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Análise Blue Ocean(↗) 
Posicionamento de Mercado   

Nós somos privilegiados como Pensadores e Praticantes Lean, por sermos pragmáticos (Go & See), preocupados 
e racionais (Ask ‘why?’) e por criarmos uma relação muito especial com todos quantos trabalham ao nosso redor 
(Show Respect), enquanto líderes num processo de transformação. 

Se perguntarem a qualquer pessoa como se sentiu ao ser apoiada 
por um verdadeiro Lean Sensei (Tutor) ela dirá que foi um processo 
único, irrepetível e caraterizado por uma enorme aprendizagem e 
reflexão. E isto é uma experiência única, que nós queremos alargar, 
estimular e perpetuar, proporcionando este sentimento de 
realização profissional e pessoal. 

Neste Processo de reflexão, acerca de como o fazer da forma mais 
consistente, estruturada e de criar uma ainda melhor perceção para 
mercado daquilo que queremos que nos diferencie, decidimos 
conduzir o nosso próprio processo de reflexão e posicionamento. 

Partilhamos consigo a nossa Análise Blue Ocean (↗); o Oceano Azul 
que queremos navegar e explorar consigo. 

 

 

 

 

São 5 (cinco) as Dimensões eleitas para reflexão. Cada Dimensão contém vários Fatores de Diferenciação, que 

são a essência da nossa reflexão. Existem inúmeros critérios, mas após um largo período de investigação, 

determinamos que apenas uma pequena série seria relevante para realizar uma análise comparativa. 
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Infraestrutura Análise comparativa do Local e das condições fisicas e tecnológicas onde o programa é lecionado.

Notoriedade & Network Conheça as Redes a que pertencemos, as Redes a que o participante virá a pertencer e as nossas Parcerias exclusivas.

Orçamento e Finanças
Na Dimensão 'Investimentos', somos muito seletivos e investimos apenas no que dá retorno pedagógico e profissional aos 

participantes.

Capacitação & pedagogia
São os nossos Pontos Fortes,  onde nos afirmamos desde sempre e onde queremos criar dinâmicas de aprendizagem e de auto-

conhecimento ainda mais enriquecedoras.

Complementos curriculares Foram criados para dar corpo ao Propósito anterior. São complementos inovadores e disruptivos em contexto de Ensino Pós Graduado.

“ 

https://www.insead.edu/centres/blue-ocean-strategy
https://www.insead.edu/centres/blue-ocean-strategy
https://www.blueoceanstrategy.com/what-is-blue-ocean-strategy/
https://www.blueoceanstrategy.com/what-is-blue-ocean-strategy/
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Para conduzir uma análise comparativa é fulcral em primeiro lugar, avaliar quem opera neste segmento de 

Mercado e a forma como comunica a sua oferta formativa. Identificámos dois grandes segmentos de atores 

neste Mercado, que usamos como termo de comparação futuro com o nosso Programa Lean Black Belt 

Practitioner:  

 

 

 

Uma análise Oceano Azul impõe que se Classifique a relevância que se atribui a cada Fator de Diferenciação. 

Afinal é esse o seu primeiro propósito: permitir a visualização dos diferentes perfis e tornar claro onde 

afirmamos a nossa identidade e diferenciação.  

 

 

1 Orçamento e Finanças 1.1 Preço & barreiras à entrada

1.2 Design & Publicidade

2 Notoriedade & Network 2.1 Âmbito & Prestigio Internacional

2.2 Network de Praticantes

3 Infraestrutura 3.1 Excelência da Infraestrutura

3.2 Participação remota

3.3 Imersão em contexto produtivo

4 Complementos curriculares 4.1 Master Classes

4.2 Transformação Digital

5 Capacitação & pedagogia 5.1 Laboratórios de experimentação

5.2 Método de Ensino: Estudo de Caso ou Método Expositivo

5.3 Corpo Docente internacional

5.4 Avaliação & Coaching comportamental

Elevada   |      pontuação 10 Significa que a Categoria em análise aposta tudo neste Fator de Diferenciação. É o core  da sua Oferta e pelo qual se diferencia.

Nula        |      pontuação 0
Fatores de Diferenciação classificados com Relevância 'Nula', significam para a Categoria em análise, que têm uma importância nula ou 

que não possuem qualquer tipo de diferenciação nesse Fator, ou que sendo relevante, não a conseguem contudo operacionalizar.

