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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar o processo de implantação de uma Plataforma
Learn Management System (LMS) e do primeiro curso online em uma empresa sem
experiência em educação a distância. Essa avaliação considerou as dimensões:
adesão e engajamento do aluno, familiaridade com novas tecnologias, informações
recebidas na divulgação, qualidade do portal, qualidade do curso e apoio da liderança.
Foi utilizada a abordagem avaliativa centrada nos administradores, adequada para a
tomada de decisão e reorientação durante o processo. Os dados foram coletados por
meio de um instrumento (questionário) composto por questões fechadas e abertas e
de informações extraídas da Plataforma LMS. O questionário foi respondido por 30
profissionais inscritos na Plataforma e no curso. A avaliação indica boa adesão dos
participantes, mas houve fraco engajamento e dedicação ao curso, embora a
qualidade do portal e do curso tenha sido bem avaliada. Dentre as recomendações,
o estudo sugere maior envolvimento da liderança, por meio de ações de motivação e
valorização da iniciativa para o participante e para o negócio. Os instrumentos e os
resultados do estudo são relevantes para empresas sem experiência de educação a
distância e que desejam enveredar por essa via.
Palavras-chave: Avaliação do Processo. Educação a Distância. Informática e
Educação. Educação Corporativa. Liderança.

ABSTRACT
The goal of this study was to evaluate the process to implement an LMS and the first
online learning program in a company that had no experience in e-learning. This
evaluation considers the following dimensions: students adhesion and engagement,
familiarity with new technologies, information received in the outreach process, quality
of the learning portal and the learning program and leadership support. A managerscentered approach was used for evaluation, customized for decision-making and
reorientation during the process. Data were collected through a questionnaire
composed of closed and open questions and through information extracted from the
LMS. The questionnaire was filled out by 30 professionals enrolled in the LMS and the
learning program. The evaluation shows that the level of adhesion among participants
was good, but there was a poor level of engagement and dedication to the course,
although the quality of the LMS and the learning program was also recognized. Among
the recommendations, the study suggests more engagement of the leadership through
motivational actions and more value added to the initiative, both for participants and
the business. The instruments and results of this study are relevant to companies with
no experience in e-learning, but might wish to consider such an option in the future.
Keywords: Process evaluation. E-learning. Information Technology and Education.
Corporate Education. Leadership.
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1

FINALIDADES E CONTEXTO DO LANÇAMENTO DE UM PORTAL DE
APRENDIZADO EMPRESARIAL

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
A autora deste estudo avaliativo, como profissional da empresa onde decorre o
estudo e responsável pela implantação e manutenção da Plataforma LMS e dos
cursos online, percebeu a necessidade de realizar uma avaliação formativa que
contribuísse para o alcance dos objetivos organizacionais. A autora sentiu o desejo de
disseminar o conhecimento e promover o desenvolvimento dos funcionários em
capacitação, tanto no nível da liderança, objeto do projeto piloto, como,
principalmente, no nível dos operadores, a quem se destinariam os cursos online
seguintes. É preciso ter em conta que esses cursos incidiriam sobre segurança no
trabalho, destinando-se a diminuir ao máximo os riscos a que esses trabalhadores
estão expostos em operações perigosas.
Já antes de dar início ao processo de implantação, e para responder a esta
preocupação de alcançar os públicos-alvo, a autora pesquisou cases, participou de
workshops e webinars sobre as experiências de outras empresas com a implantação
de Plataformas LMS e de cursos online. A autora constatou que a ausência de cultura
de educação a distância de sua empresa tornaria mais desafiador desenvolver
pessoas por meio desse modelo.
Por outro lado, era importante apostar na formação online, dado que os
modelos presenciais não apresentavam bons resultados, possivelmente porque os
líderes não podem se ausentar do trabalho e porque o regime de trabalho dos
operadores demanda altos custos para participação em treinamentos e capacitações.
Na implantação da Plataforma LMS e dos cursos online, a autora sentiu-se
desafiada a encontrar as melhores formas de comunicação para promover a adesão,
a motivação e o engajamento do público alvo.
A ideia do presente estudo surgiu como resposta a essas preocupações.

1.2 CONTEXTO EMPRESARIAL
A empresa, que será chamada de NAVIT por questões de confidencialidade,
presta serviços nos ambientes marinho e costeiro, e pretende ser referência mundial
em conhecimento e entrega de serviços no mar, difundindo valores como confiança,
inovação, iniciativa, valorização do comportamento seguro, empenho, respeito às

14

pessoas e ao meio ambiente. A empresa atende as principais companhias de petróleo
que atuam no Brasil e participou da resposta aos acidentes ambientais importantes
que aconteceram nos últimos anos (no Golfo do México em 2010, na Bahia de
Guanabara em 2000, em Paranaguá em 2004 e no Frade em 20/11/2012).
Fundada em 2007, com apenas sete funcionários, a empresa NAVIT oferecia
serviços de consultoria para emergências no mar. Em seis anos, adquiriu uma frota
de 10 embarcações e apresentou crescimento de modo acelerado, alcançando quase
400 funcionários e ampliando o escopo de serviços.
Esse crescimento acelerado nos seis primeiros anos dificultou a implantação
de processos mais eficientes para atender às novas demandas. O tempo de
implantação necessário para um novo procedimento era superado pelo crescimento
da demanda, tornando o processo obsoleto ainda durante a fase de implantação. Os
processos eram redesenhados inúmeras vezes para acompanhar os novos modelos
necessários, mas rapidamente deixavam de ser funcionais.
Desse modo, a empresa se estabeleceu sem um gerenciamento eficiente de
rotinas. A execução das tarefas ocorreu com deficiente planejamento e definição de
responsáveis, prazos, ferramentas de checagem, avaliação, padronização dos
métodos de trabalho e, ainda, deficiência de controles. Os colaboradores não
possuíam acesso aos registros, pois, sem métodos padronizados, os processos eram
descentralizados e seguiam as rotinas de cada setor. Mesmo sem metas claras para
os setores e metas comuns a todos, o serviço era apresentado com boa qualidade
para o cliente e o retorno financeiro se deu de modo favorável ao contínuo crescimento
da empresa.
Com a aquisição dos certificados das normas do Sistema de Gestão da
Qualidade (ABNT NBR ISO 9001:2008), Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
no Trabalho (OSHAS 18001:2007) e Sistema de Gestão Ambiental (ABNT NBR ISO
14001: 2004), a empresa se tornou mais bem-conceituada no mercado, conquistou
novos clientes e passou a ser auditada frequentemente. Isso a obrigou a investir na
busca de soluções para melhoria dos processos.
Atualmente, a empresa NAVIT possui um Sistema de Gestão Integrado (SGI),
estruturado a partir das normas constantes nas certificações conquistadas. Desta
forma, se compromete com a satisfação de clientes e parceiros, buscando
fornecedores qualificados, adotando práticas que minimizem impactos ambientais,
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buscando a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços e se
empenhando em garantir a saúde e segurança de seus colaboradores.
Para manter as certificações, a empresa conta com o serviço do setor de
Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança (QSMS), que, entre outras
atribuições, é responsável por assegurar que as normas e requisitos sejam cumpridos
por todos os setores e colaboradores das empresas. A manutenção das certificações
acontece por meio de auditorias anuais realizadas por organismos certificadores. Há,
também, auditorias dos clientes, que acontecem com frequência, e auditorias feitas
por potenciais clientes (antes da contratação dos serviços).
1.3 AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA
NAVIT
Há cerca de três anos, a empresa NAVIT passou a formar um quadro de
funcionários com mais de 100 funções diferentes distribuídas entre 450 colaboradores
alocados no escritório, na base operacional, nas embarcações e nas operações
portuárias. O quadro de funcionários tende a crescer com a construção de duas novas
embarcações que precisarão ser tripuladas e gerenciadas.
Todos os colaboradores recebem, periodicamente, informações sobre as
normas e requisitos referentes às suas rotinas diárias, no sentido de serem
conscientizados sobre a importância do cumprimento dos procedimentos para garantir
a qualidade dos serviços prestados, a preservação do meio ambiente e a saúde e
segurança de todos os colaboradores e prestadores de serviço. Essa conscientização
é feita pelo setor de Recursos Humanos, no momento da contratação, por meio de
evento de ambientação do novo colaborador, e nas sessões promovidas pelo setor de
QSMS. Esse setor promove, anualmente, treinamento de familiarização nas três
normas (ABNT NBR ISO 9001:2008; OSHAS 18001:2007; ABNT NBR ISO 14001:
2004) para um grupo composto por, pelo menos, um representante de cada setor.
Além disso, o setor organiza auditorias internas, nas quais são indicadas as não
conformidades e sugeridas melhorias nos processos.
O setor de Recursos Humanos promove o desenvolvimento profissional dos
colaboradores, por meio de um levantamento de necessidades realizado com o gestor
de cada área. Para isso, há uma equipe de treinamento que promove e controla ações
de desenvolvimento a partir de uma matriz de competências por função, que inclui,
além das competências elencadas nos levantamentos de necessidades, as
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competências definidas pelos setores de QSMS e setores técnicos responsáveis pelos
serviços de emergências prestados pela empresa.
Para os marítimos, ainda é preciso considerar as competências exigidas pela
Convenção Internacional sobre Normas e Treinamento de Marítimos, Expedição de
Certificados e Serviços de Quarto (STCW-1978) para cada função desempenhada a
bordo.
Por fim, a demanda de treinamento também tem origem nas determinações dos
clientes, que exigem determinadas capacitações de acordo com as tarefas
desempenhadas e com o ambiente de trabalho.
A dispersão dos funcionários pelas diferentes locações e os regimes de
trabalho diferenciados demandaram a instalação de um avançado sistema de
comunicação, gerenciado pelo Departamento de Tecnologias da Informação (TI), que
é responsável pelo bom funcionamento dos computadores, do sistema de telefonia e
da internet, que nas embarcações funcionam via satélite.
1.4 A
IMPLEMENTAÇÃO
DE
INOVAÇÕES
GERENCIAMENTO DA EMPRESA NAVIT

TECNOLÓGICAS

NO

Voltados para a melhoria dos processos internos da empresa, diversos
softwares foram sucessivamente introduzidos, mas sem que fosse duradoura a sua
utilização.
a) Na informação e comunicação interna
Uma das tentativas de melhorar a informação e a gestão de rotinas foi a
implantação de um sistema de Intranet com objetivo de compartilhar documentos e
informações de interesse comum. O sistema disponibilizava uma biblioteca com
manuais, normas, catálogos, folders, livros e monografias relativos aos serviços
prestados pela empresa, artigos sobre postura física, ginástica laboral, atividades
físicas, além de documentos de controle e relatórios, agendamento de salas, ramais
da empresa e um canal de contato com a diretoria.
Contudo, não foram planejados treinamentos dos funcionários novos, não
houve envolvimento do TI para que o endereço de acesso ao ambiente estivesse
disponível na página principal dos browsers de cada máquina e não foi desenhado um
procedimento para definir as responsabilidades e garantir a comunicação entre os
setores para atualização das informações e documentos. O sistema não alcançou os
objetivos propostos em sua aquisição, possivelmente por desconhecimento ou
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desinteresse do público pelas suas possibilidades, funcionalidades e, até mesmo,
existência.
Dado o insucesso da intranet como meio oficial de comunicação interna, foi
criado, em 2013, um canal de e-mail chamado “informe”, com objetivo de divulgar
informações fidedignas de interesse comum e de manter os colaboradores informados
sobre os acontecimentos importantes da empresa.
Esse meio de comunicação era centralizado em apenas uma pessoa do setor
de RH, responsável por redigir os textos e obter aprovação da presidência para enviálos. Os setores demandavam os assuntos, fornecendo as informações necessárias
para redação dos textos. Embora houvesse a preocupação de selecionar assuntos
relevantes para que o meio de comunicação não fosse desvalorizado, muitos
colaboradores não liam os e-mails. Em eventos que necessitavam de inscrição,
verificou-se ser necessário falar pessoalmente com os gestores para que seus
subordinados fossem mobilizados. Em alguns casos, houve reclamações de
funcionários que não se inscreveram em determinados eventos afirmando não terem
sido informados, mostrando que, realmente, não liam o “informe”.
Em meados de 2015, houve investimento em um jornal interno com notícias
sobre a empresa, como novos contratos, novas aquisições, participação em eventos,
dicas de segurança e outros assuntos relevantes. O objetivo era disseminar a cultura
da empresa, melhorar a comunicação interna e despertar nos colaboradores o
sentimento de orgulho pela sua empresa. Embora tenha feito grande sucesso entre
os colaboradores e liderança, o segundo número não chegou a ser publicado
conforme planejado e o jornal foi descontinuado.
b) Na gestão informatizada dos recursos humanos
Uma primeira tentativa de introdução de gerenciamento informatizado foi a
implantação de um software de gestão de tripulantes, em que se registrava e
organizava a tripulação distribuída nas embarcações, com informações sobre
certificações, exames e documentos exigidos para embarque, data de embarque e
desembarque e função ocupada na embarcação. Desde o princípio, o software não
foi devidamente atualizado, nem em relação aos embarques e desembarques, nem
em relação aos documentos, exames e certificações. Havia um colaborador
responsável pela sua atualização, acumulando a responsabilidade com outras tarefas
que eram aceitas como motivo para a falta de manutenção do sistema. Além disso, a
interface do software era complexa e exigia treinamento, o que tornava a sua
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atualização uma responsabilidade que não poderia ser atribuída a qualquer
colaborador. Com o sistema desatualizado, a confiança dos colaboradores não foi
conquistada e ele acabou abandonado. A planilha Excel que era usada,
paralelamente, para gerenciar a tripulação, tornou-se preferida.
No final de 2013, a empresa investiu em um software de gestão de Recursos
Humanos focado em controle de competências. Neste caso, houve envolvimento da
liderança e a designação de um responsável pelo pleno funcionamento do sistema1.
O sistema permite a introdução dos dados pessoais e profissionais do
colaborador e a elaboração de uma matriz de competências por função, possibilitando
o controle de treinamentos e planejamento do desenvolvimento profissional de cada
colaborador.
Colaboradores de diversos setores receberam treinamento no sistema, para
que soubessem utilizar e para que compreendessem as possibilidades de melhoria
do seu trabalho e das rotinas da empresa que o software oferece. Contudo, a interface
não é amigável e, após algum tempo de não utilização, os caminhos de acesso às
funcionalidades eram esquecidos.
A empresa contratou, então, estagiários para uma “força-tarefa” com objetivo
de iniciar o ano de 2014 com o sistema em pleno funcionamento, o que foi alcançado.
Durante o ano seguinte, o sistema foi centralizado no Departamento de Recursos
Humanos, responsável por controlar, registrar, atualizar e fazer a sua manutenção.
Com o aumento das demandas, surgiu a necessidade de envolver outros setores na
manutenção do sistema, o que deu origem a resistências e conflitos, tornando
necessária a intervenção da direção da empresa. Mesmo assim, o sistema ficou
desatualizado, por conta da adoção de outras formas de controle, como planilhas
Excel, sem o conhecimento da liderança. Desse modo, o sistema também passou a
sofrer críticas por desatualização. O setor de RH, por meio de reuniões, insistiu na
definição do processo de controle e registro.
Com o atendimento pleno do sistema em todas as auditorias, os setores
começaram a reconhecer os benefícios do software para as rotinas de trabalho e
demandaram a aquisição de novos componentes do sistema, como gestão de
documentos, gestão de meio ambiente e gestão de segurança. Cada setor
demandante foi responsável por controlar, atualizar e fazer a manutenção do seu
1

