempo médio 2,36

Resultado médio 100,00%

N.º de questões 8 L x 2 C N.º de respostas 11

Com áudio? Não Tentativas 24

Com Hint? Não Tentativas/resposta 2,2

N.º de checks 1 Tempo médio 2,99

Resultado médio 100,00%

N.º de questões 10 L  x 2 C N.º de respostas 11

Com áudio? Não Tentativas 20

Com Hint? Não Tentativas/resposta 1,8

N.º de checks 1 Tempo médio 4,60

Resultado médio 93,33%

Síntese para “Match”

N.º de respostas 76

Tentativas 258

Tentativas/resposta 3,4

Tempo médio 3,43

Resultado médio 95,22%
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Multiple choice 

Tabela 38: Multiple choice 

Tipo de atividade: Multiple choice Interação:

Variante: Com áudio

N.º de questões 5 N.º de respostas 13

N.º de opções de resposta 1 em 4 Tentativas 31

Com áudio? Sim Tentativas/resposta 2,4

Com Hint? Não Tempo médio 4,24

N.º de checks 5 Resultado médio 97,95%

Variante: Sem áudio

N.º de questões 6 N.º de respostas 11

N.º de opções de resposta 1 em 2 Tentativas 20

Com áudio? Não Tentativas/resposta 1,8

Com Hint? Não Tempo médio 1,79

N.º de checks 6 Resultado médio 96,34%

N.º de questões 8 N.º de respostas 24

N.º de opções de resposta 1 em 2 Tentativas 63

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,6

Com Hint? Não Tempo médio 2,81

N.º de checks 8 Resultado médio 94,93%

N.º de questões 10 N.º de respostas 12

N.º de opções de resposta 1 em 3 Tentativas 40

Com áudio? Não Tentativas/resposta 3,3

Com Hint? Não Tempo médio 10,18

N.º de checks 10 Resultado médio 90,77%

Síntese para “Multiple choice”

N.º de respostas 60

Tentativas 154

Tentativas/resposta 2,6

Tempo médio 4,41

Resultado médio 95,01%

Clicar na opção 
certa
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Short answer 

Tabela 39: Short answer (1) 

Tipo de atividade: Short answer Interação: Digitar (escrever)

Subvariante: sem áudio e sem Hint

N.º de questões 6, 7, 8, 8 N.º de respostas 52

N.º de opções de resposta 1 em 2 Tentativas 108

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,1

Com Hint? Não Tempo médio 3,10

N.º de checks 1 Resultado médio 93,83%

N.º de questões 10 N.º de respostas 26

N.º de opções de resposta 1 em 2 Tentativas 56

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,2

Com Hint? Não Tempo médio 3,28

N.º de checks 10 Resultado médio 94,79%

N.º de questões 6, 9, 10 N.º de respostas 30

N.º de opções de resposta 1 em 3 Tentativas 78

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,6

Com Hint? Não Tempo médio 3,64

N.º de checks 1 Resultado médio 95,55%

N.º de questões 12 N.º de respostas 13

N.º de opções de resposta 1 em 3 Tentativas 27

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,1

Com Hint? Não Tempo médio 3,88

N.º de checks 12 Resultado médio 94,02%

N.º de questões 6 N.º de respostas 12

N.º de opções de resposta 1 em 4 Tentativas 27

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,3

Com Hint? Não Tempo médio 2,31

N.º de checks 1 Resultado médio 93,06%

N.º de questões 13 N.º de respostas 13

N.º de opções de resposta 1 em 6 Tentativas 35

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,7

Com Hint? Não Tempo médio 7,07

N.º de checks 1 Resultado médio 95,35%

N.º de questões 6 N.º de respostas 12

N.º de opções de resposta 1 em 7 Tentativas 26

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,2

Com Hint? Não Tempo médio 3,88

N.º de checks 1 Resultado médio 97,22%

Variante: Soluções alternativas 
apresentadas
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Tabela 40: Short answer (2) 