Média     |      pontuação 3
Neste caso o Fator não é diferenciador e apenas está presente parcialmente ou pontualmente Não é um Fator sem relevância, mas 

também não é um Fator critico para a Categoria em análise, no Posicionamento da sua Oferta.

Lean Academy Portugal Programa Lean Black Belt Practitioner

Universidades & Business 

Schools
Programas Executivos

Empresas de Formação & 

Consultoria
Cursos de Especialização
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O nosso Estudo comparativo recorreu a uma análise extensa, incluindo entidades de ensino superior do setor 

público e privado, avaliando com pormenor a sua oferta e os seus argumentos de diferenciação. A imensa 

quantidade de informação online foi um enorme repositório de análise. Pesquisamos também com critério e 

exaustão as empresas ‘Consultoras’ e os seus extensos Catálogos de Formação. A informação recolhida foi 

deveras extensa. Incluímos no nosso espetro de análise, organizações com estrutura nacional, mas não 

deixámos de fora as com nome e com presença internacional, afinal aquelas que connosco concorrem e 

trabalham neste segmento de profissionais e que se posicionam (elas mesmas), como opções high end no 

Mercado.  

 

Tudo quanto visualizar daqui em diante foi organizado para lhe proporcionar a melhor leitura possível das 

nossas reflexões e conclusões. Desejamos com esta partilha dar-lhe informação útil para a sua tomada de 

decisão e se essa decisão acabar por ser a de vir a estar connosco numa próxima edição, então teremos então 

justificado todo este nosso trabalho de esclarecimento, em torno de como nos posicionamos no setor do ensino 

académico pós-graduado em Portugal. 

 

 

Preço & barreiras à entrada

Design & Publicidade

Excelência da Infraestrutura

Método de Ensino: Estudo de Caso ou Método Expositivo

Âmbito & Prestigio Internacional

Network de Praticantes

Participação remota

Imersão em contexto produtivo

Master Classes

Transformação Digital

Laboratórios de experimentação

Corpo Docente internacional

Avaliação & Coaching comportamental
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Na sempre interessante avaliação de como 

resulta a comparação direta entre o nosso perfil 

e os demais em análise, surge sem surpresa a 

nossa obvia diferenciação. Note-se a quase 

completa não sobreposição entre o  perfil do 

Programa Lean Black Belt Practitoner e os outros 

dois perfis. Afinal, e enquanto após décadas de 

um ensino universitário sem mudanças 

transformacionais relevantes, com um modelo 

reinante que na sua base continua a ser o 

mesmo do século passado (salas de aula, 

professores, power points e papel), no nosso 

caso, fizemos este enorme esforço para criar 

todo um novo leque de dinâmicas de 

aprendizagem, de partilha e de colaboração. 

 

Internamente na Lean Academy Portugal, 

fizemos esta profunda reflexão sobre o que 

poderia ser incluído num programa de ensino 

pós-graduado que funcionasse como um novo 

benchmark e que por essa via demonstrasse a 

quem se propõe adquirir conhecimento em 

melhoria continua, que esta seria a única opção 

racional de escolha. Esse trabalho, sendo 

aparentemente simples, demonstrou ser árduo, 

pois não se constrói em palavas, mas apenas nas 

ações que lhe dão estrutura e conteúdo. Vamos 

a essa análise, Fator por Fator… 

Repare-se na nitida separação entre o que são os 

fatores tradicionais de competição do lado da 

Oferta em serviços de formação e que 

historicamente dão corpo ao que os autores da 

abordagem Blue Ocean, chamam RED Ocean: 

Preço & barreiras 

à entrada (sou o 

mais exclusivo), 

Design & 

Publicidade (sou 

o que tenho a 

melhor Estética), 

Excelência da 

Infraestrutura (sou o que possuo as melhores 

salas de aula) e Método de Ensino: Estudo de 

Caso ou Método Expositivo (sou quem estuda os 

melhores Casos do mundo). 

 

Foi este paradigma que se pretendeu romper, 

criando todo um novo leque de fatores, mais 

dinâmicos e adaptáveis aos tempos modernos, 

mais estimulantes para o processo cognitivo de 

assimilação de conhecimento e que dê resposta 

a todas as exigências que um(a) Agente de 

Transformação procura nos dias de hoje. 