Para manter o anonimato da empresa, o contrato, firmado em novembro de 2013, não será
referenciado.
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componente. Atualmente, o sistema apresenta bom funcionamento, mas ainda se
registram algumas desatualizações.
Em 2015, a empresa investiu em um software de Planejamento de Recurso
Corporativo (Enterprise Resource Planning – ERP), e utilizou uma abordagem
diferente das anteriores no processo de implantação: existe um responsável pelo
sistema, houve comunicação via “Informe” aos colaboradores sobre cada fase do
processo, sobre os benefícios para o colaborador e para a empresa, houve eventos
de treinamento envolvendo todos os colaboradores que utilizariam o software e houve
envolvimento da liderança. Principalmente, foi definida uma data em que o processo
antigo não seria mais aceito pelo Departamento Financeiro, o que obrigou os
colaboradores a utilizarem o novo método2.
Apesar de não ter havido qualquer avaliação sistemática desses processos,
constata-se, com exceção do caso do ERP, que foi recorrente a deficiente divulgação
dos novos padrões de trabalho, a falta de ações de conscientização sobre os
benefícios que permitiriam obter e sobre as melhorias que poderiam ser alcançadas,
assim como a falta de responsabilização dos funcionários pelo funcionamento do
sistema. Além disso, nem sempre foi instituída a figura do responsável pelo suporte,
que assegurasse a manutenção e atualização das informações, sem as quais se gera
a perda de confiança nos sistemas. A falta de treinamento dos novos colaboradores
para a utilização desses sistemas foi outra lacuna verificada.
1.5 A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE APRENDIZADO COMO RESPOSTA
AOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA EMPRESA
Desde o seu início, a empresa NAVIT buscou investir no desenvolvimento
profissional de seus funcionários e encontrou muitas dificuldades. O regime de
trabalho do público de marítimos é um dos principais desafios. Para participarem de
treinamentos é preciso que estejam desembarcados, o que gera custos com a
remuneração da diária de um salário em dobro, por se tratar do período de folga, com
a passagem e a hospedagem de marítimos que residem em cidades diferentes e com
a alimentação, além do custo do curso.
Outro desafio era proporcionar desenvolvimento profissional para a liderança.
Todas as propostas de treinamento incluem cursos presenciais de longa duração e,
2

Para manter o anonimato da empresa, o contrato, firmado em setembro de 2015, não será
referenciado.
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como um líder não pode estar ausente por longos períodos, o treinamento torna-se
inviável. Havia também o desafio de treinar os colaboradores alocados em portos.
Espalhados pelo País, a maioria está alocada em locais que não possuem instituições
de treinamento próximas.
Para os demais colaboradores, havia maior facilidade, mas estes são a minoria.
Os procedimentos gerados com as certificações nas normas ISO9001 (ABNT NBR
ISO 9001:2008); ISO18001 (OSHAS 18001:2007); e OSHAS14001 (ABNT NBR ISO
14001: 2004) e de acordo com as exigências de alguns clientes, geram uma demanda
muito grande de treinamentos para o público marítimo e portuário. Além dos
certificados exigidos pelo STCW, que demandam treinamentos na Marinha, há
obrigatoriedade de treinamentos internos e leituras comprovadas em procedimentos
de segurança.
Uma das soluções foi o treinamento realizado durante o pré-embarque,
envolvendo os setores de RH, Oil Spill (Recolhimento de Óleo), Navegação e QSMS.
Mas a solução não resolveu todos os problemas. Por ano, cada colaborador participa
de seis pré-embarques, o que não suporta a demanda de treinamentos que devem
ser ministrados. Além disso, os treinamentos não se encaixavam no tempo disponível
de pré-embarque, cerca de três horas, e, também por isso, não foi possível realizar
avaliações de eficácia, evidências exigidas em auditorias.
Em 2014, a empresa passou a convidar os tripulantes para treinamento um dia
antes do embarque, arcando com os custos de transporte, hospedagem e
alimentação. A tripulação ficava disponível das 8h às 18h, recebendo treinamentos de
diversos setores. Esperou-se, com essa ação, que as pendências fossem, aos
poucos, sanadas. No entanto, embora os tripulantes fossem convidados, e não
obrigados a participar, alguns começaram a reclamar o pagamento da dobra, o que
fez com que o processo fosse descontinuado pela empresa.
Os treinamentos de pré-embarque voltaram a acontecer e os problemas
retornaram em escala maior. O momento de pré-embarque foi totalmente dedicado
aos diálogos necessários e à passagem de serviço, um benefício sentido por todos os
envolvidos na operação da frota.
Então, um novo modelo foi adotado. Apenas o comandante, o imediato, o chefe
e subchefe de máquinas passariam a participar de uma reunião de um dia, antes do
embarque. Além de alinhar as questões operacionais, o intuito era treinar o
comandante para que ele fosse instrutor de sua tripulação. Mas a demanda dos
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setores são muitas e o tempo disponível para treinamento continuou insuficiente para
atender todas as exigências.
A implantação do Portal de Aprendizado (doravante designado Plataforma
LMS) foi, assim, uma nova solução encontrada para responder a um conjunto de
necessidades, como:
a) Treinamento da liderança: a implantação do portal com cursos a distância
ofereceria liberdade aos líderes na escolha de horário e local para realização dos
cursos, sem necessitar de ausências para formação.
b) Treinamento dos marítimos: nesse modelo, os marítimos poderiam realizar
os cursos no período de embarque ou em casa, de acordo com sua preferência, sem
os elevados custos da formação presencial.
c) Treinamento para colaboradores das regiões portuárias: como muitas
locações são distantes de instituições de ensino, o modelo de educação a distância
seria uma forma de aproximar o portuário da aprendizagem necessária ao
desempenho de sua função.
d) Redução de custos: o custo é reduzido com o modelo de ensino a distância,
no qual todo o material é digitalizado e não há os demais custos de transporte,
alimentação, instrutor, material didático e hora-homem.
e) Realização dos treinamentos obrigatórios a todos os colaboradores,
nomeadamente em segurança e meio ambiente: o modelo de ensino a distância
permite superar esse desafio, ao serem disponibilizados na Plataforma LMS todos os
treinamentos pertinentes específicos para cada grupo.
f) Comunicação interna: na Plataforma existe uma página principal onde
podem ser divulgadas notícias, campanhas e todos os tipos de informações.
g) Disseminação do conhecimento presente dentro da empresa: por vezes, o
conhecimento a ser divulgado já existe dentro da empresa, embora os seus detentores
não tenham tempo disponível para compartilhá-los. Na Plataforma seria possível
divulgar esse conhecimento, por meio de vídeos, textos, apresentações em Power
Point e outras mídias, para um número elevado de pessoas.
h) Registro de informação para as Auditorias: a Plataforma LMS registra a
evolução de cada aluno nos cursos, as certificações conquistadas, os debates que
participou, as avaliações realizadas, as horas dedicadas ao treinamento e outras
informações relativas à gestão do conhecimento que são evidências para os
auditores.
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i) Criação de comunidades de aprendizagem: a funcionalidade permite a
discussão de temas de interesse, possibilitando a aproximação de um público
disperso geograficamente.
Ponderando estas vantagens, a direção da empresa decidiu a implantação do
portal de aprendizado, tendo já ocorrido a primeira fase de lançamento, incluindo o
início do primeiro curso on-line sobre Gerenciamento de Equipes, com início em
setembro de 2015. O desafio que se coloca com o lançamento do Portal é o de
conquistar a adesão dos colaboradores com mais responsabilidades dentro da
empresa para um novo modelo de aprendizado – a distância - nunca antes utilizado
na NAVIT.

1.6 OBJETIVO DO ESTUDO AVALIATIVO
A autora, como gestora da Plataforma LMS, decidiu empreender a avaliação do
respectivo processo de implantação, verificando em que medida ele apresenta os
resultados previstos e, caso contrário, o que tem falhado. É imperativo que, desta vez,
a introdução do sistema inovador seja objeto de avaliação sistemática, e que haja
correção dos procedimentos que se revelaram menos eficazes na primeira fase do
processo. Só assim poderá haver, nas fases de implantação subsequentes, tomadas
de decisão fundamentadas, adequadas e coerentes.
Assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a implantação do portal de
aprendizado da empresa NAVIT, que confere especial oportunidade a esta avaliação
o fato de o processo ser muito recente e de ser possível introduzir correções que
reforcem a adesão dos colaboradores.
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2 A PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM E SUA IMPLANTAÇÃO
EMPRESARIAL
2.1 O QUE É UMA PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM
Os Sistemas de Gestão de Aprendizado (LMS), são sistemas informatizados
usados para armazenar, distribuir, administrar e gerenciar conteúdos de formação a
partir de funcionalidades desenhadas para integrar recursos multimídia e promover a
interação entre os usuários.
Segundo Almeida (2003, p. 331).
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas
pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar
múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de
maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos
de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista
atingir determinados objetivos.

A American Society for Training and Development (Sociedade Americana de
Treinamento e Desenvolvimento) define a plataforma de eLearning como um software
de aplicação que automatiza a administração, o registro de percursos (tracking) e a
elaboração de relatórios (reporting) de eventos de formação. (ELLIS, 2009).
Esta inovação é um meio poderoso de ajuda à reforma e modernização do
aprendizado (PETERS, 2001), introduzindo recursos diversos para auxiliar desde a
divulgação de material do discente até a criação de bibliotecas virtuais. Com a
possibilidade de criar e gerenciar cursos completos sem a necessidade de um
conhecimento profundo de programação ou design gráfico, com baixo custo de
produção e redução de custos em viagens, hospedagens e transporte, além de maior
rapidez no processo de treinamento, as plataformas LMS foram amplamente adotadas
por empresas e instituições de ensino, conforme aponta o Instituto Learning and
Performance Brasil ([2016?]).

2.2 AS FUNÇÕES DE UM LMS
A função principal de um LMS, segundo Álvarez González (2012), é administrar
estudantes e dar seguimento ao seu processo de aprendizagem, participação e
desempenho associados com todo tipo de atividades de capacitação.
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Rosemberg (2008) afirma que suas principais funções abrangem não apenas a
administração dos estudantes e de seu processo de formação, mas a gestão dos
cursos e da interação entre os usuários por meio de ferramentas que possibilitam criar
e administrar cursos, oferecer ferramentas de comunicação como lista de discussão,
chats e mensagens instantâneas, administrar grades curriculares e listas de espera,
fornecer tarefas, avaliações e exercícios, monitorar o acesso do usuário, administrar
matrículas de aprendizes, gerar relatórios e informações sobre o desempenho dos
aprendizes.
A administração dos programas de treinamento e ensino numa organização
torna-se simplificada pelo fato de uma plataforma LMS oferecer dados para gestão
dos cursos e dos alunos e servir como um suporte para materiais didáticos nos
processos de ensino e aprendizado em educação virtual ou semi-presencial.
Para Peñalvo (2005), um LMS simplifica o controle das tarefas relacionadas ao
sistema de ensino, como definir cursos, inscrever alunos, registrar professores, atribuir
cursos a alunos, acessar relatórios de progresso e notas de avaliação. Ele também
acredita que o sistema facilita a aprendizagem colaborativa por meio de atividades
síncronas e assíncronas de conteúdos pré-gravados e da utilização dos serviços de
comunicação da Internet como e-mail, fóruns, videoconferência ou chat.

2.3 TIPOS DE PLATAFORMA LMS
Há dois tipos de Plataformas LMS no mercado: softwares livres, também
conhecidas como open source, e softwares proprietário, que são as plataformas
pagas.
De acordo com a Free Software Foundation (2012), o conceito de software livre
não está relacionado ao valor cobrado para adquirir o software, mas à liberdade de
executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.
Para que um software seja considerado livre, deve obedecer a quatro
liberdades essenciais: a) A liberdade de executar o programa como
você desejar, para qualquer propósito; b) A liberdade de estudar como
o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para tanto, o
acesso ao código-fonte é um pré-requisito; c) A liberdade de
redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo; d) A
liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros.
Desta forma, você pode dar a toda comunidade a chance de beneficiar
de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um prérequisito. (FREE SOFTWARE FOUDANTION, 2012).
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Algumas Plataformas LMS open source são: Moodle, ÍLIAS, Atutor, Claorline,
SAKAI, Dokeos e Docebo.
Qualquer software que não obedeça a apenas uma das quatro liberdades, que
não permita acesso ao código fonte, que não permita cópias ou distribuição e seja
necessário comprar licenças de uso, é considerado um software proprietário.
Ao se concordar com os termos de uso que acompanham o software
proprietário, declara-se que são aceitas as limitações impostas sob risco de multa e
pena de prisão em caso de infração.
Como exemplo de Plataformas LMS proprietário, é possível citar: Blackboard,
TOTVS, EadBox, Saba, CrossKnowlegde e Micropower.

2.4 FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA LMS
As funcionalidades de uma Plataforma LMS dependem dos recursos que ela
oferece. Essa é uma das características que difere uma plataforma de outra. No
Quadro 1, apresenta-se as funcionalidades disponíveis na Plataforma LMS da
empresa NAVIT a partir dos tipos de ferramentas encontradas nas Plataformas LMS
do mercado, separadas a partir dos seguintes critérios: Portal; Ferramentas do tutor e
do estudante; Gerenciamento do trabalho individual; Gerenciamento do trabalho
coletivo; Interação síncrona; Interação assíncronas; Ferramentas Administrativas.
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Quadro 1- Funcionalidades das Plataformas LMS e presença no LMS da NAVIT
Ferramenta
Portal

Tipo
Página Principal
Biblioteca
Marcadores

Para o tutor e estudante
Trabalho Offline
Gamificação
Perfil
Gerenciamento do trabalho
individual

Diário
Calendário
Comunidades de aprendizado

Gerenciamento do trabalho
coletivo

Wiki
Busca interna
Calendário
Suporte

Função
Comunicação: apresentar informações de
interesse do administrador e usuário.
Gerenciamento de referências eletrônicas em
diferentes meios (artigos, livros, vídeos, mapas e
outros).
Armazenamento de endereços de páginas web
de interesse individual ou coletivo.
Desenvolvimento do trabalho no modo offline
com posterior sincronização dos dados.
Uso da mecânica de jogos para promover
engajamento e participação do usuário (pontos,
hancking e premiação).
Gerenciamento de informações sobre o usuário
e foto.
Gerenciamento de registros de aprendizagem do
aluno, com possibilidade de notificação,
localização e respostas por parte do
professor/tutor.
Gerenciamento dos compromissos individuais.
Criação de grupos de interesse comum, onde
apenas os inscritos participam das atividades
propostas, como fóruns, chats, quizz e outros.
Ferramenta para construção coletiva de texto.
Pesquisa e consulta de arquivos dentro do
ambiente a partir de palavras-chave.
Gerenciamento de compromissos coletivos.
Envio de mensagens aos administradores do
sistema.