Subvariante: sem áudio mas com Hint

N.º de questões 8 N.º de respostas 11

N.º de opções de resposta 1 em 3 Tentativas 26

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,4

Com Hint? Sim Tempo médio 1,86

N.º de checks 1 Resultado médio 91,67%

N.º de questões 10 N.º de respostas 13

N.º de opções de resposta 1 em 10 Tentativas 22

Com áudio? Não Tentativas/resposta 1,7

Com Hint? Sim Tempo médio 3,98

N.º de checks 1 Resultado médio 100,00%

Variante: resposta livre 

Subvariante: sem áudio mas com Hint

N.º de questões N.º de respostas 102

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 295

Com áudio? Não Tentativas/resposta 2,9

Com Hint? Sim Tempo médio 4,48

N.º de checks 1 Resultado médio 94,10%

N.º de questões 8, 10, 10, 10 ,12 N.º de respostas 61

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 258

Com áudio? Não Tentativas/resposta 4,2

Com Hint? Sim Tempo médio 5,53

N.º de checks 8, 10, 10, 10 ,12 Resultado médio 90,20%

Subvariante: com áudio mas sem Hint

N.º de questões 4, 5, 10, 13, 14 N.º de respostas 60

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 146

Com áudio? Sim Tentativas/resposta 2,4

Com Hint? Não Tempo médio 4,17

N.º de checks 1 Resultado médio 96,51%

N.º de questões 20 N.º de respostas 13

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 43

Com áudio? Sim Tentativas/resposta 3,3

Com Hint? Não Tempo médio 10,42

N.º de checks 1 Resultado médio 87,69%

Subvariante: com áudio e com Hint

N.º de questões 12 N.º de respostas 11

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 34

Com áudio? Sim Tentativas/resposta 3,1

Com Hint? Sim Tempo médio 3,97

N.º de checks 1 Resultado médio 96,40%

N.º de questões 18 N.º de respostas 11

N.º de opções de resposta Livre Tentativas 36

Com áudio? Sim Tentativas/resposta 3,3

Com Hint? Sim Tempo médio 7,22

N.º de checks 1 Resultado médio 91,63%

Síntese para “Short answer”

N.º de respostas 440

Tentativas

Tentativas/resposta 2,8

Tempo médio 3,35

Resultado médio 94,03%

5, 7, 8, 10, 10, 
11, 12, 14, 14 

1 217
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O levantamento e tratamento destes dados permitiu atingir um conhecimento mais profundo da forma 

como os formandos interagem com as atividades disponibilizadas na plataforma. Este conhecimento 

tornou possível o desenvolvimento de um modelo conceptual de dedicação às atividades na 

plataforma, o qual se apresenta no ponto seguinte. 

5.7.5. Modelo conceptual de dedicação do tempo 

Tabela 41: Dedicação de tempo 

 
N.º de atividades respondidas, no mínimo por um formando 

Grupos 
Compreensão 

do texto 
Exerc. do 

texto 
Consolidação 

Produções 
escritas 

A 12 88 196 16 
B 12 88 202 15 
C 9 25 53 5 
D 10 19 50 6 
Duração média 9,12 4,57 4,23 20 
N.º de tentativas 1,41 3,37 2,52 1 

 

Cálculo do tempo despendido 

Grupos 

N.º de 
sessões 

de 
trabalho 

Tempo 
dedicado 
(horas) 

Compreensão Exerc. do 
texto 

Consolidação Produções 
escritas 

Setup Total 
(minutos) 

Total 
(horas) 

Diferença 
(absoluta) 

(real-modelo) 
(horas) 

A 44 66,4 154 1.355 2.089 320 131 4.050 67,5 -1,1 
B 49 62,9 154 1.355 2.153 300 148 4.111 68,5 -5,6 
C 25 25,0 116 385 565 100 76 1.242 20,7 4,3 
D 20 17,5 129 293 533 120 60 1.134 18,9 -1,4 
  Média: -0,97 

 

Tempo dedicado =  

N.º de atividades de compreensão x Tempo médio de resolução de uma atividade de 

compreensão (9,12 min) x N.º médio de tentativas de resolução de uma atividade de 

compreensão (1,41) 

 + 

N.º de exercícios do texto x Tempo médio de resolução de um exercício do texto (4,57 min) x 

N.º médio de tentativas de resolução de um exercício do texto (3,37) 

 + 

N.º de exercícios de consolidação x Tempo médio de resolução de um exercício de 

consolidação (4,23 min) x N.º médio de tentativas de resolução de um exercício de 

consolidação (2,52) 

 + 

N.º de produções escritas x Tempo médio de realização de uma produção escrita (estimado em 

20 minutos) 

 + 

N.º de sessões de trabalho (n.º de logins na plataforma) x Tempo médio de setup de uma 

sessão de trabalho (estimado em 3 minutos, equivale ao tempo gasto numa sessão sem ser 

diretamemente aplicado na resolução de atividades). 

Este modelo verifica, de forma aproximada, os valores totais e parcelares extraídos da plataforma. 
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Assim, é possível observar de que forma o tempo é usado pelos formandos. Com esta informação, o 

desenho de novos cursos, poderá assentar noutros pressupostos, mais precisos. 

5.8.Redução do tempo de execução de atividades 

5.8.1. Tratamento em massa 

Analisando algumas atividades em pormenor, observou-se que a realização de algumas delas 

poderia tratar em simultâneo (em lote) um conjunto significativo de operações relativas a um conjunto 

(lote) de formandos. 

O tratamento em massa mostrou-se particularmente eficaz na criação de contas de utilizadores na 

plataforma de e-learning bem como na inscrição em cursos da plataforma. Para além da redução do 

tempo afeto a essas atividades, outro ganho importante prende-se com a redução da probabilidade 

de erro pois efetuando-se um processamento em lote dispõe-se de outros mecanismos de verificação 

que a operação “um a um” não faculta. 