  

RED Ocean Blue Ocean 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Nula Relevância Média Relevância Elevada 

O nosso preço está ajustado ao 

mercado e inclusive foi revisto em 

baixa em 2022. O que nos move é 

tentar chegar a todos e remover 

barreiras no acesso ao 

Conhecimento e a novas 

Competências. Não exigimos 

análise curricular e pessoas sem 

ensino superior, apesar de raro, 

poderão frequentar o nosso 

Programa. Possuimos o preço mais 

competitivo na categoria ‘Pós-

Graduação’ e sem dúvida aquele 

que possui a melhor relação 

Qualidade/Preço. Damos-lhe por 

isso uma relevâcia Nula, já que não 

queremos ser seletivos em relação 

a quem quer adquirir novas 

Competências. Não temos que ser 

muitos, mas queremos chegar a 

todos. Comunidades fortes… 

constrõem-se! 

Estas organizações com caráter 

lucrativo têm no preço de 

participação um fator muito 

importante. Cada edição está 

condicionada a uma análise de 

viabilidade financeira e é 

frequente devido aos preços de 

acesso, muitas edições de 

calendário acabarem por ser 

inviáveis. 

Privilegiam algum elitismo e dão 

muita importância ao Rácio do n.º 

de Candidaturas por Vaga 

existente. 

Muitas exigem análise curricular e 

algumas fazem entrevistas de 

seleção. Esse facto ainda é visto 

socialmente como um factor 

distinto pelos participantes 

selecionados, o que perpetua este 

comportamento segregador. São 

também nesta categoria que se 

registam os preços mais elevados. 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Média Relevância Elevada Relevância Elevada 

Na Lean Academy Portugal, 

tivemos sempre de colocar em 

primeiro lugar o Conteúdo e a 

forma de o entregar. Foi assim 

desde sempre em todas as 

iniciativas que nos propusemos 

realizar. A promoção sempre 

assentou na excelente relação ‘um 

para um’ que com todos 

mantemos e no passa a palavra 

entre a comunidade de 

praticantes Lean. Apenas agora 

estamos a rever este facto, mas 

não lhe atribuímos uma 

importância elevada. Ter contudo 

um Design decente, bons 

materiais de suporte e uma 

estratégia de comunicação é algo 

que deve merecer mais da nossa 

atenção. 

Estas empresas assentam grande 

parte do seu motor de venda em 

brochuras, infografias e 

informações muito gráfica, 

caraterizada de uma enorme 

beleza estética. Têm por isso a 

preferência de pessoas que 

valorizam este Fator, mesmo que 

inconscientemente…e “se é bonito 

é porque é credivel(!)…”. É algo 

muito valorizado pelas boas 

empresas de formação e 

consultoria.  

As universidades têm como 

característica uma elevada 

segmentação do trabalho nelas 

realizado e como tal têm 

normalmente pessoas exclusivas 

dedicadas ao Marketing e à 

Publicidades dos seus Programas. 

As Business Schools são as mais 

agressivas neste Fator, com 

campanhas online muito bem 

criadas, acompanhadas por um 

investimento muito expressivo em 

publicidade (Adds) físico e nas 

Redes Sociais. 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Média Relevância Média Relevância Elevada 

O nosso grande esforço é puder 

proporcionar condições de ensino 

condignas ao conjunto dos 

participantes. Quer na Edição de 

Aveiro, quer na de Lisboa as 

nossas condições têm melhorado 

significativamente a cada ano e 

terão nesta próxima edição o seu 

ponto mais alto. A Edição de 

Lisboa, após a sua reformulação 

conta com o melhor dos 

equipamentos no mercado para 

salas de ensino digitais, com 

capacidade de streaming, 

interatividade e partilha em tempo 

real. Todo o mobiliário e o espaço 

onde se insere são novos. Ainda 

assim, não é onde fazemos os 

maiores investimentos e não 

valorizamos ter de ter a 

infraestrutura mais luxuosa no 

mercado. 

Neste Fator, as empresas de 

formação não possuem grandes 

alternativas: ou realizam as suas 

ações nas próprias instalações ou 

como muitas, optam pela hotelaria 

para tentarem igualar os 

ambientes de maior conforto 

conseguidos pelas Escolas de 

Negócio. Neste caso o risco é a 

total descontextualização do 

espaço (lazer) face aos conteúdos 

(ensino) do curso em apreço. 