Presente no LMS da
NAVIT
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

(Continua)
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(Continuação)
Ferramenta

Tipo

Chat
Audioconferência
Interação síncrona

Videoconferência

Transmissão de vídeo

E-mail interno

Interação assíncrona

Fórum
Glossário
Quizz

Função
Debate por texto, entre usuários, realizado com
horário marcado. Geralmente, o tutor é o
moderador do debate, expondo previamente um
tema e mediando o debate com perguntas e
comentários instigantes.
Chat com comunicação por voz.
Debate por vídeo, entre usuários, realizado com
horário marcado. Geralmente, o recurso é usado
para discussão de tema previamente
apresentado, com participação de um
moderador.
Possibilita a transmissão de um vídeo ao vivo ou
gravado para o grupo de usuários, ao mesmo
tempo, com o recurso de comentário em tempo
real, ou seja, durante a transmissão. Os
comentários aparecem como um fórum.
Troca de mensagens entre usuários com
possibilidade de envio de arquivos anexos
Debate por texto, entre usuários, sobre um
determinado assunto exposto por uma mídia –
texto, pod cast, vídeo, fotografia ou imagem. Os
usuários são notificados por e-mail sobre os
novos comentários postados.
Usado para termos e definições ligados ao curso.
Ferramenta de pesquisa ou avaliação com
resposta de múltipla escolha.

Presente no LMS da
NAVIT
Não
Não
Não

Não

Sim

Sim
Sim
Sim

(Continua)
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(Continuação)
Ferramenta

Tipo
Gerenciamento dos usuários
Gerenciamento dos conteúdos
Gerenciamento dos cursos

Administrativas

Gerenciamento do
aprendizado

Flexibilidade dos conteúdos

Atualização de cursos
Modalidade blended
Fonte: A autora (2016).

Função
Inserção ou exclusão de usuários na plataforma,
inscrição em cursos e acompanhamento da
evolução dos usuários.
Inserção, edição ou exclusão de informações na
página principal.
Inserção, exclusão ou edição dos conteúdos de
um curso.
Acompanhamento do progresso dos alunos nos
cursos, número de acessos, horas dedicadas ao
curso, número de certificações geradas,
participação em fóruns, cursos mais acessados
e outros.
Disponibilização de objetos de aprendizagem
em diferentes cursos, possibilitando a
construção de diferentes trilhas de
aprendizagem.
Criação de novas versões do curso sem perda
de dados dos alunos que já cursaram ou estão
cursando.
Gerenciamento do sistema para cursos híbridos.

Presente no LMS da
NAVIT
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
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2.5 ESTUDOS AVALIATIVOS DE PLATAFORMAS LMS
Atualmente, existe uma grande quantidade de Plataformas LMS que oferecem
as suas próprias ferramentas e funcionalidades, e não é possível encontrar todos os
recursos disponíveis em uma única Plataforma LMS. Por esta razão, os estudos
avaliativos e os manuais com orientações para escolha de LMS possuem um grande
valor, pois permitem que os usuários optem por adquirir a plataforma mais adequada
a seu projeto de cursos e às necessidades da empresa que utilizará a Plataforma.
Para realizar esse estudo, os avaliadores identificam as características das
plataformas relativas aos recursos disponíveis no mercado e verificam em que nível
uma determinada plataforma oferece tais recursos, observando as possibilidades e
limitações.
De acordo com o Guia de Campo para Plataformas LMS da American Society
for Training and Development (ELLIS, 2009), é preciso considerar algumas
características no momento da escolha:
 Ferramentas de administração: o LMS deve oferecer ferramentas para
ampla gestão dos usuários, cursos, conteúdos, orçamento etc. e completo acesso ao
banco de dados de treinamento, permitindo a criação de relatórios de desempenho
individual e do grupo por meio de uma interface amigável. O sistema também deve
auxiliar as organizações a cumprir os requisitos de certificação por meio de
identificação de necessidades de treinamento para o empregado e orientação de
como acessá-lo, realizando testes de conhecimento ao final de um curso.
 Ferramentas de gestão: os alunos devem ter acesso às suas lacunas de
competência por meio do resultado de avaliação em diferentes modalidades. As
empresas podem usar o recurso para formar sua base de funcionários com
determinadas competências.
 Integração com sistemas de RH: se o LMS é integrado ao sistema de
Recursos Humanos, um novo funcionário admitido já será automaticamente inscrito
nos cursos referentes à sua função que contribuirão para o desenvolvimento de seu
papel dentro da empresa.
 Configuração: numa organização, é importante que os funcionários do TI e
os designers possam acessar o LMS como administradores, definindo processos e
padrões baseados na política da empresa. Caso contrário, a organização precisaria
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reprojetar completamente seus processos para instalar um LMS ou empregar recursos
de programação caros para fazer alterações.
 Segurança: a segurança é uma prioridade em qualquer sistema de dados
que contenha informações de funcionários e conteúdo autoral. As medidas de
segurança incluem tipicamente senha e criptografia.
 Acesso ao conteúdo: envolve o meio (CD rom, sala de aula, online etc.), o
método (blended, ministrado por tutor, auto instrucional etc.) e as línguas em que um
conteúdo é entregue, além do público-alvo.
 Desenvolvimento de conteúdo: abrange criar, manter e armazenar o
conteúdo de aprendizagem, considerando a compatibilidade da ferramenta de autoria,
controle de versão e objetos de aprendizagem que podem ser reutilizados.
 Integração de conteúdo: o LMS deve ser compatível para uma ampla gama
de cursos de terceiros e não se limitar apenas ao próprio material. O conteúdo de
terceiros deve trabalhar dentro do sistema.
 Avaliação de capacidades: refere-se ao recurso de avaliação dentro de cada
curso, que ajuda os desenvolvedores a construir programas que ganham maior valor
ao longo do tempo.
 Aderência a padrões: um LMS deve ser suportar padrões, como SCORM.
Isso significa importar e gerir conteúdo e material didático que está em conformidade
com os padrões, independentemente do sistema de autoria que o produziu.
Para fazer uma comparação entre diferentes Plataformas LMS a partir de suas
funções e características, há uma matriz de avaliação oferecida aos usuários no
website da EduTools, hospedado pela WICHE (Western Interstate Commission for
Higher Education) Cooperative for Educational Technologies (WICHE COOPERATIVE
FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, 2006), uma cooperativa localizada nos
Estados Unidos dedicada à valorização do uso efetivo da tecnologia no ensino
superior. A matriz classifica as características a partir de alguns critérios: Ferramentas
de Comunicação, Ferramentas de Produção, Ferramentas para envolvimento do
aluno, Ferramentas Administrativas, Ferramentas de Distribuição de Cursos,
Ferramentas de Desenvolvimento do Conteúdo, Hardware/Software, Perfil de
Empresa e Licenciamento.
Konstantinidis et al. (2011), sugerem uma metodologia para avaliar Plataformas
LMS. Primeiro, confere um peso diferenciado para cada item referente a ferramentas
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e serviços, sendo: Ferramentas de Comunicação, Ferramentas de Assistência,
Ferramentas Administrativas, Ferramentas do Curso, Ferramenta de Criação de
Conteúdo Educacional e Ferramentas de Aprendizagem Baseada em Casos. Em
seguida, são avaliados os itens: Adaptabilidade, Custos, Experiência da Equipe de
Projeto, Expansibilidade e Interoperabilidade.
O Estudo das Plataformas de Formação a Distância em Portugal
(LENCASTRE; VIEIRA; RIBEIRO, 2007), apresenta categorias e subcategorias
baseadas em estudos apresentados por diversos analistas. Na categoria
Características Gerais, encontram-se: Escalabilidade (atender o aumento da
demanda sem alterar o desempenho do sistema); Modularidade (capacidade do
sistema de suportar a hiperligação de objetos de aprendizagem a objetivos de
aprendizagem específicos). Na categoria Comunicação & Colaboração, encontramse: Chat/Audioconferência; Videoconferência/Sala virtual; Foruns/E-mail/Placard;
Portal do Formando (Portal do Aluno – ponto de acesso que permite a interface com
ambiente de formação). Na categoria Desenvolvimento de Conteúdos, encontram-se:
Análise de competências; Concepção e Desenvolvimento; Relatórios. Na categoria
Gestão & Administração, encontram-se: Gestão Administrativa; Gestão Pedagógica.
Há, também, a categoria Avaliação.
Os autores sugerem, ainda, que seja considerada uma perspectiva a partir de
uma análise mais transversal, relacionando duas características que possuem um
papel estratégico na avaliação de uma Plataforma LMS: As Normas de Objetos de
Aprendizagem (utilização do padrão SCORM) e a Customização (adequação às
necessidades e características da empresa ou instituição) e a Flexibilidade (diferentes
formatos na apresentação dos materiais – flash, HTML, pdf e outros).
Por fim, Ellis (2009) afirma que um LMS robusto deve ser capaz de: centralizar
e automatizar a administração; utilizar serviços em self-service e self-guided (sirva-se
a si mesmo); integrar e distribuir conteúdos de aprendizagem rapidamente; consolidar
iniciativas de formação numa plataforma escalável baseada na Web; suportar a
portabilidade e standards de eLearning; personalizar conteúdos e possibilitar a
reutilização de conhecimento. Além disso, deve ser compatível e integrável com outros
aplicativos utilizados como solução pelo RH e contabilidade, permitindo o
gerenciamento para medir o impacto, a eficácia, e o custo de ações de formação.
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2.6 ESCOLHA DO LMS DA EMPRESA NAVIT
Na empresa NAVIT, a escolha da Plataforma foi feita a partir de três pontos. O
primeiro ponto foi a sua biblioteca de conteúdos digitais – há uma grande quantidade
de objetos de aprendizagem em diferentes formatos (vídeos, textos, módulos
educacionais, “novela” e outros), que apresentam o conteúdo aplicado a situações do
cotidiano de empresas de modo bastante interativo, solicitando a análise do aluno em
diversos momentos. Os vídeos, apresentados por especialistas renomados
internacionalmente, apresentam casos reais e instigam reflexões dos alunos. Os
textos apresentam o resumo dos conteúdos abordados e ferramentas de checagem
para aplicação prática do conhecimento. Os módulos contêm conceitos, técnicas e
comportamentos sobre temas centrais de diferentes assuntos (liderança, gestão,
comunicação, desenvolvimento pessoal, transformação digital etc). E, também, há
avaliações pré e pós curso para verificar o aprendizado do aluno.
O segundo ponto foi a ferramenta para criação de cursos online (HTML). A
empresa já havia testado diversas ferramentas, tanto as gratuitas quanto as pagas,
mas todas apresentaram qualidade bastante inferior à oferecida pela Plataforma
escolhida. Esta, além de ter um ambiente bastante amigável, possui muitas opções
de templates para compor os cursos e facilidade para realização de avaliação e
certificação do aluno.
Por fim, as funcionalidades oferecidas por esta Plataforma LMS foi o último
ponto, apresentando vantagens como: diferentes widgets para a página principal,
interface amigável, customização, facilidade como administrador para extrair
relatórios, inserir novos cursos, inserir alunos, inscrever alunos nos cursos, gerenciar
a evolução dos alunos, inserir notícias, trabalhar com gamificação (ranking de
pontuação) etc.
Além disso, foi considerada a assessoria prestada pelo fornecedor,
disponibilizando uma gerente de projetos para acompanhar os indicadores e sugerir
planos de ação a partir de experiências com outras empresas, e orientar a gestora da
Plataforma nas atualizações e gestão do aprendizado dos colaboradores.
Desse modo, a Plataforma LMS escolhida apresenta um portal, intitulado de
Portal de Aprendizado, que possibilita a comunicação interna e a disseminação da
cultura da empresa. Isso se dá por meio da apresentação da mensagem do
presidente, da divulgação de notícias da empresa, da apresentação dos debates em
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andamento, do lançamento de campanhas internas, de dicas diversas sobre os
recursos disponíveis na plataforma e do guia customizado do usuário. Ainda no Portal,
como forma de incentivo à participação, é utilizada a gamificação: são apresentadas
informações sobre o ranking de pontuação dos usuários mais ativos no sistema e os
selos que eles conquistaram (premiações de acordo com o tipo de participação do
usuário nas diferentes atividades oferecidas).
Na plataforma, cada aluno tem uma página personalizada que mostra apenas
os objetos que foram definidos pelos administradores para ele. Ou seja, cada usuário
visualiza os debates do qual faz parte, os cursos em que está inscrito e as
comunidades da qual participa. O que não foi definido para o usuário não pode ser
visualizado por ele.
Para a liderança (diretores, gerentes, supervisores e coordenadores) foram
disponibilizados três cursos: Gestão de Equipes, Comunicação Eficaz e Eficiência
Pessoal. Além desses cursos, foram disponibilizadas apresentações sobre o Sistema
de Gestão Integrado da empresa, sua Política e sua Visão e Missão.
Os cursos voltados para os colaboradores que não fazem parte da liderança
foram desenvolvidos internamente pela área de treinamento da empresa e têm foco
em saúde, segurança e meio ambiente.
2.7 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA LMS NA EMPRESA
NAVIT
A estratégia desenhada para o sucesso da plataforma incluiu o seu lançamento
para os colaboradores em dois momentos diferentes. No primeiro momento, de 8 de
setembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016, foi lançada para um grupo de 54 pessoas
dos diferentes níveis de liderança – coordenadores, supervisores, gerentes e diretores
- com três cursos disponíveis para esse público: Gestão de Equipes, Comunicação
Eficaz e Eficiência Pessoal. Cada curso, com a duração de 20h, tem uma permanência
de quatro meses na plataforma e é lançado de forma sequencial, em datas separadas,
começando pelo curso Gestão de Equipes. Além desses cursos, foram
disponibilizadas apresentações sobre o Sistema de Gestão Integrado da empresa,
sua Política e sua Visão e Missão.
No segundo momento, com início em 1 de fevereiro de 2016, a Plataforma foi
lançada para os demais colaboradores que não fazem parte da liderança (cerca de
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400 pessoas) com cursos desenvolvidos internamente, pela área de treinamento da
empresa. Os cursos têm foco em saúde, segurança e meio ambiente. Esse grupo não
acessa os cursos disponíveis para a liderança. O objetivo dessa estratégia foi
sensibilizar e engajar os líderes, para que motivassem os seus liderados a participar
nos cursos disponíveis.
O Processo de implantação da Plataforma LMS na empresa NAVIT se deu em
cinco etapas, descritas no Quadro 2.
Quadro 2 – Processo de Implantação da Plataforma LMS na empresa NAVIT
Etapa

1 – Resumo descritivo

2 – Planejamento

3 – Desenvolvimento

4 – Lançamento
5 – Monitoramento
Fonte: A autora (2016).