5.8.2. Comunicação em série 

A manutenção da base de dados criada no âmbito desta dissertação, contendo informação sobre 

todas as formações em curso, incluindo os endereços de correio eletrónico de todos os formandos e 

dos clientes, possibilita a utilização de comunicação em série (mail merge), na realização de algumas 

atividades do processo de formação, representando uma redução significativa do tempo empregue 

nessas atividades. 

5.8.3 Simplificação de operações no Helpdesk 

Com base na constatação de que a percentagem de realização de atividades, por parte dos 

formandos, é grande (variando em função do tipo de atividade), apresentam-se de seguida algumas 

tabelas com valores da distribuição binomial, uma distribuição de probabilidades associada a uma 

experiência de Bernoulli (uma experiência associada a dois resultados possíveis, por exemplo, o 

formando realiza ou não realiza uma determinada atividade). 

Os quadros mostram que a probabilidade de, num grupo, nenhum formando realizar uma 

determinada atividade (que esteja visível para os formandos a realizarem) é muito reduzida e diminui 

quando:  

i. A dimensão do grupo aumenta; 

ii. A probabilidade de cada formando realizar a atividade aumenta. 
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Tabela 42: Cenários da distribuição binomial 

Legenda:

N.º de formandos do grupo = Número máximo de respostas = Número máximo de observações de respostas

P(“formando realiza”) = Probabilidade de cada formando realizar a atividade

N.º de respostas (x) = Número de formandos de um grupo que realizam a atividade (varia de 0 até ao número de formandos do grupo)

P(“x formandos realizam”) = Probabilidade associada ao evento “um determinado número de formandos realiza a atividade” (associada à coluna anterior)

3 60%

0 6,40%

70%

0 2,70%

80%

0 0,80%

90%

0 0,10%

1 28,80% 1 18,90% 1 9,60% 1 2,70%

2 43,20% 2 44,10% 2 38,40% 2 24,30%

3 21,60% 3 34,30% 3 51,20% 3 72,90%

4 60%

0 2,56%

70%

0 0,81%

80%

0 0,16%

90%

0 0,01%

1 15,36% 1 7,56% 1 2,56% 1 0,36%

2 34,56% 2 26,46% 2 15,36% 2 4,86%

3 34,56% 3 41,16% 3 40,96% 3 29,16%

4 12,96% 4 24,01% 4 40,96% 4 65,61%

5 60%

0 1,02%

70%

0 0,24%

80%

0 0,03%

90%

0 0,00%

1 7,68% 1 2,84% 1 0,64% 1 0,05%

2 23,04% 2 13,23% 2 5,12% 2 0,81%

3 34,56% 3 30,87% 3 20,48% 3 7,29%

4 25,92% 4 36,02% 4 40,96% 4 32,81%

5 7,78% 5 16,81% 5 32,77% 5 59,05%

6 60%

0 0,41%

70%

0 0,07%

80%

0 0,01%

90%

0 0,00%

1 3,69% 1 1,02% 1 0,15% 1 0,01%

2 13,82% 2 5,95% 2 1,54% 2 0,12%

3 27,65% 3 18,52% 3 8,19% 3 1,46%

4 31,10% 4 32,41% 4 24,58% 4 9,84%

5 18,66% 5 30,25% 5 39,32% 5 35,43%

6 4,67% 6 11,76% 6 26,21% 6 53,14%

7 60%

0 0,16%

70%

0 0,02%

80%

0 0,00%

90%

0 0,00%

1 1,72% 1 0,36% 1 0,04% 1 0,00%

2 7,74% 2 2,50% 2 0,43% 2 0,02%

3 19,35% 3 9,72% 3 2,87% 3 0,26%

4 29,03% 4 22,69% 4 11,47% 4 2,30%

5 26,13% 5 31,77% 5 27,53% 5 12,40%

6 13,06% 6 24,71% 6 36,70% 6 37,20%

7 2,80% 7 8,24% 7 20,97% 7 47,83%

8 60%

0 0,07%

70%

0 0,01%

80%

0 0,00%

90%

0 0,00%

1 0,79% 1 0,12% 1 0,01% 1 0,00%

2 4,13% 2 1,00% 2 0,11% 2 0,00%

3 12,39% 3 4,67% 3 0,92% 3 0,04%

4 23,22% 4 13,61% 4 4,59% 4 0,46%

5 27,87% 5 25,41% 5 14,68% 5 3,31%

6 20,90% 6 29,65% 6 29,36% 6 14,88%

7 8,96% 7 19,77% 7 33,55% 7 38,26%

8 1,68% 8 5,76% 8 16,78% 8 43,05%

N.º de 
formandos 
do grupo

P(“formando 
realiza”)

N.º de 
respostas

(x)

P(“x 
formandos 
realizam”)

P(“formando 
realiza”)

N.º de 
respostas

(x)

P(“x 
formandos 
realizam”)

P(“formando 
realiza”)

N.º de 
respostas

(x)

P(“x 
formandos 
realizam”)

P(“formando 
realiza”)

N.º de 
respostas

(x)

P(“x 
formandos 
realizam”)

 

Assim, conclui-se que na maior parte das situações, na operação de extração das notas, em vez de 

se fazer um pré-processamento das atividades marcando-se as atividades visíveis com #, pode-se 

fazer um pós-processamento numérico filtrando-se apenas as atividades que contenham pelo menos 

uma resposta. 