As Universidades sempre tiveram 

para os seus Programas mais 

exclusivos, o apelo de uma boa 

infraestrutura, caraterizada por 

bons padrões de bem estar, onde 

imperam todos os demais serviços 

de apoio: secretaria, bar, coffee-

breaks, estacionamento, etc. É 

inclusivamente usual lermos nas 

‘avaliações’ públicas dos 

participantes nesses Cursos, 

muitas referências a estes 

tratamentos próximos dos 

proporcionados a VIP. 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Média Relevância Elevada Relevância Elevada 

Não damos relevância a Estudos 

de Caso e não assentamos o nosso 

modelo em power points. 

Queremos sim que a componente 

experimental represente sempre 

+50% do tempo de interação em 

sala e que o Projeto (obrigatório) 

de aplicação real seja o veículo 

principal de aprendizagem. Este 

tem de ser defendido perante um 

Júri composto pelos Docentes e 

por convidados externos e é de 

aprovação obrigatória. Ao nosso 

corpo Docente internacional 

compete assegurar a partilha das 

suas experiências nas inúmeras 

transformações Lean a que já 

deram suporte no mundo, 

explicando o seu Propósito, os 

Processos de transformação e os 

traços de liderança necessários na 

condução das Pessoas. 

As empresas de Formação têm no 

método Expositivo o único veiculo 

de transferência de conhecimentos 

possível. Poderão ainda 

acrescentar casos de sucesso das 

empresas suas clientes, onde 

conduziram projetos Lean, com 

enfoque na demonstração dos 

bons resultados alcançados. 

Tentam encontrar alternativas, 

mas as encontradas são sempre no 

campo da análise teórica, 

suportada em imagens ou vídeos, 

sempre complementados com os 

usuais slides de apresentaçõe. 

O Método de Caso é o veiculo de 

excelência em muitos dos 

programas executivos e pós 

graduações. Os seus Docentes 

têm-se especializado na sua 

criação e ensino, tentando recriar 

condições onde os participantes se 

substituem aos decisores reais, 

formulando potenciais estratégias 

para a resolução do problema. É 

tudo sempre muito conceptual e 

realizado muito longe de onde a 

ação realmente acontece: (que é) 

dentro das organizações. Dão-lhes 

por isso muita relevância e 

destaque. 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Elevada Relevância Média Relevância Média 

Não só estamos numa rede global 

de Institutos Lean (↗) 

representando mais de 30 países 

em todos os continentes, como 

essa rede é a maior organização 

mundial de geração de 

conhecimento Lean. A nossa Pós-

Graduação energiza-se dentro 

deste grupo que constitui a Lean 

Global Network a quem vai buscar 

um conjunto alargado de 

experiências (↗), para partilha 

posterior entre os nossos 

participantes. A chancela Académica 

do Programa é assegurada pela 

Universidade Politécnica da 

Catalunha (↗) que emite os 

Diplomas de Pós-Graduação para 

todas as edições realizadas no 

espaço europeu (Espanha, Itália, 

Holanda, Hungria e Portugal). 

Com exceção das grandes 

empresas de formação ou 

consultoria que possuem 

operações em vários países, todas 

as demais não têm qualquer 

alcance para lá da geografia 

representada pelo seu portefólio 

de clientes, na grande parte dos 

casos apenas regional ou quando 

muito, nacional. Não têm 

pretensões a este nível, mas 

algumas procuram parcerias, 

representações ou certificações 

que lhes confiram um pouco mais 

de notoriedade e com isso uma 

maior sensação de credibilidade e 

confiança para quem as escolhe. 

As Universidades mais 

conceituadas detêm por 

excelência uma imagem de 

enorme prestígio nacional e 

internacional. Mas são casos 

pontuais e a maioria em Portugal 

com oferta neste segmento, não 

tem tradição na temática da 

Melhoria Continua. São programas 

muito recentes e o seu âmbito é 

mais local. O prestígio é 

conceptual, pois vem do seu 

histórico e não especificamente 

do(s) seu(s) Programa(s) 

formativo(s) nesta temática. 