Ações
Apresentação do contexto
Discussão sobre fatores de
sucesso
Definição dos públicos
Desenho da estratégia de
implantação
Agendamento das atividades
Definição de especificações
técnicas
Definição do desenho gráfico
Definição do plano de
lançamento
Definição do plano de
comunicação
Realização de auditoria técnica
Elaboração da avaliação de
reação
Elaboração do Guia do Aluno
Elaboração do Certificado
Desenvolvimento do plano de
comunicação
Desenvolvimento do desenho
gráfico
Aplicação das especificações
técnicas
Treinamento dos
administradores
Apresentação presencial do
Portal e do Curso para o grupo
de líderes
Envio de e-mails
Acompanhamento dos
indicadores

Envolvidos
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de
Marketing
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor, equipe de RH e
equipe de Marketing
Tecnologia da Informação
Fornecedor e Coordenador de
Treinamento RH
Fornecedor
Fornecedor e equipe de
Marketing
Fornecedor e Coordenador de
Treinamento RH
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor e colaboradores
designados
Coordenador de Treinamento
RH
Fornecedor e equipe de RH
Fornecedor e equipe de RH
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2.7.1 Resumo descritivo
O processo de implantação da Plataforma LMS na empresa NAVIT teve início
em uma reunião de resumo descritivo, etapa também conhecida por briefing, quando
foi apresentado o contexto no qual o sistema seria implantado a partir dos desafios
enfrentados pela empresa NAVIT, de seu objetivo estratégico, de suas necessidades
e dos motivos da decisão pela implantação da Plataforma LMS e do ensino a distância.
Foi constatado o desejo da empresa em implementar a educação a distância e
proporcionar experiências relevantes e engajadoras de aprendizado a distância,
gerando uma percepção positiva do uso das suas ferramentas de aprendizagem. Para
isso, a empresa pretende apresentar um programa que tenha relevância para os
diferentes perfis de funcionários e desenvolver os próprios cursos de acordo com suas
necessidades internas, melhorando o desempenho nos diferentes níveis de
colaboradores da empresa.
Como fatores de sucesso, foram apresentadas pelo fornecedor situações
comuns relativas à reação dos colaboradores em empresas nos processos de
implantação de novos sistemas, assim como as melhores maneiras para lidar com tais
desafios e alcançar o sucesso. Os pontos abordados tratavam de temas como
comunicação com alunos, envolvimento da gestão administrativa e de incentivadores,
habilidades a serem desenvolvidas nos usuários, entre outros.
A partir da leitura do contexto e das possíveis dificuldades, foi definido o público
alvo dos cursos e a estratégia de implantação, quando foram decididos o momento e
a forma de apresentação da Plataforma.
Essa fase teve fim com o desenvolvimento de um cronograma de implantação
com as fases do projeto e ações dos responsáveis envolvidos.

2.7.2 Planejamento
Nessa fase, foram definidas as especificações técnicas, que incluem
informações sobre questões técnicas de acesso ao portal (endereço, tipo de senha,
nome do portal, idiomas utilizados, layout e outros), customização das páginas
editoriais (guia do aluno e suporte), definição da forma de apresentação dos cursos
no Portal e outras definições de qualidade técnica, tanto do Portal quanto do ambiente
dos administradores.
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Com a presença da equipe de marketing da NAVIT, foi apresentado o manual
da marca da empresa e a linha gráfica desejada para que o fornecedor pudesse
desenvolver o design de acordo com as normas da marca e com a expectativa da
empresa.
O plano de lançamento foi definido, conforme descrito anteriormente, e um
plano de comunicação foi traçado, tanto para o material de apresentação e para o email de lançamento, quanto para os e-mails relativos ao progresso do aluno no curso,
enviado automaticamente de acordo com a evolução individual do aluno nas
diferentes fases.
Por fim, com a presença da equipe do Departamento de Tecnologia da
Informação da empresa NAVIT, foi apresentado pelo fornecedor um plano de auditoria
técnica a ser realizado pelo Departamento, a fim de testar os recursos disponíveis na
empresa relativos à integração do sistema, evitando possíveis falhas após a
implantação.

2.7.3 Desenvolvimento
Todas as ações definidas na etapa de planejamento, ou seja, o desenho gráfico
do Portal, o plano de comunicação e de lançamento e as especificações técnicas,
foram colocados em prática nesta fase.
O Portal foi customizado de acordo com as necessidades da empresa e foi
criada a identidade visual, na qual as informações foram dispostas em widgets a fim
de oferecer uma interface amigável para o usuário.
As mensagens automáticas de e-mail relativas a informações sobre a evolução
em todas as etapas e progresso do aluno, assim como informação sobre a data de
lançamento de novos módulos, com o objetivo de motivar os alunos a participarem do
curso, foram configuradas e inseridas no sistema. Foi desenvolvida uma apresentação
para a liderança com a exibição dos desafios vivenciados pela empresa e as soluções
que o Portal oferece.
Os colaboradores que atuam como administradores da Plataforma LMS
receberam treinamento do fornecedor para utilização dos recursos de administração
da plataforma, que incluiu o gerenciamento dos alunos por meio do acompanhamento
da evolução nos cursos e dos acessos em cada área do Portal, inserção e exclusão
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de usuários, inclusão e exclusão de cursos e apresentações, atualização das notícias,
configuração da página principal e outros.
Foram elaborados a avaliação de reação para os cursos oferecidos e para o
Portal, o guia do aluno para orientar a navegação do portal a partir da interface
desenhada para a empresa e um certificado customizado para ser emitido pelo
sistema, automaticamente, de acordo com as condições de aprovação no curso. Para
o certificado, foi definido que tanto o setor de RH quanto o gestor do aluno receberiam
uma cópia, com o objetivo de arquivá-lo na pasta do colaborador, no RH, e de que o
colaborador tenha o seu empenho valorizado por seu gestor e pela empresa.
Para assegurar que o sistema de TI da NAVIT e do fornecedor fossem
totalmente

compatíveis,

foram

analisadas

as

definições,

concepções

e

implementações técnicas por meio do plano de auditoria técnica definido na etapa
anterior.

2.7.4 Lançamento
O lançamento do Portal de Aprendizado e do curso se deu em dois momentos
diferentes, conforme apresentado anteriormente.
A apresentação foi feita individualmente para os diretores e em grupos para os
gerentes, supervisores e coordenadores. O objetivo foi apresentar os desafios
vivenciados pela empresa, as principais dificuldades enfrentadas e as soluções que a
plataforma oferece, além de mostrar a interface, a navegação e o curso.
Ao final das apresentações, foi enviado o primeiro e-mail, no dia 4 de setembro
de 2015, quatro dias antes do lançamento, que indicava o que seria o portal, os seus
objetivos e a sua importância para o desenvolvimento profissional dos colaboradores,
além da data de lançamento. As informações foram apresentadas de modo atrativo,
buscando despertar o interesse do público. O segundo e-mail foi enviado no dia 8 de
setembro de 2015, dia do lançamento da Plataforma LMS, quando já estava disponível
online, apresentando informações sobre login e senha do colaborador e um texto
motivacional para incentivar o acesso.
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2.7.5 Monitoramento
Para acompanhamento da evolução da implantação da plataforma foram
definidos os indicadores de desempenho a serem monitorados, para que planos de
ação pudessem ser traçados de acordo com os resultados verificados. São eles:
 taxa de conexão: mede a aderência à plataforma entre os diferentes públicos
da empresa;
 taxa de engajamento: mede a aderência aos programas lançados por meio
do número de alunos com atividade de aprendizagem iniciadas;
 taxa de conclusão: mede o número de alunos com atividades de
aprendizagem, etapas e programas concluídos;
 horas de treinamento realizadas: mede o tempo gasto pelos alunos na
plataforma e nos diferentes treinamentos;
 satisfação: mede o nível de satisfação do aluno por meio de avaliação de
reação dos cursos.
Para auxílio na edição e monitoramento da plataforma, foi disponibilizado um
gerente de projetos do fornecedor com experiência e conhecimento técnico. É sua
função dar apoio à Empresa NAVIT por meio do monitoramento dos indicadores e da
definição de medidas corretivas e planos de ação. Para isso, foi planejada uma
reunião mensal na qual o gerente de projetos apresentaria a evolução dos indicadores
aos responsáveis na empresa.
Os resultados foram discutidos nas reuniões periódicas e para cada resultado
foi desenhado, quando necessário, um plano de ação com metas, prazos e
responsáveis para solucionar os desafios identificados. Foi observada a necessidade
de mudança de estratégia com ações corretivas ou novas ações para mudar o quadro
apresentado.
Além das reuniões periódicas, o responsável pela área de treinamento da
empresa verificou, como administrador do sistema, os índices de acesso à Plataforma
LMS e aos cursos oferecidos, respondeu aos e-mails enviados ao suporte e
acompanhou os debates no ambiente, além de atualizar as notícias do portal
periodicamente.
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2.8 O LANÇAMENTO E FINALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CURSO NA PLATAFORMA
LMS
O curso Gerenciamento de Equipes foi lançado em 9 de setembro de 2015 e
finalizado em 8 de janeiro de 2016. É um curso auto instrucional, com duração de 20h,
formado por 10 módulos sobre liderança, uma avaliação de reação e uma avaliação
do progresso do aluno.
Cada módulo é composto por diferentes objetos de aprendizagem, como cursos
interativos baseados em situações do cotidiano corporativo, textos com resumos
sobre o conteúdo trabalhado, ferramentas de checagem para utilização no dia-a-dia e
vídeos de especialistas, renomados no mercado e no meio acadêmico, sobre casos
relacionados ao tema.
Foram automaticamente inscritos no curso os 54 colaboradores da liderança,
entre diretores, supervisores, gerentes e coordenadores.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no
estudo, a saber: a abordagem avaliativa, a coleta de dados, as questões avaliativas e
a construção e validação do instrumento.

3.1 A ABORDAGEM CENTRADA NOS ADMINISTRADORES
O estudo avaliativo utilizou a abordagem centrada na administração, visto que
a proximidade do avaliador com os administradores possibilita a identificação das
decisões a serem tomadas, o que contribui para a seleção das informações a serem
coletadas e que servirão, após um julgamento baseado em critérios especificados,
para fundamentar as novas tomadas de decisões.
A abordagem de avaliação centrada na administração tem como objetivo “[...]
ajudar pessoas que tomam decisões. [...] Os criadores desse método basearam-se
numa abordagem de sistemas da educação na qual são tomadas decisões sobre
insumos, processos e resultados.” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.
151).
Como o presente estudo se trata de uma avaliação de processo e que mede o
grau de êxito na implantação do programa, essa abordagem torna-se a mais
apropriada para basear as decisões de reorientação. Com esse modelo, será possível
gerenciar, monitorar e ajustar ou dar novos rumos aos procedimentos de
implementação desta forma de aprendizagem na organização.
Para Pilati, Riether e Porto (2006), a avaliação de sistema de treinamento
envolve o uso de procedimentos rigorosos na busca de informações válidas que
possam servir de apoio para as tomadas de decisões sobre o sistema de treinamento,
desenvolvimento e educação e outros sistemas organizacionais.
Será também abordada a vertente formativa do estudo avaliativo, visto que
esse tipo de avaliação fornece informações à equipe do programa que contribuem
para o seu melhor desempenho. Embora Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 48)
considerem que tanto a avaliação formativa quando a somativa sejam essenciais para
as “decisões necessárias durante os estágios de desenvolvimento de um programa
para melhorá-lo e fortalecê-lo”, o programa avaliado encontra-se no início do processo
de implantação, não sendo adequada a utilização da vertente somativa.
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Utilizando a abordagem citada, esperou-se identificar aspectos relevantes que
apresentam os pontos fortes e os pontos fracos do programa implantado, que
fornecessem informações úteis para a tomada de decisão dos administradores quanto
aos ajustes necessários de percurso que pudessem contribuir para a motivação e
formação dos colaboradores da empresa.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
Para orientar o estudo sobre o processo de implantação da Plataforma LMS
foram formuladas as seguintes questões avaliativas:
1)

Até que ponto o processo de implantação da Plataforma LMS alcançou o

resultado esperado?
2)

Em que medida a participação das lideranças no curso inicial assegura a

continuidade do processo de implantação da Plataforma LMS?

3.3 INDICADORES E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Conforme descrito no Capítulo 2, diversos estudos (KONSTANTINIDIS et al.,
2011; LENCASTRE; VIEIRA; RIBEIRO, 2007; ELLIS, 2009; WICHE COOPERATIVE
FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, 2006)