Com a adoção desta medida, reduz-se de forma muito significativa o tempo da operação de extração 

das notas. De facto, estima-se que esta forma de extração das notas ocupe cerca de 25% do tempo 

que a anteriormente empregue.  
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5.9. Abordagem Six Sigma 

O tempo dedicado ao estudo desta empresa, no alcance temporal da intervenção desta dissertação, 

permitiu iniciar uma abordagem Six Sigma para além dos estudos e das propostas de melhoria que se 

implementaram, no âmbito da filosofia Lean.  

Assim, identificou-se uma potencial abordagem Six Sigma recorrendo-se aos registos dos 

questionários de satisfação que os formandos preenchem no final da formação. 

Com efeito, no final da formação os formandos preenchem um formulário eletrónico, indicando uma 

das seguintes opções alternativas: 

0 - Não se aplica/Não responde  

1 – Insuficiente 

2 – Suficiente 

3 – Bom 

4 – Muito Bom 

As questões que constam desse formulário são as seguintes: 

• Sobre o funcionamento da ação de formação: 

• Organização e gestão do módulo  

• Horário da ação 

• Duração da ação 

• Carga horária 

• Instrumentos de avaliação 

• Outros comentários sobre o funcionamento da ação de formação: 

• Sobre a apreciação global da ação de formação: 

• Satisfação global face às expetativas iniciais 

• Resultados alcançados 

• Conteúdos face aos objetivos 

• Documentação distribuída 

• Outros suportes pedagógicos utilizados 

• Importância dada à oralidade 

• Importância dada à escrita 

• Sobre o funcionamento do grupo: 

• Dimensão do grupo 

• Relacionamento entre participantes 

• Motivação do grupo 

• Pontualidade 

• Participação do grupo nas atividades 

• Importância dada às atividades em pares/grupo 
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• Outros comentários sobre a participação do grupo: 

• Sobre a intervenção do(a) formador(a): 

• Postura no espaço da formação 

• Pontualidade 

• Grau de empenhamento 

• Grau de exigência 

• Forma de explicar a matéria 

• Forma de conduzir as sessões (presenciais) 

• Apoio pedagógico e disponibilidade 

• Relacionamento com os formandos 

• Seleção e dinamização das atividades 

• Gestão da componente "Online" vs. Presencial 

• Aptidão para incentivar o trabalho "online" 

• Apoio à utilização da plataforma 

• Outros comentários sobre a intervenção do(a) formador(a): 

• Sobre a avaliação da plataforma de e-learning: 

• Facilidade de navegação 

• Aspeto visual dos conteúdos 

• Variedade das atividades 

• Adequação do grau de dificuldade dos exercícios e das atividades 

• Adequação da carga horária "online" semanal face aos objetivos 

• Facilidade de comunicação dentro da plataforma 

• Utilidade dos "feedbacks" automáticos às respostas nos exercícios 

• Clareza dos enunciados 

• Eficácia do "Helpdesk" na resolução dos problemas 

• Utilidade e interesse das páginas de recursos complementares 

• Sobre o grau de utilidade das atividades realizadas: 

• Textos 

• Exercícios 

• Trabalhos escritos 

• Webquests 

• Glossário 

• Telefone 

• Fórum 

• Diário 

• Wiki 

• Chat 
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Algumas destas questões são de resposta fechada e numérica correspondendo à seguinte escala:  

1 – Insuficiente; 

2 – Suficiente;  

3 – Bom e  

4 – Muito Bom. 

Assim, quando um formando atribui uma classificação 1 estamos perante um defeito da prestação do 

serviço, uma vez que o formando (cliente) não está satisfeito com a prestação do serviço, pelo menos 

em relação ao aspeto que está a ser avaliado. 

Analisando-se todas as respostas dadas pelos formandos, nestes questionários, observou-se a 

ocorrência de 232 defeitos em 6901 oportunidades de avaliação. 

Assim, podemos dizer que, de um modo geral, o nível Sigma da empresa na prestação de serviço de 

formação é de 3,33. 