LEAN 

GLOBAL 

NETWORK 

https://planet-lean.com/lean-global-network/
https://planet-lean.com/case-studies/
https://www.upc.edu/en
https://www.upc.edu/en
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Elevada Relevância Nula Relevância Média 

Na Lean Global Network a que 

pertencemos, a nossa Missão 

conjunta é a ‘Promoção do 

Pensamento e das Práticas Lean 

pelo Mundo’. É com este desígnio 

e sob o nosso patrocínio que todos 

os nossos participantes são 

convidados a entrar num círculo 

reservado de Practitioners, onde 

estarão todos aqueles que 

queiram fazer farte de uma rede 

alargada de partilha, 

aprendizagem e colaboração. Essa 

rede compreende os participantes 

passados, presentes e futuros do 

Programa Lean Black Belt 

Practitioner ministrados em 

Portugal e em Espanha, criando 

um hub ibérico de networking 

onde todos poderão promover os 

seus temas, interesses e 

necessidades, tais como debates, 

visitas, troca de experiências, 

recrutamento, aconselhamento, 

etc. 

A natureza destas organizações, 

estimula um comportamento 

entre os seus dirigentes e corpo de 

consultores de fuga para a frente. 

Após uma formação já se está a 

preparar a seguinte e isto impede 

um correto seguimento dos 

participantes. Impera o carater 

processual com a emissão dos 

Diplomas e com a ‘próxima venda’, 

vincando a sua essência profit. Não 

há um real sentimento de 

tentativa de criação de 

Comunidade nos seus Valores 

corporativos.  

Quem já fez uma pós-graduação 

ou um qualquer MBA sabe dos 

fortes lações que se estabelecem 

entre os participantes. São mini 

comunidades onde impera a 

confiança, o respeito e a 

admiração. Acontece que essas 

relações ficam limitadas no tempo 

e ao espaço de cada edição, 

diluindo-se ao longo dos anos, sem 

estímulos contínuos de 

relacionamento e partilha, pois a 

Universidade não é promotora 

nem facilitadora dessa dinâmica. 

Ainda assim algumas têm 

associações de Alumnis e por esta 

via poderá haver um mínimo de 

network. 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Elevada Relevância Média Relevância Média 

Mais uma vez o que nos move é 

tentar chegar a todos e remover 

barreiras no acesso ao 

Conhecimento e a novas 

Competências. A nossa conversão 

para o Digital está madura e 

enraizada. E permite já a qualquer 

pessoa em qualquer geografia, 

frequentar o nosso Programa 1. O 

nosso equipamento composto por 

telas LCD touch de grandes 

dimensões e um sistema de multi 

camaras dispostas pela sala de 

aula, permitem um streaming em 

tempo real e a gravação das 

sessões. Este fator não é apenas 

relevante para quem está fora de 

Portugal, mas para todos os que 

por fatores de mobilidade, de 

saúde, pandémicos ou outros, 

prefiram optar por esta via de 

participação. 

Para programas de elevada carga 

horário, como o que está em 

análise o modelo vigente de 

execução por estas organizações é 

um de três: 

i. ou totalmente on-line, ou 

ii. totalmente presencial, ou 

iii. um mix com algumas sessões 

on-line e outras presenciais 

A opção de alguém à distância, 

puder realizar todo o Programa 

enquanto outros participam 

presencialmente é ainda um Work 

In Progress e vamos ter de 

aguardar mais alguns anos para 

essa transformação ficar completa 

nesta Categoria. 

No espectro dos Cursos analisados 

a realidade diagnosticada é muito 

similar à das Empresas de 

Formação & Consultoria. Apenas 

uma das ofertas em mercado 

publicitava a possibilidade de 

frequência remota. Enquanto 

muitas grandes Universidades 

Europeias e Norte-Americanas 

fizeram já a sua conversão para o 

digital, on-line (síncrono e 

assíncrono), em Portugal esse 

reposicionamento e opção não 

tiveram expressão. 

1 

O novo normal… 
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Lean Black Belt Practitioner Empresas de Formação & Consultoria Universidades & Business Schools 

Relevância Elevada Relevância Nula Relevância Nula 

Este conceito é raro no mundo, é 

um desejo fundador na LAP e é 

agora uma realidade. Temos a 

nossa Academia física, criada de 

raiz a operar dentro de uma 

Unidade Industrial1. Esta realidade 

é enormemente relevante para 

todas partes. Para a Lean Academy 

Portugal, porque temos assim 

todo um espectro de boas práticas 

reais a dar suporte ao 

conhecimento adquirido em sala à 

distância de poucos metros. Para 

os participantes (serviços ou  

indústria) porque têm assim a 

possibilidade de ‘Ir & Ver’, 

perguntar ‘Como & Porquê’ e com 

isso aprofundar a compreensão 

dos Princípios Lean2. Para a 

empresa, porque obtém 

contributos para a melhoria das 

suas Cadeias de Valor, sendo que 

ainda oferecem a possibilidade de 

realização do Projeto nas suas 

instalações. 