apresentam modelos extensos e

detalhados para avaliar Plataformas LMS, segundo critérios importantes. Da mesma
forma, outros estudos apresentam critérios diversificados para avaliação da qualidade
de cursos EAD (ABBAD et al., 2012; KEMCZINSKI; CASTRO; CASSINAGA JUNIOR,
2004).
No entanto, o presente estudo trata de uma avaliação de processo, na qual se
pretende investigar a adesão, evolução e permanência dos usuários na Plataforma e
no Curso ofertado, a partir do modo como foram implantados. Segundo Abbad (2007,
p. 443): “Processos referem-se aos resultados parciais ou intermediários ocorridos
durante a implementação do evento e observados principalmente no comportamento
do participante”. Portanto, a partir dos estudos disponibilizados, foram definidos os
critérios pertinentes para responder às perguntas avaliativas.
Dentre os aspetos que podem interferir na implantação de uma Plataforma
LMS, sendo determinantes para a sua evolução, deve-se considerar que se trata de
uma nova tecnologia aplicada a um público diverso, composto por participantes de
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diferentes idades, hábitos e níveis de familiarização com as novas tecnologias. Nesse
sentido, há que questionar até que ponto a adesão à Plataforma está relacionada com
o perfil do público, no que diz respeito a idade, formação, hábitos e experiência.
Abbad (2007) afirma que, em curso a distância, os dados sobre a clientela,
como por exemplos os seus hábitos, apoio e restrições ao estudo ocorrido em
ambientes profissionais e pessoais são fundamentais para a avaliação. Baseado em
seu estudo, foi escolhido, para o critério Caracterização dos Respondentes, entre
outros indicadores, o de Experiência no Uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação.
Outro aspeto determinante no processo de implantação de um LMS é relativo
ao potencial comunicativo de um Portal e à acessibilidade das informações
procuradas. Um Portal em que as informações são confusas e o usuário encontra
dificuldade para encontrar o que deseja, não é convidativo para o seu retorno. Nesse
sentido, o tempo para carregar uma informação também é determinante. Outro ponto
é a atualização, clareza e pertinência das informações divulgadas. Acessar um portal
com notícias irrelevantes, confusas ou desatualizadas também não é um ponto
positivo para o retorno do usuário.
Assim, a funcionalidade da Plataforma LMS está relacionada com o potencial
de comunicação interna que oferece. Assim, o critério Qualidade do Portal de
Aprendizado foi baseado no estudo de Eboli (2004), no qual se afirma que um dos
pontos de eficácia da realidade virtual nas empresas é a elevação da qualidade da
comunicação interna.
O critério Motivação foi baseado na proposta para avaliação de processo de
Abbad (2007) segundo a qual a motivação desenvolvida durante o curso é medida,
entre outros fatores, pela quantidade de tempo dedicado pelo aprendiz ao estudo
individual e pelas reações dos participantes às atividades propostas durante o curso.
Para o autor Dublin (2004), quanto mais promovido e divulgado for o curso para
os alunos, maior será a probabilidade de que comecem o curso. Cavalheiro (2007)
acrescenta que deve haver um processo de sensibilização direcionado aos gestores
e formandos, mostrando os benefícios que o e-learning trará para cada um e deixando
claro o seu alinhamento com as estratégias e o negócio da empresa. Baseado nestes
autores foi desenvolvido o critério Eficiência da Divulgação.
O critério Qualidade do Curso está relacionado com a percepção dos usuários
quanto a duas questões sugeridas por Lewis e Michaluk (2002). Estes autores
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afirmam ser fundamental para o sucesso na construção de e-learning na empresa dois
fatores relativos ao conteúdo do curso: se ele realmente alcança os objetivos visados
e se ele é apropriado para a organização e para o público. Também foi considerada a
abordagem de Cavalheiro (2007), segundo a qual, para avaliar os cursos disponíveis
no mercado, é preciso considerar os fundamentos pedagógicos aplicados, a
metodologia utilizada e as possibilidades reais de aprendizagem proporcionadas.
Baseado em Rosemberg (2008), foi definido o critério Fatores Institucionais. O
autor afirma que nada é mais importante para o êxito de uma nova iniciativa de
aprendizado do que o apoio dos principais líderes e de pessoas visíveis que servem
de exemplo. Quando líderes de todos os níveis estão realmente envolvidos, eles
estimulam os demais a procederem da mesma forma.
Assim, com base nestas leituras, foram definidos os indicadores e foi elaborado
o quadro de critérios da avaliação (Quadro 3). Os indicadores medidos por meio das
respostas ao questionário estão representados pelas letras com que são elencados
no Quadro 4 – Indicadores e itens do instrumento. Os dados relativos aos indicadores
restantes foram disponibilizados pela Plataforma LMS e não são identificados por
letras. O Padrão de Julgamento é definido pelas siglas: A – Alcançado e B - Bom:
respostas positivas, iguais ou superiores aos valores apresentados. RA –
Razoavelmente alcançado e S - Suficiente: respostas positivas entre os valores
apresentados.
Quadro 3 – Critérios, indicadores e padrões de julgamento
Critérios

Indicadores

Padrão de
Julgamento

a) Ter acesso a recursos
tecnológicos.
1 Experiência dos utilizadores.

b) Uso frequente de recursos
tecnológicos para atividades
cotidianas.

B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89

c) Ter frequentado curso a
distância.
2 Confiança dos utilizadores.

d) Confiar no potencial formativo
da educação a distância.

B: = ou >, 0,90
S: 0,70 a 0,89

(Continua)
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Critérios

2. Confiança dos utilizadores.

3. Eficácia dos processos
informativos e de
sensibilização:
• sobre o Portal;
• sobre o curso.

4 Navegabilidade da
Plataforma LMS.
5 Eficiência na comunicação
interna da Plataforma LMS.
6 Adesão inicial à Plataforma
e ao curso.

7 Frequência e participação
no curso.

8 Engajamento.

Indicadores
e)

Ter feito mais do que um
curso a distância.

f)

Confiar nos recursos
tecnológicos como meio de
comunicação.

g)

Ter recebido informações
sobre a Plataforma LMS .

h)

Ter recebido informações
sobre o curso disponível na
Plataforma.

i)

Acessar a Plataforma LMS.

j)

Acessar o curso.

k)

Conectar a Plataforma
LMS.

l)

Iniciar o curso.

m) Navegabilidade.
n)
o)
p)
q)

Padrão de
Julgamento

B: = ou >, 0,90
S: 0,70 a 0,89

B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89

B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89

Qualidade das informações. B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89
Pertinência.
Taxa de conexão à
Plataforma.
Taxa de conexão ao curso.

A: = ou > 0,90
RA: 0,70 a 0,89

r)

Frequência de realização
do curso.

s)

Participação nos debates.

t)

Intenção de aumentar a
frequência de realização do
curso.

u)

Evolução dos usuários no
curso.

A: = ou > 0,60
RA: 0,40 a 0,59

v)

Total de horas dedicadas
ao curso versus horas
esperadas.

A:= ou >0,60
RA: 0,40 a 0,59

B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89

(Continua)
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Critérios

9
•
•
•
•

Indicadores

y) Qualidade do conteúdo do
Qualidade do curso ofertado
curso.
em nível de:
z) Qualidade da metodologia
conteúdo;
do curso.
metodologia;
w) Relevância do curso para a
aplicabilidade no trabalho;
função exercida.
desenvolvimento
x) Efetividade do curso para o
profissional.
desenvolvimento
profissional.

Padrão de
Julgamento

B: = ou > 0,90
S: 0,70 a 0,89

10. Conclusão do curso.

Número de usuários que
concluíram o curso.

A: = ou > 0,70
RA: 0,50 a 0,69

11. Adesão das lideranças.

Evolução dos diretores ao longo A: = ou > 0,90
do curso.
RA: 0,70 a 0,89

12. Satisfação dos usuários do
curso.

Avaliação do curso pelos
usuários.

A: = ou > 0,90
RA: 0,70 a 0,89

Legenda:
A – Alcançado; B – Bom; RA – Razoavelmente alcançado; S – Suficiente.
Fonte: A autora (2016).

Na fase de planejamento da implantação da Plataforma, as expectativas dos
administradores foram definidas em termos de metas a atingir, a fim de monitorar o
processo. Para definir um padrão sobre a expectativa dos administradores e em que
medida elas eram ou não alcançadas, formularam-se perguntas de avaliação, a serem
respondidas pelas medidas "taxa de conexão”, "taxa de engajamento”, "taxa de
conclusão", "horas de treinamento", "nível de satisfação dos usuários”. Eram elas:
 Qual é a expectativa do número desejável de conexões para os meses
seguintes ao lançamento da Plataforma LMS?
 Qual é a expectativa em relação ao número desejável de alunos com
atividades de aprendizagem iniciadas nos meses seguintes ao lançamento do curso?
 Qual é a expectativa de evolução desejável dos alunos nas etapas do curso
ao longo dos meses?
 Qual é a expectativa em relação ao tempo médio desejável utilizado pelos
alunos na frequência do curso ao longo dos meses?


Qual é o nível de satisfação dos alunos em relação ao curso?

Em relação a cada uma destas questões, as metas definidas a priori são
retomadas no presente estudo, enquanto padrões de avaliação, e são as seguintes:
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 Para os indicadores “Taxa de conexão à Plataforma” e “Taxa de conexão ao
curso” foi fixado como satisfatório que 0,90 dos usuários tivessem feito o primeiro
acesso até 6 meses após o lançamento.
 Para o indicador “Evolução do aluno no curso” foram estipuladas datas limite
de conclusão de cada uma das 10 etapas do curso e, até a data de realização deste
estudo, os alunos deveriam ter finalizado a etapa 7. Portanto, considerou-se que o
percentual igual ou maior do que 0,60 dos alunos na etapa esperada seria uma meta
alcançada.
 Para o indicador “Total de horas dedicadas ao curso versus horas
esperadas” foi realizado um cálculo de acordo com as horas necessárias para a
realização de cada etapa e o prazo estipulado para cada uma, sendo o valor
multiplicado pelo número de inscritos no curso, resultando em número de horas
mensais – setembro: 111,6 horas, outubro: 216 horas e novembro: 366,3 horas.
Considerou-se que o percentual para cumprir a meta seria idêntico ao indicador
“Evolução do aluno no curso”.
 Para o indicador “Número de alunos que concluíram o curso”, foi estipulado
que 0,70 dos usuários ou mais deveriam concluir o curso no prazo estipulado.
 Para o indicador “Evolução dos diretores no curso”, foi considerado
satisfatório que no mínimo 0,90 dos diretores finalizassem as etapas do curso no prazo
estipulado.
 Para o indicador “Resposta à pergunta avaliativa sobre o curso”, foi
considerado que no mínimo 0,90 dos alunos deveriam responder positivamente à
pergunta avaliativa para alcance da meta.
Para os indicadores restantes, medidos através do questionário, fixou-se um
padrão uniforme: considera-se Bom quando existe uma resposta positiva de 0,90 ou
mais dos usuários; Suficiente quando as respostas positivas são entre 0,70 e 0,89 do
total e Insuficiente quando são inferiores a 0,70.

3.4 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
3.4.1 Elaboração do questionário
O procedimento de elaboração do instrumento teve início com a definição do
universo de interesse do avaliador e a identificação das propriedades do objeto a ser
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avaliado. Em seguida, foi feita uma pesquisa bibliográfica a fim de analisar os
conteúdos a partir da literatura, dos peritos e das avaliações já realizadas: “[...] cada
faceta precisa passar por etapas de pesquisa bibliográfica e de campo até que o
pesquisador possa elaborar uma definição constitutiva e operacional compatível com
os fenômenos de interesse.” (ABBAD, 2012, p. 70).
Após a identificação das características do objeto que se pretendia mensurar,
foram definidas as categorias e os indicadores e, por meio de verificações observadas
no ambiente em que o instrumento seria aplicado, foi decidido que a maior parte das
perguntas seria fechada e dicotômica, o que traria maior aceitação do público. O perfil
do público e do contexto de trabalho sugere algo simples e rápido de ser executado.
Perguntas fechadas trazem mais agilidade e simplicidade na compreensão e na
resposta.
Em seguida, para os indicadores foram formuladas as perguntas em forma de
itens a serem apresentados aos respondentes.
Quadro 4 – Relação entre indicadores e itens do instrumento
Categorias

Seção 1
Caracterização
dos
respondentes

Experiência no
uso de TIC

Indicadores
a) Sexo

1

b) Idade

2

c) Função

3

d) Tempo de serviço

4

e) Possuir recursos tecnológicos

5

f)

Frequência de uso dos recursos tecnológicos
para atividades cotidianas

g) Ter frequentado curso a distância
h) Acreditar no potencial formativo de educação a
distância
Confiança em
TIC

Itens do
Questionário

6,7,8
9
10, 11, 41, 42

i)

Ter feito mais do que um curso a distância

9

j)

Acreditar nos recursos tecnológicos como meio
de comunicação

12

(Continua)
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Categorias

Indicadores
k) Ter recebido informações sobre a Plataforma
LMS

Itens do
Questionário
13

Informações
l)

Ter recebido informações sobre o curso
disponível na Plataforma LMS

27

Eficiência da
comunicação

m) Acessar a Plataforma LMS

Motivação

o) Conectar a Plataforma LMS

14, 17, 18

p) Iniciar o curso

25, 26, 28

n) Acessar o curso

15, 16, 17, 18
25,26

q) Frequência de realização do curso

39

r) Participação nos debates

33

s) Intenção de aumentar a frequência de realização
do curso

40

Seção 2
Qualidade do
Portal de
Aprendizado

t)

Seção 3
Qualidade do
curso

w) Relevância do curso para a função exercida

29

x) Efetividade do curso para o desenvolvimento
profissional

30

Qualidade das informações

u) Navegabilidade
v) Pertinência

20, 21
19
22, 23, 24

y) Qualidade do conteúdo do curso

31, 32, 36, 41,
42

z) Qualidade da metodologia do curso

33, 34, 35, 37,
38

Fonte: A autora (2016).

O instrumento (ANEXO A) é composto de 36 itens fechados e oito questões
abertas e foi elaborado de modo a manter o anonimato do respondente. O questionário
está dividido em três seções: caracterização dos respondentes, avaliação do Portal
de Aprendizado e avaliação do curso Gestão de Equipes.
Os itens fechados constam de perguntas sobre a caracterização do público,
respondidas a partir de escalas nominais. Esse modelo foi escolhido pela simplicidade
na classificação dos atributos que interessavam na análise dos resultados. Segundo
Mattar (1996), uma escala nominal é aquela em que os números servem apenas para
nomear, identificar e (ou) categorizar dados sobre pessoas, objetos ou fatos.
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Para mensurar a frequência de determinados comportamentos relativos ao
tema avaliado, foram usadas perguntas fechadas com respostas elaboradas a partir
da escala ordinal. Embora seja um modelo em que não é possível quantificar
diferenças entre respostas do mesmo grupo, como afirmam Mattar (1996) e Chisnall
(1973), foi considerado o melhor modelo para o público em questão. Para Chisnall
(1973), a escala ordinal indica a ordem de ranking de um grupo de itens associados a
determinadas características, mas não indica a medida das diferenças entre
os rankings.
Para conhecer as crenças e atitudes dos respondentes, foram utilizadas
perguntas fechadas com respostas dicotômicas. Também foram utilizadas perguntas
abertas para que fosse possível realizar uma avaliação qualitativa sobre questões que
necessitavam de uma investigação mais profunda e para que fosse possível
interpretar a resposta de determinadas perguntas fechadas a partir da análise dos
comentários.

3.4.2 Validação
Durante os meses de setembro e outubro de 2015, o instrumento foi,
primeiramente, submetido a um especialista em avaliação do curso de Mestrado da
Cesgranrio, que perpassou cada item verificando a relação entre o objetivo da
avaliação e os conceitos que se pretendia investigar. Algumas perguntas foram
adaptadas e foram observadas alguns indicadores não contemplados nas perguntas.
A partir das sugestões, foram feitas duas novas versões, com adaptações e inserção
de novas perguntas, até que o instrumento foi submetido a outro especialista em
avaliação, também do curso de Mestrado da Cesgranrio. O instrumento sofreu
alterações relativas à ordem na sequência das perguntas e foi aplicado a dois
funcionários da Empresa NAVIT, como forma de teste. A aplicação foi feita com tempo
marcado, indicando a necessidade de 10 minutos para preenchimento do instrumento.
Após a finalização, os respondentes verificaram alguns pontos em que as perguntas
geravam dúvidas. As observações foram discutidas e consideradas válidas, gerando
novas alterações no instrumento. Após essa última alteração, o instrumento foi
submetido a um especialista em avaliação de larga escala, que sugeriu algumas
alterações. Por fim, o instrumento foi submetido novamente a um funcionário como
forma de pré teste.
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No final do processo de validação empírica, o instrumento, em sua sexta
versão, não sofreu alteração, sendo julgado adequado para a aplicação.
Os três funcionários que responderam ao instrumento como forma de pré teste
não participaram no estudo avaliativo como respondentes.