De seguida, determinou-se o nível Sigma dos vários subprocessos da prestação do serviço de 

formação, obtendo-se os seguintes valores: 

• Organização e gestão da formação: 3,19 

• Grau de satisfação face às expectativas: 3,15 

• Grupo de formação: 3,68 

• Desempenho do formador: 3,93 

• Plataforma de e-learning: 3,02 
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6. Conclusões 

A presente dissertação constituiu um ponto de partida para uma abordagem sistemática, holística e 

integral ao funcionamento de uma pequena empresa de formação profissional que ministra ações de 

formação em línguas, nas formas de organização presencial, e-learning e b-learning. 

O estudo imersivo e in loco, desenvolvido até ao momento, no seio das atividades da empresa 

permitiu compreender o seu funcionamento orgânico, as metodologias implementadas e em vigor, os 

stakeholders mais importantes e os recursos disponíveis. 

A partir do conhecimento dessa realidade procurou-se identificar a bibliografia mais adequada ao 

estudo de caso que permitisse por um lado adquirir os conhecimentos teóricos gerais da 

implementação da metodologia Lean Six Sigma e por outro compreender em que medida a 

metodologia prescrita poderia ser adequada à realidade da empresa no que diz respeito ao facto de 

se tratar de uma empresa que presta serviços e também por ser uma empresa de pequena dimensão. 

Na realidade, esta empresa funcionando de um modo orgânico apresentava lacunas de instrumentos 

de gestão sem os quais fica mais difícil introduzir uma certa racionalidade na gestão. Face a isso, no 

contexto da filosofia Lean, e da utilização de ferramentas genéricas de gestão da qualidade, foram 

desenvolvidos alguns estudos e foram implementadas algumas medidas sempre que se identificaram 

oportunidades de melhoria. 

O desenho do processo identificando-se todas as atividades relevantes, a criação de uma base de 

dados com informação relativa a todos os formandos e projetos em curso, a redução do tempo de 

diversas atividades que se identificou poderem ser processadas em lote, a adoção de procedimentos 

mais rápidos em substituição de procedimentos mais morosos e mais propensos ao erro, a 

conceptualização de um modelo de dedicação do tempo na plataforma de e-learning, são exemplos 

de medidas concretas implementadas no contexto desta dissertação. 

Da parte da empresa encontrou-se boa recetividade, a todos os níveis de hierarquia, na 

implementação de metodologias que visem o acréscimo da sua competitividade sustentada, por via 

de aumentos de eficácia e eficiência. 

Foi possível implementar diversas ações de melhoria que dotaram a empresa de uma maior 

capacidade de resposta graças a um aumento de produtividade do seu staff. Como prova disso, a 

empresa cresceu em número de clientes sem que o número de colaboradores do seu staff tenha 

aumentado. Foi igualmente possível dar resposta a novos pedidos de alguns clientes com base na 

informação e na capacidade de gestão de informação que entretanto se desenvolveu. 

Foram implementadas reuniões semanais com todo o staff para acompanhamento mais próximo dos 

projeto sem curso, criando-se um contexto de participação direta, com grandes benefícios na 

antecipação de problemas e na procura de novas soluções nunca antes ensaiadas. 
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Em relação ao subprocesso com maior ocorrência de defeitos, a plataforma de e-learning, os 

resultados entretanto alcançados com uma racionalização da gestão, tornaram possível a adoção de 

metodologias de controlo de edição de conteúdos para a plataforma, sendo esse o seguinte projeto a 

desenvolver, adotando-se de princípio a metodologia DMAIC. 

Numa nota pessoal, devo dizer que foi muito estimulante ter a possibilidade de implementar tão 

diversas propostas de melhoria e observar os seus resultados. 
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Anexo 1. Guião da sessão de ambientação para formadores 

Primeira parte – Utilização do WebEx 

• Requisitos de utilização do WebEx: 

• Browser compatível com o WebEx (os browsers correntes são compatíveis com o WebEx, 

em caso de dúvida ou de mal funcionamento de alguma funcionalidade, consultar o site do 

WebEx); 

• Ligação à Internet com 4 Mbps, em média, de upload e de download (uma aplicação de 

videoconferência recebe e envia dados, simultaneamente). 

• Largura de banda e utilização do WebEx: 

• Largura de banda disponível e suas eventuais consequências na performance do WebEx: 

• Largura de banda suficiente: áudio + vídeo de alta resolução; 

• Largura de banda reduzida: áudio + vídeo de baixa resolução; 

• Largura de banda muito insuficiente: só áudio; 

• Largura de banda aquém do mínimo: impossível utilizar o WebEx. 

• Quando não for possível utilizar o WebEx, tenta-se utilizar o Skype (que exige menor 

largura de banda). 

• Medidor de largura de banda: 

• A largura de banda pode ser medida no site: http://speedmeter.fccn.pt/; 

• Se o browser tiver problemas com o plugin do Flash, neste site, na página de entrada, há 

disponível uma versão anterior do Speedmeter que não utiliza Flash; 

• Na medição da largura de banda, interessa o valor médio bem como o mínimo. Se o 

mínimo for muito baixo, a transmissão de vídeo é interrompida. Os valores medidos 

referem-se a: upload, download e ping (delay). 