O máximo que nos é dado a 

conhecer nesta Categoria é a 

possibilidade de visitar uma 

empresa no desenrolar ou no final 

da formação. É a tentativa possível 

de trazer alguma da realidade 

diária em operações produtivas e 

de pela sua visualização, 

consolidar o aprendido em sala. 

Por sabermos que é pouco e muito 

limitado nesse propósito é que 

quisemos dar este salto que coloca 

a Pós-Graduação Lean Black Belt 

Practitioner como a única oferta 

na europa com este formato de 

execução (exceção feita aos 

nossos colegas do Lean Enterprise 

Institute Hungary (↗) que com um 

conceito equivalente têm uma 

Academia conjunta dentro de uma 

unidade industrial da Bosch). 

Nota-se um esforço nas ofertas 

mais recentes em mercado de 

incluir como complemento às 

aulas expositivas, os Estudos de 

Caso (já anteriormente abordados) 

e a respetiva visita ao Caso 

estudado, quando possível e sendo 

um caso nacional. Foi detetado 

apenas um caso isolado, entre 

toda a oferta académica analisada 

e mais uma vez é a tentativa de 

maximizar a visualização do que é 

a gestão diária de uma operação, 

pelos seus participantes. Sendo 

interessante, representa apenas 

um momento com curta duração 

no conjunto das várias dezenas de 

sessões letivas em sala. 

1 Eugster & Frismag (↗)

2 Calendário (↗) 

Deutz Spain (↗)

https://lean.org.hu/
https://lean.org.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=5eQa14YNfcQ
https://lean.org.pt/#lean-practitioner-section
https://www.deutz.es/contacto/fabricacion
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Quisemos no atual 

enquadramento dar todo um novo 

vigor e destaque a temas muito 

relevantes e atuais, mas que não 

têm lugar no tronco comum da 

Pós-Graduação1. Temas em torno 

da Digitalização, Estratégia, 

Liderança entre outros, serão 

incluídos em cada uma das 

edições. Os temas serão dinâmicos 

e em cada edição revisitaremos a 

sua pertinência, para que a cada 

ciclo tenhamos sempre um add-on 

que atue como mais um estímulo 

à participação. São sessões2 onde 

se estimula cada um dos vários 

convidados externos a fazer um 

deep dive no tema em apreço. 

A execução dos seus Programas 

formativos é na sua essência 

assegurada apenas pelos seus 

próprios formadores e 

consultores, não tendo nós 

detetado em nenhum dos seus 

Programas formativos, destaques 

a este tipo de sessões (mais 

exclusivas, complementares e por 

isso revestidas de um caráter mais 

excecional). Por norma estas 

Master Classes têm peso na 

estrutura de custos e um impacto 

na rentabilidade, razão pela qual 

admitimos que não tenham 

tradição nas entidades desta 

Categoria. 

As Universidades estão na origem 

do termo e têm um bom acervo de 

Docentes para levarem a cabo este 

tipo de sessões de partilha de 

conhecimento. É usual ver nos 

seus Programas referências a um 

ou outro tema onde alguém fora 

do tronco principal de Docentes é 

convidado para palestrar em torno 

de um tema particular. São sessões 

curtas, com uma ou duas horas no 

máximo. Contudo ainda que de 

fácil planeamento e execução, não 

nos foi dada a conhecer nenhuma 

oferta no domínio da Melhoria 

Continua, com recurso a Master 

Classes. 

1

2 Calendário (↗) 

Academia em 

contexto 

produtivo 

https://lean.org.pt/#lean-practitioner-section
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É incontornável para qualquer 

Agente de Transformação, 

conhecer e selecionar soluções 

digitais, como potenciais ações 

corretivas ou de melhoria dos seus 

processos. É assim enormemente 

relevante ter competências 

básicas nesta nova fase de 

Transformação 4.0: Inteligência 

Artificial, Machine Learning, 

Internet of things, Big Data, Data 

Mining & Analitics, Robot Process 

Automation, Realidade Virtual & 

Aumentada, etc. Cada uma destas 

matérias por si só, daria uma outra 

Pós-Graduação, mas ainda assim 

desenhámos várias 

demonstrações no nosso 

Laboratório de Experimentação1, 

com diferentes empresas que irão 

dar a conhecer as suas soluções na 

desmaterialização dos processos e 

na sua automatização2. As 

temáticas serão dinâmicas e a 

cada edição reavaliaremos a sua 

pertinência. 