3.5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Os usuários da Plataforma LMS foram os 54 inscritos no curso Gestão de
Equipes. Foram distribuídos questionários a 42 usuários, que encontravam-se
disponíveis, e o retorno foi de 30 instrumentos.
Para as etapas de validação empírica do questionário e de aplicação do
instrumento foi pedida e concedida a autorização da empresa para a realização
desses procedimentos. Assim, no dia 23 de novembro de 2015 foi solicitada a
autorização para a distribuição dos questionários e no dia 24 de novembro de 2015 a
Direção de RH concedeu a autorização.
O questionário foi aplicado aos funcionários cadastrados na Plataforma LMS e
no curso Gestão de Equipes. Para os funcionários alocados nas proximidades, foi
entregue o questionário impresso. Para os funcionários alocados em outras cidades,
o questionário foi enviado por e-mail.
Para manter a conformidade com o modelo do questionário, que era anônimo,
foi sugerido que os questionários enviados por e-mail fossem devolvidos pelo correio
interno sem identificação do remetente, apenas do destinatário. No entanto, todos os
respondentes preferiram enviar para o aplicador por e-mail, mostrando que não houve
preocupação com a identificação.
A aplicação do questionário foi realizada 12 semanas após o lançamento do
LMS e do curso, acreditando-se que seria o tempo necessário para que os usuários
fizessem a sua primeira conexão e dessem início ao curso, que estaria disponível
durante quatro meses na plataforma. Após esse período, considerou-se que os
usuários que não tinham se conectado até a data não o fariam posteriormente de
modo espontâneo.
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS
Os resultados dos 30 questionários devolvidos foram codificados e transferidos
para o Excel. Para o tratamento das respostas quantitativas, as respostas foram
somadas e calculados índices a partir do total de respondentes. Para as respostas
qualitativas, foram criadas categorias por pertinência de conteúdo e, ainda, a
transcrição das frases que acrescentaram informação relevante.
Para tentar compreender as situações problemáticas, de não acesso à
Plataforma ou de desistência, alguns dados foram confrontados com outros dados do
mesmo respondente, mas não foram aplicados testes estatísticos, dado o número
reduzido desses casos.
Além dos dados disponbilizados pelos questionários, também foram coligidos
e analisados dados extraídos da Plataforma LMS, no periodo compreendido entre 8
de setembro de 2015, data do lançamento, e 30 de novembro de 2015, data da
aplicação do questionário. Estes dados forneceram informações relativas a toda a
população abrangida, referentes à taxa de conexão à Plataforma LMS e ao curso
disponibilizado, evolução dos alunos em cada etapa do curso, número de alunos que
concluíram o curso, número de horas dedicadas ao curso por cada aluno e por todo o
grupo e a resposta dada pelos alunos à uma pergunta disponibilizada na Plataforma
ao final do curso sobre se o aluno o recomendaria para outras pessoas.
Os dados extraídos da Plataforma LMS complementaram os resultados do
questionário aplicado. O cruzamento das informações obtidas possibilitou melhor
intepretação dos dados e forneceu elementos decisivos para as conclusões do estudo.
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4 RESULTADOS
4.1 INFORMAÇÕES EXTRAÍDOS DA PLATAFORMA LMS
Uma das funcionalidades da Plataforma LMS é a elaboração de diversos
relatórios que permitem o acompanhamento do aprendizado do aluno. As informações
disponibilizadas pelo software forneceram um retrato de todos os alunos inscritos na
Plataforma e no curso, por meio de dados sobre o número de conexões, o tempo
dedicado ao curso, as conclusões das etapas do curso e outros. A extração desses
dados foi feita pela gestora da Plataforma LMS na página de administração do
software.
A data das informações recolhidas é a mesma da aplicação dos questionários
aos funcionários, dia 30 de novembro de 2015, ou seja, 12 semanas após o
lançamento da Plataforma LMS.

Conexão à plataforma e início do curso
Gráfico 1 – Participação (N=54)

Fonte: PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM (2015).

Das 48 pessoas que acessaram a plataforma, 14 não começaram a fazer o
curso. Das 34 pessoas que começaram o curso, 6 concluíram, mas faltavam cinco
semanas para o prazo de conclusão. O relatório mostra que 0,89 dos 54 inscritos se
conectaram ao portal, resultado próximo ao estipulado como índice de sucesso na
implantação da Plataforma (0,90). Já o número de pessoas que se conectaram ao
curso, 0,63, ficou bem abaixo da expectativa para um resultado satisfatório (0,9).
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Tempo dedicado ao curso

Gráfico 2 – Horas esperadas x horas realizadas na frequência do curso

Fonte: PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM (2015).

As horas esperadas foram definidas de acordo com a duração de cada etapa
do curso e foram estimadas mensalmente de acordo com a data prazo para a
finalização de cada etapa do curso. Os valores informados são valores acumulados.
No mês de setembro, foram estimadas 111,6 horas e realizadas 46,5horas; no
mês de outubro foram estimadas 216 horas acumuladas e realizadas 104,4 horas
acumuladas; no mês de novembro foram estimadas 366,3 horas acumuladas e
realizadas 136,6 horas acumuladas (Gráfico 2). Isso mostra que o número de horas
dedicadas subiu de setembro para outubro (de 46,5h para 57,9h) e caiu de outubro
para novembro (de 57,9h para 32,2h), indicando que houve uma adesão maior no
início com queda significativa no mês seguinte.
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Conclusão dos módulos e do curso
Gráfico 3 – Evolução no curso: conclusão por etapa (N=54)

Fonte: PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM (2015).

Dentre as 10 etapas do curso, esperava-se que no mês de setembro fossem
concluídas as etapas 1 e 2; no mês de outubro, as etapas 3 e 4; e no mês de
novembro, as etapas 5, 6 e 7. Ou seja, era esperado que todos os alunos tivessem
concluído a etapa 7 na data em que o relatório foi extraído da Plataforma.
Dos 54 alunos inscritos no curso, seis concluíram a etapa 7 (Gráfico 3). Os
mesmos seis alunos chegaram à etapa 10 e concluíram o curso. Como o curso não é
linear, ou seja, não é preciso concluir uma etapa para dar início à outra etapa, um
aluno chegou à etapa 8 sem concluir a etapa 7. O resultado mostra que 0,11 dos
alunos inscritos finalizaram a etapa 7, um resultado muito abaixo do índice estipulado
para um bom resultado (0,60).
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Adesão da direção
Gráfico 4 – Adesão da direção ao curso (N=10)

Fonte: PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM (2015).

Dos 10 diretores, seis não acessaram o curso e quatro concluíram a etapa 1.
Dos quatro que concluíram a etapa 1, um concluiu as etapas 2 e 3 (Gráfico 4). Os
dados mostram que a adesão da direção foi muito baixa, visto que a expectativa era
que 0,90 tivessem iniciado o curso (apenas 0,40 iniciaram) e 0,60 estivessem
finalizado a etapa 7 (nenhum diretor finalizou a etapa). Isso indica que a direção não
deu o exemplo, ou seja, não mostrou para os funcionários que o curso é valorizado na
empresa. Além disso, não passou a mensagem de que a iniciativa é uma mudança de
rumo que será permanente.

Satisfação dos usuários
Ao finalizar o curso, o usuário responde a uma afirmativa, no ambiente virtual,
elaborada pela gestora da plataforma da empresa NAVIT e da gestora de projeto da
plataforma.
Tabela 1 – Satisfação dos usuários
Afirmativa: Eu recomendaria essa trilha de aprendizagem para outras pessoas.
Nível de concordância
Número de respondentes
1. Discordo totalmente.
0
2. Não concordo nem discordo.
0,07
3. Concordo parcialmente.
0,14
4. Concordo totalmente.
0,79
Fonte: PLATAFORMA LEARN MANAGEMENT SYSTEM (2015).
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Foi considerado que um bom nível de satisfação é representado pelas
respostas 3 (concordo parcialmente) e 4 (concordo totalmente). A meta para esse
índice foi estimada em 0,90 de satisfação após seis meses do lançamento do curso.
Embora não tenham se passado seis meses, as respostas mostram que 0,93
apresentaram bom nível de satisfação em relação ao curso (Tabela 1). Isso sugere a
boa avaliação feita nos questionários aplicados.

4.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS
Os questionários aplicados permitem acrescentar mais informações aos dados
fornecidos pela Plataforma LMS e, portanto, fundamentar melhor a avaliação.
O número de respondentes do questionário não é o mesmo para todas as suas
seções. São 30 os que respondem à primeira seção Caracterização dos
Respondentes, são 25 os que, além disso, respondem à segunda seção Avaliação do
Portal de Aprendizado e 22 os que completam o questionário, respondendo à terceira
seção Avaliação do curso Gestão de Equipes. Os respondentes iniciais que não se
conectaram ao Portal, não responderam às perguntas sobre a ferramenta; nesse
caso, trata-se de cinco respondentes, diminuindo, por isso, o seu número para 25. Os
respondentes que não iniciaram o curso não responderam às questões relativas a ele.
Nesse caso, trata-se de mais três respondentes, diminuindo para 22 o número dos
que avaliaram o curso. É esta a explicação para os diferentes valores que são exibidos
nos gráficos e tabelas apresentados.

4.2.1 Caracterização dos Respondentes
Sexo e Idade
Dos 54 funcionários cadastrados no LMS, 30 responderam ao questionário,
predominando os respondentes do sexo masculino: 25 homens e cinco mulheres.
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Gráfico 5- Idade dos respondentes (N=30)

Fonte: A autora (2016).

Metade dos respondentes está na faixa etária entre 30 e 40 anos e a outra
metade se equilibra entre as demais faixas etárias (Gráfico 5). Assim, há
predominância de respondentes que podem ter vivenciado suas primeiras
experiências com as tecnologias de comunicação e informação por volta dos 20 anos
de idade e apenas cinco respondentes podem ter vivenciado experiências de
aprendizagem com as TICs na escola.

Função na empresa
Gráfico 6 – Função dos respondentes na empresa (N=30)

Fonte: A autora (2016).

A maioria dos respondentes é composta por gerentes e coordenadores (as
funções somam 25 dos respondentes), enquanto 5 ocupam outras funções (Gráfico
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6). Embora estejam inscritos na plataforma 21 coordenadores, 3 supervisores, 19
gerentes, 10 diretores e 1 presidente, somando 54 inscritos, receberam o questionário
19 coordenadores, 2 supervisores, 18 gerentes e 3 diretores. O presidente não
recebeu o questionário e, portanto, não participou.
Tempo de serviço na empresa
Gráfico 7 – Tempo de serviço dos respondentes na empresa (N=30)

Fonte: A autora (2016).

Metade dos respondentes trabalha na empresa entre dois e cinco anos, oito
trabalham há mais de cinco anos e cinco há menos de dois anos (Gráfico 7). Pode-se
inferir que 23 respondentes devem estar familiarizados com a cultura da empresa,
enquanto cinco podem ainda não sofrer tanta influência da cultura organizacional por
não ter tido tempo suficiente para estar totalmente inserido nela.

4.2.2 Experiência no uso de Tecnologias da Comunicação e Informação
Tabela 2 – Posse e uso de recursos tecnológicos (N=30)
Itens
Sim Não
Possui smarthphone ou tablet
29
1
Conecta-se à internet pelo dispositivo móvel
29
1
Utiliza softwares do pacote Office e similares 30
0
Fonte: A autora (2016).

Os resultados mostram que apenas um respondente não possui e não utiliza
dispositivos móveis, mas todos utilizam softwares como Word, Power Point, Outlook
e similares (Tabela 2). Sobre a frequência do uso de aplicativos para mapas, bancos,
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trânsito e similares, redes sociais e mensagens, 29 respondentes afirmaram utilizar
todos os dias, enquanto um respondente afirmou utilizar de uma a duas vezes por
semana. Isso mostra que o uso das tecnologias de comunicação e informação é um
hábito comum entre os respondentes e faz parte das soluções para desafios do
cotidiano.

4.2.3 Confiança em Tecnologias da Comunicação e Informação
Tabela 3 – Crenças nas TICs (N=30)
Itens
Acredita na contribuição do curso online no
desenvolvimento profissional.
Acredita na aplicação do conhecimento adquirido
em curso online no trabalho.
Acreditar no LMS como veículo de comunicação
interno de uma empresa.

Sim Não

Não conhece
Plataforma
LMS

30

0

NA

29

1

NA

25

0

5

Fonte: A autora (2016).

Todos os respondentes acreditam que um curso online pode contribuir para o
desenvolvimento profissional e apenas um respondente não acredita que os
conhecimentos adquiridos em um curso online possam ser aplicados em seu trabalho
(Tabela 3). Em relação a acreditar no LMS como veículo de comunicação interna em
uma empresa, 25 respondentes indicaram ter essa convicção. Os outros cinco
respondentes afirmaram não conhecer Plataformas LMS.
Ainda sobre esse tema, foi perguntado aos respondentes se já haviam feito
algum curso online antes do lançamento da Plataforma LMS e, em caso positivo,
quantos cursos: quatro respondentes afirmaram ter feito um curso online, 13
afirmaram ter feito mais de um curso online e 13 nunca haviam feito um curso online.
Isso indica que numerosos respondentes mostram confiança nas Tecnologias da
Informação e Comunicação como meio de formação e desenvolvimento profissional e
quase metade demonstra essa confiança ao ter feito mais do que um curso online.
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4.2.4 Informações recebidas
Gráfico 8 – Divulgação da Plataforma LMS (N=30)

Fonte: A autora (2016).

Mais da metade dos respondentes soube da Plataforma LMS por meio de uma
apresentação do responsável pela implantação, enquanto nove souberam pelo e-mail
de divulgação e quatro outros por outros colegas ou pelo gestor (Gráfico 8). Essa
pergunta gerou dúvida em alguns respondentes, pois não foi entendido que se referia
ao primeiro contato com a Plataforma LMS. De fato, todos receberam o e-mail de
divulgação. Além disso, o responsável pela implantação do LMS também é colega dos
respondentes. Como houve apresentações organizadas pelo responsável pela
implantação sobre a Plataforma LMS, é possível que mais pessoas tenham recebido
a informação por esse meio. De qualquer forma, todos os respondentes afirmam terem
sido informados.
Gráfico 9 – Divulgação do Curso (N=22)

Fonte: A autora (2016).
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Dos 22 respondentes, 12 afirmam terem sido informados sobre o curso por
meio de apresentação do responsável pela implantação da plataforma, enquanto sete
souberam por mensagem via e-mail e três por meio de um colega ou do gestor
(Gráfico 9). Essa pergunta gerou dúvida entre alguns respondentes pelos mesmos
motivos explicitados no item anterior. Como os cursos foram divulgados na mesma
apresentação sobre a plataforma, organizada pelo responsável pela implantação, é
possível que mais pessoas tenham recebido a informação por esse meio, já que 17
pessoas afirmaram ter conhecimento da plataforma por meio da apresentação. De
qualquer modo, todos declararam terem sido informados sobre o curso.

4.2.5 Eficiência na comunicação
Comunicação sobre o Portal de Aprendizado

Tabela 4 – Eficiência da Comunicação sobre o Portal de Aprendizado
Item
Obteve informações suficientes para entender o funcionamento do
Portal de Aprendizado?
Se a resposta anterior foi “não”, seria melhor que o Portal de
Aprendizado fosse apresentado de outra maneira?
Já se conectou ao Portal de Aprendizado?