• Quando a largura de banda é um problema: 

• Condicionantes da largura de banda disponível: 

• Largura de banda contratada (com o operador de comunicações); 

• A ligação do computador à Internet não aproveita a largura de banda disponível; 

• Como melhorar a ligação: 

• Desobstruir o espaço entre o portátil e o router (portas, biombos, divisórias, etc.); 

• Posicionar o portátil no mesmo espaço (na mesma divisão) onde está o router; 

• Ligar por cabo o computador ao router; 

• Contratar com o operador de comunicações, uma largura de banda maior; 

• Se estiver numa rede empresarial partilhada:  

• Solicitar aos restantes utilizadores para diminuírem a utilização da Internet;  

• Solicitar ao administrador da rede para aumentar a largura de banda disponível (se 

possível); 

• Marcar videoconferências com o WebEx em horários fora do pico de utilização; 
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• Se estiver numa rede familiar: 

• Solicitar aos restantes familiares para não utilizarem a Internet quando estiver numa 

videoconferência;  

• Desligar outros equipamentos que estejam ligados à Internet (por exemplo, TV). 

• Nota: se for utilizar o WebEx a partir de casa, evitar marcar uma videoconferência em 

simultâneo com um evento que seja transmitido pela Internet e que tenha interessa 

massivo (por exemplo, jogo de futebol que não seja transmitido pela TV). 

•  Equipamento necessário e boas práticas na sua utilização  

• Câmara de vídeo: 

• Em geral, é incorporada no computador. Se for exterior (não incorporada) deve ser 

colocada em posição frontal; 

• Olhar para a câmara em vez de olhar para o ecrã; 

• Headset: 

• É aconselhado utilizar um headset pois além de proporcionar melhor qualidade áudio 

permite isolar os ruídos exteriores; 

• Não utilizar um auricular pois o microfone do auricular “raspa” no vestuário e causa ruído; 

• Não utilizar o microfone incorporado pois capta som ambiente (ruído). 

• Operações correntes com o WebEx 

• Iniciar sessão; 

• Descrição do ambiente de trabalho do WebEx: 

• Painel da esquerda: 

• Quick Start; 

• Meeting Info; 

• Whiteboard (quando houver); 

• Ficheiros partilhados (quando houver) 

• Painel da direita e 

• Menu de comandos; 

• Quadro de comunicações (whiteboard) e suas ferramentas: 

• Criar um quadro novo, passar de um quadro para outro; 

• Utilizar as ferramentas mais correntes do whiteboard (Text Tool, Arrow pointer, Pen Tool, 

etc.); 

• Utilizar o chat: 

• Enviar uma mensagem para um participante ou para vários participantes; 

• Partilha de ficheiros no ecrã (testar o tipo de ficheiro antes de utilizar em sessão, para 

confirmar se o tipo de ficheiros é compatível com o WebEx); 

• Partilha do ecrã; 

• Passagem do estatuto de Presenter para quem vai partilhar o ecrã (quem partilha o ecrã 

tem de ter o estatuto de Presenter); 

• Sair do WebEx. 
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• Ambiente envolvente e postura do apresentador  

• No início da sessão, antes de os participantes acederem à reunião, pode-se desligar a 

câmara e o microfone; 

• Posição do formador diante do ecrã (perpendicular, centrada, com todo o rosto visível); 

• Posição do formador perante o microfone (evitar sopros, evitar bater no microfone, manter 

constante a distância ao microfone,etc.); 

• Comunicação gestual (garantir que é visível); 

• Apresentar um ambiente envolvente neutro e uma iluminação adequada, frontal. 

• Gestão de reuniões 

• Agendar reunião, atribuindo-lhe um nome específico; 

• Convidar participantes (o convite é enviado por e-mail pelo WebEx, automaticamente, 

quando se calendariza uma reunião); 

• Enviar lembretes (antes da reunião ou já no decorrer da reunião); 

• Adicionar outros participantes; 

• O papel do moderador e o papel dos participantes: controlo da gravação e partilha de ecrã; 

• Terminar reunião; 

• Terminar reunião (a reunião é encerrada e a gravação, se estiver em curso, termina) 

versus sair da reunião (a reunião  mantém-se ativa). 

• Cuidados a ter ao partilhar uma sala virtual com mais pessoas 

• Entrar antes da hora de início, se for possível, para testar a ligação; 

• Sair antes da hora de início da sessão seguinte; 

• Convém sincronizar os relógios de quem usa a sala; 

• Evitar propagação de atrasos; 

• Caso particular da primeira e da última sessão de um conjunto seguido de várias sessões 

(a primeira pode começar mais cedo e a última pode acabar mais tarde). 