Nos Programas disponibilizados 

por estas entidades na temática da 

Melhoria Continua (MC), não foi 

detetada uma única referência a 

temas relacionados com a 

Indústria 4.0 ou termos similares, 

nos seus planos de sessão. São 

programas formativos que se 

limitam ao tema da MC e o 

ministram numa ótica de ensino 

de ferramentas, notando-se a falta 

de uma dimensão mais holística e 

uma total ausência destes temas 

na sua oferta. 

As Universidades têm-nos 

habituado a um comportamento 

face à mudança caraterizado por 

alguma apatia, consubstanciado 

por alterações que podem 

demorar anos até que se 

concretizem. Existe um claro 

dilema entre estarem na origem e 

promoção da investigação e a 

capacidade de a transformarem 

em conhecimento replicável na 

dimensão do ensino. Assim, é com 

naturalidade que se constata que 

também na oferta na temática 

Lean e Melhoria Continua 

disponibilizada, não existam 

referencias à temática da 

Transformação Digital. 

1

2 Calendário (↗) 

https://lean.org.pt/#lean-practitioner-section
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Começemos por explicar o termo 

‘Laboratório de experimentação’1: 

área de trabalho pensada com o 

propósito de criar um ambiente 

prático de aprendizagem real, 

replicando as condições que 

vulgarmente se encontram nos 

ambientes de manufatura; este 

nosso novo espaço está 

totalmente equipado com os 

materiais e equipamentos 

necessários à condução de 

experiências práticas, preparadas 

pelo Corpo Docente. Ao Praticante 

é atribuído o papel de Agente de 

Transformação ao longo das várias 

Rondas práticas. Este ambiente é 

absolutamente diferenciador na 

eficácia da aprendizagem e único 

em Portugal. 

Apostar neste tipo de 

infraestruturas e equipamentos 

implica a disponibilização 

permanente de espaços físicos. Se 

a este facto se adicionar o 

investimento necessário, fica mais 

claro porque é que demonstra ser 

um complemento (de 

aprendizagem) muito difícil de 

operacionalizar e manter ao longo 

do tempo. Sem condições, estas 

empresas de formação e 

consultoria não demonstram ter, 

nem publicitam na sua oferta, este 

tipo de espaços e de dinâmicas, 

limitando-se ao modelo clássico de 

ensino em sala, onde por vezes 

são realizados alguns jogos de 

simulação (com Legos, aviões de 

papel ou equivalentes). 

Nas Universidades seria de esperar 

encontrar meios financeiros e 

fundos de investimentos (privados 

e/ou públicos) capazes de criar e 

manter espaços práticos de 

aprendizagem e ensino. Porém a 

constatação na temática Lean & 

Melhoria Continua é a oposta. 

Apesar das Universidades no geral 

possuírem excelentes 

Laboratórios, nomeadamente as 

que lecionam Engenharias, o que 

se encontrou foi um ‘deserto’ de 

soluções e de ofertas. Existe uma 

oferta nula nestes domínios de 

conhecimento, com muito poucas 

e honrosas exceções. A FCT na 

Universidade de Coimbra por 

exemplo, que possui uma pequena 

linha de montagem, mas apenas 

disponível para os alunos de 

Licenciatura e Mestrado. 
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Esta é o Fator ‘chave’ de todo o 

nosso Programa. Todos poderão 

afirmar ter inúmeras condições 

necessárias à criação de uma boa 

solução formativa, mas apenas os 

que provarem ter o melhor Corpo 

Docente poderão afirmar a sua 

excelência e com isso, elevar a sua 

reputação. Este tem sido o nosso 

maior fator de afirmação desde 

2012, já que tem sido o fator mais 

recorrentemente mencionado 

pelos nossos participantes quando 

se referem à Pós-Graduação. 

Temos um Corpo Docente1 com 

quase uma dezena de 

profissionais, onde metade é 

nacional e a outra metade 

internacional. Todos muito 

experientes, tendo liderado 

transformações organizacionais 

em todo o mundo, em diferentes 

realidades de negócio, 

transformando Estratégias, 

Processos e Pessoas. Vários deles 

são Autores e/ou colunistas no 

Planet-Lean (↗) e todos são 

membros da Lean Global Network. 