Sim
26

Não
3

NR
1

1

1

1

25

5

0

Fonte: A autora (2016).

Dos 30 respondentes, 26 afirmaram que obtiveram informações suficientes
para entender o funcionamento do Portal, enquanto três afirmaram que não
(Tabela 4). Desses três respondentes, um afirmou que seria melhor se o Portal fosse
apresentado de modo presencial, outro disse que não há forma melhor de
apresentação e outro, que há forma melhor de apresentação, mas não especificou
qual forma. Entre esses três respondentes, um declarou que soube do Portal por um
colega e os outros dois souberam do portal por mensagem de e-mail. Isso indica que
a apresentação presencial foi a forma mais aceita no sentido de fornecer informações
suficientes e esclarecer as dúvidas sobre o Portal.
Cinco respondentes afirmaram não ter se conectado ao Portal, enquanto 25
informaram já ter se conectado. Dos cinco respondentes que não se conectaram, um
afirmou que não o fez por falta de informação dos produtos disponíveis, um não
justificou e três declararam que não tiveram tempo.
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Considerou-se importante fazer o cruzamento entre informações fornecidas
pelos respondentes para verificar os motivos pelo qual cinco deles não se conectaram
ao Portal de Aprendizado.
Quadro 5 – Relação entre os que não se conectaram com informações recebidas
Respondente

Como foi informado sobre o Portal
de Aprendizado?

9
13
10
17
23

E-mail
E-mail
Responsável pela implantação
Responsável pela implantação
Colega/Gestor

Obteve informações suficientes
para entender o funcionamento do
Portal de Aprendizado?
Sim
Não respondeu
Sim
Sim
Não

Fonte: A autora (2016).

O cruzamento das respostas mostra que três, entre os cinco respondentes,
afirmaram ter recebido informações suficientes para entender o funcionamento do
Portal, sendo que dois participaram da apresentação do Portal organizada pelo
responsável pela implantação e um soube por e-mail (Quadro 5). A justificativa do
respondente número 10 por não ter se conectado à Plataforma foi: “Não dei a
prioridade requerida.” [R10]. Isso indica que o motivo por não ter se conectado não foi
a falta de informações para entender o funcionamento do Portal de Aprendizado,
mostrando que apenas um respondente pode não ter se conectado por esse motivo.

Início do Curso
Os cinco respondentes que não se conectaram ao Portal de Aprendizado não
responderam ao item sobre ter iniciado o curso, caindo para 25 o número de
respondentes. Destes, 21 afirmaram ter iniciado o curso, um não respondeu e três
disseram não ter iniciado o curso. Os respondentes que não iniciaram o curso
declararam que o motivo foi a falta de tempo. Os três souberam do curso por meio da
apresentação organizada pelo responsável pela implantação e afirmaram ter recebido
informações suficientes sobre o Portal de Aprendizado.
É importante ressaltar que o único respondente que afirmou não possuir
smartphone ou tablet e não se conectar à internet por meio desses dispositivos não
está entre os respondentes que não se conectaram ao Portal e nem entre os
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respondentes que afirmaram não ter iniciado o curso, pelo que não houve relação
entre as duas situações.

4.2.6 Motivação

Gráfico 10 – Frequência no curso (N=22)

Fonte: A autora (2016).

O resultado mostra que entre os respondentes que afirmaram estar fazendo o
curso, oito respondentes se dedicam uma hora ou mais por semana, enquanto nove
se dedicam menos do que uma hora e quatro não têm cursado (Gráfico 10).
No entanto, a maioria dos respondentes afirma que se tivesse mais tempo livre
participaria das atividades do curso com mais frequência, enquanto apenas um
respondente afirmou que não e um não respondeu. O respondente que afirmou que
não dedicaria mais tempo ao curso se tivesse possibilidade, também afirmou que
dedica menos de uma hora por semana para fazer o curso. Essa resposta poderia ser
interpretada como falta de interesse ou excesso de conhecimento sobre o conteúdo.
Tabela 5 – Interesse e Participação
Itens
Sim Não Não respondeu
1. Interesse em conhecer o Portal. 29
1
0
2. Interesse no curso.
21
0
1
3. Participação em debates.
2
20
0
Fonte: A autora (2016).
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No item 1, o resultado mostra que, embora cinco respondentes não tenham se
conectado ao Portal, apenas um, entre os 30 respondentes, não sentiu interesse
(Tabela 5). Isso mostra que quatro entre os cinco respondentes que não se
conectaram ao portal, sentiram interesse em fazê-lo.
No item 2, dentre os 22 respondentes que iniciaram o curso, 21 afirmaram ter
sentido interesse em fazer o curso e um não respondeu (Tabela 5). Isso mostra que
houve interesse despertado pelo curso na divulgação de lançamento.
No item 3, os resultados mostram que 20 dos respondentes não participaram.
No entanto, apenas dois acreditam que não sejam úteis (Tabela 5). Isso indica que a
não participação não está necessariamente relacionada à falta de interesse na troca
de conhecimentos e informação proporcionada por um debate. É possível que a não
participação esteja relacionada com o receio de expor suas ideias publicamente, já
que cada comentário é enviado por e-mail para todos os participantes e fica registrado
na página principal.

4.2.7 Qualidade do portal de aprendizado
Dos 25 respondentes, 24 julgaram o ambiente do Portal amigável e fácil de
navegar. Isso indica que a interface do portal permite que o usuário encontre os
lugares que pretende visitar sem esforço e com rapidez e que as funções do sistema
se apresentam de modo claro e simples.
Gráfico 11 – Avaliação do Portal como meio de comunicação interna (N=25)
23

25
20

23
17

16

15
10
5

8

7
2

0

2

0

2

0

0
Atende às
Apresenta
necessidades de
Informações claras
comunicação interna
Sim
Fonte: A autora (2016).

Não

Apresenta
Informações
relevantes

Não responderam

Apresenta
Informações
fornecidas em tempo
hábil
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Um pouco mais da metade, 16, acredita que o Portal pode atender às
necessidades de comunicação interna da empresa e sete não acreditam (Gráfico 11).
As informações são fornecidas em tempo hábil para 17 dos respondentes, embora
oito não tenham respondido à pergunta. Quase todos os respondentes consideram as
informações claras e relevantes.
Sobre a pergunta “O que você mais gostou no Portal de Aprendizado”, grande
parte dos respondentes fez afirmações sobre o curso e não sobre o portal. Sobre o
portal, muitos afirmaram ter gostado da flexibilidade de horário, da interface e do
sistema de pontuação:
“O método de pontuação com ranking incentiva os colaboradores a
participarem mais.” [R30].
Isso mostra que a possibilidade de estar conectado em qualquer momento ou
lugar, por meio de uma interface intuitiva que minimiza o tempo de navegação, é
bastante valorizado entre os respondentes e que aparecer no topo do ranking é
importante e gera uma competição considerada sadia pelos respondentes.
Sobre a pergunta “O que você menos gostou no Portal de Aprendizado”, como
no item anterior, muitos deram respostas relativas ao curso. Sobre o Portal, grande
parte afirmou ter gostado de tudo. Alguns afirmaram que não gostam do tempo
demandado, um afirmou que acha impessoal, um não gosta da navegação, um não
gosta da quantidade de e-mails enviados e alguns reclamam do não funcionamento
do curso em dispositivos móveis ou no modo offline:
“Não poder baixar o material para um computador e viabilizar o acesso em
locais com internet deficiente, caso de nossas embarcações.” [R19].
As respostas mostram que há uma insatisfação em relação à flexibilidade, já
que o acesso por dispositivos móveis ou no modo offline limita um dos maiores
potenciais da educação a distancia: acessar de qualquer lugar e em qualquer
momento.
Em relação às sugestões de melhoria para o Portal, alguns sugeriram melhorar
a interface, um sugeriu a inclusão de comunicados como aniversariantes, um sugeriu
que fossem oferecidos cursos específicos para as áreas e um sugeriu a introdução de
chat. Também foi citada a importância da participação da diretoria, alguns sugeriram
encontros presenciais para debate e muitos sugeriram a compatibilidade com
dispositivos móveis:
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“Não funcionar no smartphone inviabiliza o uso no caminho ao trabalho, o que
seria uma grande possibilidade de economia de tempo.” [R11].
A questão do funcionamento em dispositivos móveis aparece de modo
significativo novamente, indicando a importância para o grupo na otimização do tempo
que se perde, por exemplo, no caminho do trabalho.

4.2.8 Qualidade do curso

Gráfico 12 – Qualidade do curso (N=22)

Fonte: A autora (2016).

Todos os respondentes afirmaram que os conteúdos do curso apresentam algo
novo. Dos 16 funcionários que responderam à questão sobre o cumprimento dos
objetivos do curso, 13 afirmaram que sim e 3 afirmaram que não cumpriu (Gráfico 12).
O curso foi bem avaliado em relação à qualidade e relevância para o trabalho
desempenhado pelos funcionários na empresa, mostrando que apresenta situações
atuais e contextualizadas com a realidade do ambiente de trabalho do funcionário.
A maior parte dos respondentes afirma que as atividades do curso são
desafiadoras, mostrando que a metodologia do curso foi bem aceita pelos usuários.
Na pergunta aberta sobre a metodologia do curso, muitos responderam que gostaram
da interatividade, das diferentes mídias utilizadas, da didática utilizada e da forma
lúdica na apresentação dos conteúdos. A grande maioria respondeu que gostou dos
exemplos utilizados por serem relevantes e, principalmente, fazerem parte do
cotidiano e apresentarem casos reais:
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“A forma como são apresentadas as situações a que estamos expostos no dia
a dia.” [R25],
“Relevância dos conteúdos para os gestores.” [R20],
“O misto de formas de transmissão da mensagem, ora vídeo, ora imagens,
múltipla escolha para ratificar o entendimento.” [R11],
“Os vídeos com casos reais são interessantes e contribuem para a aplicação
do conhecimento.” [R16],
“O curso é prático, interativo e com temas bem atualizados. Estou aprendendo
novos métodos, estratégias e aprimorando meu conhecimento.” [R29].
Sobre os feedbacks do curso, 18 respondentes consideraram que os feedbacks
são relevantes, enquanto um considerou irrelevante e 3 não responderam. Na
pergunta aberta sobre a forma como esclareceu as dúvidas durante o curso, a maioria
respondeu que buscou as respostas no próprio curso, alguns usaram outros meios,
como internet e debates com colegas e poucos afirmaram não ter esclarecido as
dúvidas:
“Com o próprio conteúdo do curso e debate interno com outros gestores.” [R24].
Ainda sobre o curso, foi perguntado se haveria preferência pelo modelo
presencial e 15 respondentes afirmaram que não, sendo que seis afirmaram que sim
e um não respondeu. Isso indica que o modelo de curso online é bem aceito pela
maioria dos respondentes e que existe a confiança nesse modelo como meio de
formação e desenvolvimento profissional.
Isso é confirmado na resposta à pergunta aberta sobre o que pensa do futuro
de cursos online na empresa como meio de formação profissional, na qual muitos
afirmam que é uma tendência natural que se adéqua a um mercado onde o tempo é
reduzido e que cursos online são uma forma prática de trabalhar o conhecimento,
ajudando na aplicação do que foi aprendido no cotidiano:
Penso que com um trabalho de conscientização junto aos colaboradores,
poderá ser uma ótima ferramenta para manter todos informados e atualizados com as
políticas, atividades e perspectivas da empresa. Trata-se de um processo evolutivo,
além de ser uma tendência do mercado pela ausência da disponibilidade para os
cursos presenciais. Ganha a empresa e ganha o colaborador. [R24].
Também foi feita uma afirmação sobre a importância de se observar a cultura
da organização e, no caso de não haver esse amadurecimento, que ele deve ser
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desenvolvido pela liderança. Muitos afirmaram que o momento presencial também é
importante e houve referência ao meio virtual como forma de aproximar as pessoas:
“Acho importante utilizar como ferramenta para unir mais as pessoas e as
áreas de trabalho, diminuindo ao máximo a distância de comunicação entre setores.”
[R25]

Relevância do curso
Os 22 respondentes que iniciaram o curso, afirmaram que os conteúdos se
aplicam ao seu trabalho na empresa e que o curso pode contribuir para o seu
desenvolvimento profissional. Isso mostra que o curso é relevante para todos os
respondentes, que acreditam que os conteúdos aprendidos podem ser aplicados nas
suas tarefas cotidianas e que podem melhorar o seu desempenho e crescimento
profissional.

4.2.9 Casos de insucesso no curso
Apesar de o curso ter sido bem avaliado em relação a sua qualidade, quatro
respondentes afirmaram não estar se dedicando ao curso. Por isso, considerou-se
importante cruzar esta resposta com outras informações para fazer uma análise mais
aprofundada.
Quadro 6 – Caraterização dos respondentes que não deram continuidade ao curso a partir
de outras respostas ao questionário
Item/ Respondente
Acredita que um curso online pode contribuir
no desenvolvimento profissional?
Acredita que os conhecimentos adquiridos
em um curso online podem ser aplicados em
seu trabalho?
Acha que os conteúdos do curso se aplicam
ao seu trabalho na empresa?
Acha que este curso pode contribuir para o
seu desenvolvimento profissional?
Os conteúdos do curso apresentam algo
novo?

R2

R18

R27

R28

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(Continua)
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(Continuação)
Item/ Respondente

R2

R18

R27

R28

Os objetivos do curso foram alcançados?

Sim

Não

NR

Não

Participou de algum debate?

Não

Não

Não

Não

Acha que os debates foram úteis?

Sim

Sim

NR

Não

As atividades do curso são desafiadoras?

NR

Sim

Sim

Sim

O que acha dos feedbacks das atividades?

NR

Relevante Relevante Relevante

Fonte: A autora (2016).