• Resolução de problemas 

• Na mensagem de convite para participação deve indicar-se um contacto telefónico a 

utilizar em caso de necessidade; 

• Diagnosticar o problema com o maior rigor possível: 

• Identificar sistema operativo;  

• Identificar browser utilizado; 

• Medir a largura de banda e capturar o ecrã (para posterior envio ao Helpdesk); 

• Utilizar meios do WebEx para auxiliar a identificação do problema, comunicando com os 

outros utilizadores: 

• Via chat (bate papo); 

• Via quadro de comunicações;  

• Através de um contacto telefónico alternativo direto; 

• Possível solução (entre outras): 

• Informar, via chat ou quadro de comunicações do WebEx, o que está a acontecer e qual a 
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possível forma de resolução; sair do WebEx, encerrar o browser, voltar a iniciar o 

browser, voltar a iniciar sessão no WebEx, criar uma nova reunião (“Meeting now”) e 

voltar a convidar os participantes.  

• Gravação de sessões: 

• Listas as sessões gravadas; 

• Descarregar os ficheiros das gravações (download); 

• Eliminar as sessosgravadas (libertando espaço para novas gravações). 

• Conta WebEx a utilizar:  

• Numa formação individual: 

• Formador utiliza a sua conta pessoal WebEx. As contas pessoais free do WebEx têm um 

espaço de armazenamento de 250 MB e permitem até 3 participantes em simultâneo, em 

“sala”; 

• Numa formação em grupo: 

• Formador utiliza uma conta premium WebEx da empresa. As contas premium do WebEx 

têm um espaço de armazenamento de 1 GB e permitem até 8 participantes em 

simultâneo, em “sala”.  

Segunda parte – Utilização da plataforma de e-learning 

• Requisitos de utilização da plataforma de e-learning: 

• A plataforma de e-learning usa tecnologia Moodle; 

• Browser compatível com a plataforma (os browsers correntes são compatíveis com a 

plataforma, em caso de dúvida ou de mal funcionamento de alguma funcionalidade, 

consultar a mensagem inicial da página do curso). 

• Acesso à plataforma: 

• Como redefinir a palavra-passe, se for necessário. 

• Acesso à página de um curso (ID do curso). 

• Estrutura de um curso:  

• Secções; 

• Unidades;  

• Atividades. 

• Realização de algumas atividades tipo: 

• Abrir um texto; 

• Compor uma frase arrastando as palavras para a posição correta (“make the sentence”); 

• Emparelhamento de palavras/expressões (“match”); 

• Atividades de resposta aberta (“fill the gaps”); 

• Referência à utilização do apóstrofo. 

• Gestão da visibilidade de unidades e atividades: 

• Tornar visível ou oculta uma secção/unidade; 

• Tornar visível ou oculta uma etiqueta/título; 
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• Tornar visível ou oculta uma atividades. 

• Mudar de papel: 

• Passar do papel “Non-editing teacher” para o papel “Student”; 

• Voltar ao papel “Non-editing teacher”. 

• Corrigir trabalhos escritos (“written assignments”) realizados pelos alunos. 

Terceira parte – Requisitos de largura de banda do WebEx 

A tabela seguinte (disponível no site do WebEx) apresenta valores de ligação à Internet necessários 

para uma sessão WebEx. 

 

Os valores mínimos em relação ao upload estão na 3.ª linha da tabela ("Sender traffic") e os valores 

mínimos em relação ao download ("Received traffic") estão na 4.ª linha da tabela. 

Nas colunas temos as várias "qualidades" de vídeo. Na 2.ª linha ("Source"), podemos ver as várias 

qualidades de vídeo: 720p, 180p, 360p, ... 

A resolução de cada uma destas qualidades de vídeo são as seguintes: 

 

A leitura da primeira tabela faz-se da seguinte forma: escolhemos na 2.ª linha uma qualidade 

de vídeo e vemos qual é a largura de banda necessária (no upload e no download). 

No caso das videoconferências para formação profissional em línguas, em que é 

recomendada uma qualidade de vídeo HD (720p), que permite full screen, para que haja 

leitura labial e para que a definição de imagem contribua para diminuir a distância entre 

formadora e formando, é necessário no upload ("Sender traffic") 2380 kpbs e no download 

("Received traffic") 1820 kpbs. 
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Como as ligações à Internet têm larguras de banda que oscilam ao longo do tempo, o valor 

médio necessário é em torno dos 3000 a 4000 kbps (ou seja, cerca de 3 a 4 Mbps, sendo 1 

Mbps=1024 kbps). 
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Anexo 2. Guião da sessão de ambientação para formandos 

Primeira parte – Utilização do WebEx 

• Requisitos de utilização do WebEx 

• Browser compatível com o WebEx (os browsers correntes são compatíveis com o WebEx, 

em caso de dúvida ou de mal funcionamento de alguma funcionalidade, consultar o site do 

WebEx) 

• Ligação à Internet com 4 Mbps, em média, de upload e de download (uma aplicação de 

videoconferência recebe e envia dados, simultaneamente) 

• Largura de banda e utilização do WebEx 

• Largura de banda disponível e suas eventuais consequências na performance do WebEx: 

• Largura de banda suficiente: áudio + vídeo de alta resolução 

• Largura de banda reduzida: áudio + vídeo de baixa resolução 

• Largura de banda muito insuficiente: só áudio 

• Largura de banda aquém do mínimo: impossível utilizar o WebEx 

• Quando não for possível utilizar o WebEx, tenta-se utilizar o Skype. 