Possuir um Corpo Docente 

somente com profissionais com 

experiência nacional, não significa 

forçosamente que a oferta que 

representam seja medíocre ou 

questionável. Não nos ficaria nada 

bem tentar sequer insinuar este 

argumento. Temos muito bons 

profissionais em Portugal e muitos 

deles estão em empresas de 

Consultoria. O que, contudo os 

limita, são as questões levantadas 

pela curiosidade e necessidade 

dos Participantes quando 

pretendem conhecer outras 

realidades, conhecer quais são os 

problemas e como são resolvidos 

noutros contextos, geografias e 

culturas. Perguntas como “…e no 

Japão, como fazem?” ou “a cultura 

é relevante numa transformação 

Lean…?”, ficam sem o devido 

aprofundamento. É neste 

enquadramento que estas 

empresas ficam deveras limitadas, 

por apostarem apenas em 

profissionais com experiência 

nacional. 

A dita ‘Academia’ é de entre as 

três Categorias em comparação, 

aquela que mais facilidade teria 

em criar um mix de Docentes 

internacionais rico e experiente, 

dada a sua natureza e propósito. 

Somos ainda assim obrigados a 

concluir pela muito baixa presença 

de Docentes internacionais nos 

seus ‘troncos’ pedagógicos’, que 

existe uma falta de ambição ou 

mesmo de visão, para apostarem 

neste fator de diferenciação. Em 

termos societários é para nós um 

fator de lamento a não 

congregação, disseminação e 

capitalização deste conhecimento 

a partir do meio Universitário. 

1 Caderno de Curso (↗) 

https://planet-lean.com/
https://lean.org.pt/wp-content/uploads/2021/10/Lean_Practitioner_Certification_Caderno-Curricular-Institucional.pdf
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Este estudo começa por 

apresentar na sua capa interior a 

mensagem: 

 

Para o poder escrever, temos de o 

conseguir demonstrar. Se há um 

testemunho que podemos 

partilhar de entre as centenas de 

profissionais que já formámos é 

que para se ser um Agente de 

Transformação, primeiro temos de 

querer ser um Agente de 

Transformação! No nosso 

Programa incluímos a 

possibilidade1, para os que 

realmente querem ser líderes 

eficientes, capazes de retirar o 

melhor de cada um dos seus 

parceiros, de poderem ter o seu 

perfil avaliado (identificando gaps 

de comportamentos), analisado 

(identificando estímulos de 

mudança) e trabalhado (com 

Não temos nada a registar neste 

Fator, para esta Categoria. Este 

tipo de complementaridade está 

totalmente ausente nas ofertas 

públicas atuais em mercado, 

ministradas por estas empresas. O 

enfoque fica reservado apenas aos 

temas em torno das ferramentas, 

metodologias e princípios do 

pensamento Lean. 

Não temos nada a registar neste 

Fator, para esta Categoria. Este 

tipo de complementaridade está 

totalmente ausente nas ofertas 

públicas atuais em mercado, 

ministradas por Universidades. O 

enfoque fica reservado apenas à 

componente técnica. A única 

exceção encontrada foi ao nível 

dos MBA, mas não é com esse 

Produto que aqui nos 

comparamos. 
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recurso a sessões de trabalho 

especializado), por Peritos em 

Liderança & Comunicação. Esta 

aliança entre aquisição de 

conhecimentos técnicos e trabalho 

comportamental é fundamental 

para a real transformação de 

atitudes e comportamentos. 

1 Calendário de Curso (↗) 

  

https://lean.org.pt/wp-content/uploads/2021/10/Lean_Practitioner_Certification_Caderno-Curricular-Institucional.pdf
https://lean.org.pt/wp-content/uploads/2021/10/Lean_Practitioner_Certification_Caderno-Curricular-Institucional.pdf
https://lean.org.pt/wp-content/uploads/2021/10/Lean_Practitioner_Certification_Caderno-Curricular-Institucional.pdf


Lean Black Belt Practitioner 
A unique Lean Global Network Learning Program 

 

 

 

To
d

o
s 

o
s 

d
ir

ei
to

s 
so

b
re

 e
st

e 
cu

rs
o

 s
ão

 r
es

er
va

d
o

s 
e 

p
ro

p
ri

ed
ad

e 
d

a 
LG

N
 