Todos acreditam que um curso online pode contribuir no desenvolvimento
profissional e que os conhecimentos adquiridos em um curso online podem ser
aplicados em seu trabalho. Todos acham que os conteúdos do curso se aplicam ao
seu trabalho na empresa, que o curso pode contribuir para o seu desenvolvimento
profissional e que os conteúdos do curso apresentam algo novo. Dois acreditam que
os objetivos do curso não foram alcançados, um não respondeu e um acredita que
sim. Nenhum dos respondentes participou dos debates, um considera que os debates
não foram úteis, dois acham que sim e um não respondeu. Três respondentes
acreditam que as atividades foram desafiadoras e que os feedbacks das atividades
foram relevantes (Quadro 6).
Pode-se concluir que as opiniões destes respondentes sobre e-learning e sobre
o curso são positivas. Tendo em vista que não apresentam problemas referentes à
qualidade do curso, é possível que o desinvestimento destes colaboradores tenha
origem na empresa ou na sua vida pessoal, tal como dificuldade de gerenciamento do
tempo, ou outras.
4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS
O sucesso na implantação de uma Plataforma LMS depende de vários fatores
e, conforme explicitado no Capítulo 3, para avaliar o processo foram considerados
diferentes critérios, alguns já consignados nas metas definidas pela empresa:
a) Número desejável de conexões para os meses seguintes ao lançamento da
Plataforma LMS.
O número de conexões corresponde a 0,88 dos participantes, nos primeiros
três meses após o lançamento da Plataforma LMS. Considerando a expectativa da
empresa de alcançar 0,90 de aderência em 6 meses, o resultado foi positivo e indica
que a meta poderá ser alcançada se houver investimento.
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b) Número desejável de alunos com atividades de aprendizagem iniciadas nos
meses seguintes ao lançamento do curso.
A maior parte dos participantes (0,62) deu início ao curso no decurso dos três
meses após o seu lançamento. A expectativa da empresa era de 0,70 de adesão no
mesmo período, indicando que o resultado foi abaixo do esperado.
c) Evolução desejável dos alunos nas etapas do curso.
A expectativa da empresa era que os 0,70 dos participantes que tivessem
aderido ao curso estivessem na etapa 7 na data da realização do presente estudo. No
entanto, entre os 0,62 que iniciaram o curso, apenas 0,17 dos participantes chegaram
à etapa esperada (o número de participantes corresponde a 0,12 do número de alunos
inscritos). Os mesmos participantes que se encontravam na etapa 7, já concluíram o
curso, o que estava além do esperado. Mesmo assim, o resultado encontra-se muito
abaixo do esperado.
d) Tempo médio desejável de atividade no curso.
No primeiro mês o tempo empregado pelos alunos no curso correspondeu a
0,41 do esperado, no segundo mês correspondeu a 0,48 do esperado e no terceiro
mês correspondeu a 0,37 do esperado. O resultado mostra que o tempo dedicado ao
curso foi muito abaixo da expectativa da empresa.
e) Nível de satisfação do aluno em relação ao curso.
O nível de satisfação do aluno foi bastante elevado em relação ao curso, visto
que 0,92 indicaria o curso para outra pessoa, embora poucos alunos tenham chegado
à etapa da avaliação de reação. Podemos afirmar que o resultado supera a
expectativa da empresa de 0,90 de alunos com alto nível de satisfação.
Relativamente aos restantes critérios que consideramos neste estudo, eles
foram avaliados por meio das respostas ao questionário. Verifica-se que a maioria dos
respondentes é formada por gerentes (0,47) do sexo masculino (0,83), entre 30 e 40
anos (0,50), com tempo de trabalho na empresa suficiente para estar integrada com
sua cultura (0,77), estando familiarizada com as Tecnologias de Comunicação e
Informação (0,97), fazendo uso em seu cotidiano e acreditando no potencial de cursos
online como meio de formação profissional (1,0) e de melhora no desempenho da
função (0,97).
Segundo a maioria dos respondentes, a forma de divulgação da Plataforma
LMS e do curso Gerenciamento de Equipes apresentou informação suficiente (0,87)
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e despertou o interesse em conectar-se ao Portal (0,97) e iniciar o curso (0,95). De
fato, 0,83 dos respondentes se conectaram ao portal e 0,73 iniciaram o curso.
A maioria do público (0,96) mostrou alto nível de satisfação com a
navegabilidade do Portal, considerando sua interface amigável.
A qualidade das informações divulgadas no Portal, como clareza, relevância foi
bem avaliada por 0,92 do público e o tempo hábil de divulgação foi bem avaliado por
0,68 do público.
Todos os respondentes que conhecem uma Plataforma LMS mostraram
confiança no seu potencial como meio de comunicação interna de uma empresa, mas
o número diminui para 0,64 quando é questionado se o Portal de Aprendizado pode
desempenhar essa função na empresa NAVIT. Isso indicia que existe um contexto
interno que leva a essa afirmação.
A qualidade do curso foi avaliada positivamente pelos respondentes, que
valorizaram os conteúdos e a metodologia. Todos consideraram que ele apresenta
novos conhecimentos, 0,77 afirmaram que as atividades são desafiadoras,
construídas a partir de situações do contexto corporativo.
Todos consideraram os conteúdos do curso aplicáveis no trabalho, contribuindo
para o desenvolvimento profissional e para o trabalho desenvolvido na empresa;
portanto, o curso foi considerado relevante por todos os respondentes.
Considerou-se até que ponto a adesão à Plataforma e ao curso estaria
relacionada com o perfil do público, mas concluiu-se que não existe relação entre os
dois fatores, visto que o público se mostrou familiarizado com as Tecnologias de
Comunicação e Informação e confiante no potencial de um curso online como meio
de formação profissional e melhora no desempenho da função.
Como fator contextual, considera-se a influência das lideranças institucionais,
e constatou-se a muito fraca adesão da liderança ao curso e ao Portal de Aprendizado.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1 CONCLUSÕES
Como se constatou, a avaliação do Portal de Aprendizado e do curso
Gerenciamento de Equipes pelos usuários indica um alto nível de satisfação. Assim,
os problemas detectados relativos ao número de horas dedicadas ao curso e à
finalização de suas etapas não têm como origem o curso, mas fatores extrínsecos. Há
que encarar esse problema se é desejado incrementar a formação online.
A forma de divulgação da Plataforma LMS para o público foi adequada: os
respondentes afirmaram que receberam informações suficientes e se sentiram
motivados a se conectar na plataforma e iniciar o curso.
Os respondentes consideraram que o Portal tem uma interface intuitiva e fácil
de navegar e que as informações divulgadas são relevantes, claras e fornecidas em
tempo hábil, o que permite que essa ferramenta seja utilizada como meio de
comunicação interna da empresa.
O curso foi considerado de boa qualidade pelos respondentes, que aderiram à
metodologia adotada e os conteúdos abordados, avaliados como relevantes para o
trabalho que exercem na empresa e como favoráveis para a formação e o
desenvolvimento profissional.
Embora o Portal de Aprendizado e o curso oferecido tenham sido bem
avaliados e a adesão inicial tenha sido boa, foi apresentada baixa frequência no curso.
Os alunos não evoluíram nas etapas do curso nos prazos estipulados e, tendo alunos
dispersos em diferentes etapas, não houve a formação de um grupo de discussão
sobre os temas abordados. O tempo dedicado ao curso foi baixo em relação ao
esperado.
A análise do questionário aplicado e dos dados extraídos da Plataforma LMS
forneceram elementos que contribuem para a investigação do problema. Ela mostra
que não há falta de informação e conhecimento sobre a ferramenta implantada e não
há falta de confiança no modelo de ensino e aprendizagem oferecido – o modelo de
educação a distância. Há, sim, um limitador relacionado ao tempo, que se reflete de
duas formas: como um trabalho extra não contabilizado e como um investimento
aparentemente não valorizado na empresa.
Esse é o ponto crítico percebido nesta avaliação: a percepção dos participantes
de investir em algo que a empresa parece não valorizar. O tempo dedicado a uma
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ação depende de sua prioridade dentre os diversos compromissos diários a que
estamos submetidos. Quando os líderes não participam e não incentivam de nenhuma
forma a participação, não há valor percebido na iniciativa e, logo, ela deixa de ser uma
prioridade e passa a ser algo que se investe quando se consegue uma sobra de
tempo. Nada é mais importante para o sucesso da implantação da Plataforma LMS
do que o apoio da liderança. Apoiar não se restringe a aprovar a implantação e arcar
com as despesas, mas participar da iniciativa ativamente. O fato dos diretores não
aderirem ao programa transmite uma mensagem negativa aos demais participantes:
a de que a Plataforma LMS pode ser uma iniciativa passageira, um “modismo”, e não
um meio de formação que será permanente. Ao não participar, eles mostram que a
iniciativa não é de importância, que as aprendizagens adquiridas no curso têm pouco
valor para a empresa.

5.2 SUGESTÕES
Como modo de rentabilizar o tempo, seria fundamental o funcionamento do
curso em dispositivos móveis (smartphones e tablets), possibilitando o acesso em
qualquer lugar e em qualquer hora. Isso viabilizaria, segundo os respondentes, a
otimização do tempo que se perde, por exemplo, no trânsito de casa até o trabalho e
vice-versa. Para a empresa, seria uma estratégia importante para disponibilizar o
acesso ao portal e ao curso em outros pontos que não apenas o computador. Quanto
mais pontos de acesso, menos o aluno precisa “ir” até o portal e mais o portal “vem”
até o aluno, facilitando e aumentando a taxa de conexão e de horas dedicadas ao
curso.
Outra ação importante nesse sentido seria a disposição de horas de trabalho
para participação no curso. Esse incentivo deve vir da liderança, para que o aluno se
sinta seguro em adotar tal prática, sem receio de receber uma repreensão dos líderes
ou dos próprios colegas de trabalho. Com uma política clara e bem divulgada sobre
as horas de dedicação ao curso, a empresa não apenas facilita a participação do
aluno, mas mostra o valor da iniciativa para o negócio.
A participação dos líderes possibilitaria algumas ações de motivação dos
colaboradores. Como a Plataforma LMS envia e-mails automáticos aos líderes, com
determinada frequência, sobre a evolução de sua equipe no curso, os líderes podem
incentivar seus subordinados por meio de feedbacks, reconhecendo sua evolução
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positiva ou orientando os colaboradores com dificuldades. Os líderes podem traçar
planos com seus subordinados para aumentar a dedicação ao curso. Para isso, é
fundamental que o líder seja um bom exemplo, fazendo os cursos, cumprindo prazos
e participando dos debates.
Desse modo, os líderes podem, também, implantar políticas de incentivo como
forma de motivar os participantes. Muitos respondentes valorizaram a gamificação da
plataforma, mostrando que se sentiram motivados a fazer o curso para serem
apresentados no portal em boa colocação no ranking e com boa quantidade de selos
adquiridos. Esse fato direciona para outros incentivos que podem ser criados, como
propostas de cursos extras em instituições reconhecidas, comunicados internos da
empresa valorizando o colaborador que concluiu um curso ou planos de cargos e
salários que incluem a certificação nos cursos disponibilizados na plataforma. Outro
modo de reconhecimento é estabelecer uma relação entre a conclusão do curso e a
avaliação de desempenho do colaborador. Dependendo da frequência com que a
avaliação de desempenho é realizada, isso pode ser uma boa estratégia para
incentivar os alunos a participarem ativamente dos cursos, cumprindo os prazos
estabelecidos pela empresa.
Outro modo de incentivar a participação é o líder citar exemplos do curso no
dia-a-dia, com seus subordinados, em situações práticas. Os funcionários que não
estiverem atualizados no curso sentirão desconforto e buscarão maior dedicação para
não vivenciarem novamente a mesma situação.
Para que os alunos percebam o valor do curso para o negócio é importante que
entendam os benefícios do aprendizado adquirido para eles e para a empresa. Isso é
algo que não foi comunicado na divulgação da Plataforma e do curso e nem
posteriormente. Essas informações precisam ser transmitidas pelo líder, que deve
comunicar de forma clara e precisa uma proposição de valor acerca dos resultados
quantitativos e qualitativos no negócio com o aprendizado do conteúdo proposto. Ele
deve definir os objetivos operacionais e estratégicos da corporação e mostrar como
se relacionam com o programa, tornando o processo de aprendizagem mais
significativo para os colaboradores.
A partir do monitoramento dos indicadores, outras ações podem ser definidas
como forma de incentivo e motivação. Na empresa NAVIT, o monitoramento é feito
por meio de um comitê que se reúne mensalmente, composto pela gerente de projetos
da Plataforma LMS, pelo diretor de RH e pela coordenadora de treinamento. É
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importante que colaboradores de outros setores, que possuam influência para
envolver e motivar a participação de seus colegas diretos no programa, façam parte
do grupo. Desse modo, deixarão de ser objeto da mudança e farão parte dela,
contribuindo, inclusive, na proposição de ações de motivação mais eficazes para as
suas equipes – já que, por estarem inseridos nelas, estão mais próximos e possuem
maior conhecimento do que pode ou não causar algum efeito. Nesse sentido, também
pode ser uma boa estratégia a realização de uma reunião trimestral com os líderes
para apresentação dos resultados dos indicadores e dos planos de ação traçados na
reunião mensal, a fim de envolvê-los nas ações propostas.
De acordo com a proposta de alguns respondentes, uma maneira de
aprofundar os conteúdos abordados no curso seria a promoção de encontros
presenciais para debate de temas pré-definidos com a participação de um líder. Essa
ação contribuiria na formação de um grupo e nos cumprimentos das etapas do curso
dentro do prazo estipulado, já que os colaboradores devem estar preparados para
discussão com colegas e líderes, além da valorização percebida pela participação da
liderança.
Compartilhar informações, ideias e evoluir junto de um grupo é mais
estimulante do que trabalhar sozinho. Por isso, a criação de comunidades de
aprendizagem pode ser uma forma de incentivar os colaboradores a se conectar mais
vezes e buscar mais conhecimentos no próprio curso. A experiência relatada por
Rosemberg (2008) mostra como a criação de uma comunidade on-line, junto com um
coaching robusto e um foco na solução de problemas da vida real, conseguiu ótimos
resultados numa formação de líderes empresariais da Unilever. Cada comunidade
deve ter um moderador para enriquecer o ambiente com informações atrativas e
debates interessantes e para incentivar a participação no curso por meio de perguntas
desafiadoras sobre o conteúdo, que podem inclusive, estar associadas aos desafios
vivenciados no dia-a-dia da empresa. Quanto mais próximo o conteúdo estiver da
experiência diária do aluno e de seus espaços de trabalho, maior será sua motivação
para aprender.
A vantagem em realizar uma avaliação de processo é que o diagnóstico não é
um fim, mas uma possibilidade de ajuste no caminho traçado em tempo de alavancar
o projeto. Esta avaliação possibilitou um estudo detalhado de questões fundamentais
para o sucesso da implantação da Plataforma LMS na empresa NAVIT, apontando as
limitações e possibiltando ações de correção que podem contribuir na melhoria da
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adesão ao novo modo de ensino e aprendizagem. Investir em uma Plataforma LMS e
em cursos online de alta qualidade é uma condição necessária para o sucesso da
implantação, mas não é a mais importante. A motivação do aluno é uma questão
fundamental em qualquer programa de treinamento. Sem vontade de aprender, não
haverá aprendizagem. A estratégia de divulgação da empresa atraiu e convenceu os
alunos, mas o passo seguinte, que garante o engajamento do aluno no curso, precisa
de ações de motivação, conforme citado em cada sugestão, que despertem no aluno
o desejo de aprender.
Os problemas analisados neste estudo relativos à implantação de uma
Plataforma LMS numa empresa sem experiência anterior de formação online são
comuns à maioria das empresas nessa situação. Esse estudo traz contribuições
importantes para todos os que procuram responder a esses problemas e fornece,
inclusive, um instrumento que pode ser utilizado ou adaptado para avaliar a
implantação de Plataformas LMS no decurso do processo.
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ANEXO A - Instrumento de Avaliação
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