• Medidor de largura de banda: 

• A largura de banda pode ser medida no site: http://speedmeter.fccn.pt/; 

• Se o browser tiver problemas com o plugin do Flash, neste site, na página de entrada, há 

disponível uma versão anterior do Speedmeter que não utiliza Flash; 

• Na medição da largura de banda, interessa o valor médio bem como o mínimo. Se o 

mínimo for muito baixo, a transmissão de vídeo é interrompida. Os valores medidos 

referem-se a: upload, download e ping (delay). 

• Quando a largura de banda é um problema: 

• Condicionantes da largura de banda disponível: 

• Largura de banda contratada (com o operador de comunicações); 

• A ligação do computador à Internet não aproveita a largura de banda disponível; 

• Como melhorar a ligação: 

• Desobstruir o espaço entre o portátil e o router (portas, biombos, divisórias, etc.); 

• Posicionar o portátil no mesmo espaço (na mesma divisão) onde está o router; 

• Ligar por cabo o computador ao router; 

• Contratar com o operador de comunicações, uma largura de banda maior; 

• Se estiver numa rede empresarial partilhada:  

• Solicitar aos restantes utilizadores para diminuírem a utilização da Internet;  

• Solicitar ao administrador da rede para aumentar a largura de banda disponível (se 

possível); 

• Marcar videoconferências com o WebEx em horários fora do pico de utilização; 

• Se estiver numa rede familiar: 
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• Solicitar aos restantes familiares para não utilizarem a Internet quando estiver numa 

videoconferência;  

• Desligar outros equipamentos que estejam ligados à Internet (por exemplo, TV). 

Nota: se for utilizar o WebEx a partir de casa, evitar marcar uma videoconferência em 

simultâneo com um evento que seja transmitido pela Internet e que tenha interessa massivo 

(por exemplo, jogo de futebol que não seja transmitido pela TV). 

• Equipamento necessário e boas práticas na sua utilização  

• Headset: 

• É aconselhado utilizar um headset pois além de proporcionar melhor qualidade áudio 

permite isolar os ruídos exteriores; 

• Não utilizar um auricular pois o microfone do auricular “raspa” no vestuário e causa ruído; 

• Não utilizar o microfone incorporado pois capta som ambiente (ruído); 

• Operações correntes com o WebEx 

• Descrição do ambiente de trabalho do WebEx: 

• Painel da esquerda: 

• Quick Start; 

• Meeting Info; 

• Whiteboard (quando houver); 

• Ficheiros partilhados (quando houver) 

• Painel da direita e 

• Menu de comandos; 

• Quadro de comunicações (whiteboard) e suas ferramentas: 

• Criar um quadro novo, passar de um quadro para outro; 

• Utilizar as ferramentas mais correntes do whiteboard (Text Tool, Arrow pointer, Pen 

Tool, etc.); 

• Utilizar o chat: 

• Enviar uma mensagem para um participante ou para vários participantes; 

• Partilha de ficheiros no ecrã (testar o tipo de ficheiro antes de utilizar em sessão, para 

confirmar se o tipo de ficheiros é compatível com o WebEx); 

• Partilha do ecrã; 

• Passagem do estatuto de Presenter para quem vai partilhar o ecrã (quem partilha o ecrã 

tem de ter o estatuto de Presenter); 

Segunda parte – Utilização da plataforma 

• Requisitos de utilização da plataforma da empresa 

• A plataforma de e-learning usa tecnologia Moodle 

• Browser compatível com a plataforma (os browsers correntes são compatíveis com a 

plataforma, em caso de dúvida ou de mal funcionamento de alguma funcionalidade, 

consultar a mensagem inicial da página do curso) 

• Acesso à página de um curso 
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• À medida que a formação vai avançando, o formador vai tornando acessíveis mais 

atividades para serem realizadas  

• Estrutura de um curso:  

• Secções 

• Unidades  

• Atividades 

• Realização de algumas atividades tipo: 

• Abrir um texto 

• Compor uma frase arrastando as palavras para a posição correta (“make the sentence”) 

• Emparelhamento de palavras/expressões (“match”) 

• Atividades de resposta aberta (“fill the gaps”) 

• Referência à utilização do apóstrofo 

 


