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Segundo Francisco Antônio Soeltl*, o crescimento é inevitável tanto no Brasil como no Mundo.  
Como podemos constatar pelos dados que seguem, o e-Learning está em pleno desenvolvimento 
tanto no Brasil como no mundo. Na pesquisa realizada no verão de 2003 por Brandon Hall, nos 
Estados Unidos, 81% dos 300 participantes indicaram que suas empresas têm, pelo menos, uma 
ou duas estratégias de negócios suportadas por e-Learning. 
 
No Brasil, a pesquisa realizada pelo Portal e-Learning Brasil (www.elearningbrasil.com.br) nos 
meses de novembro e dezembro de 2003, da qual participaram 118 empresas, 29% responderam 
que já implantaram projetos de e-Learning e 34% estão em fase de implantação. 
 
De acordo com dados do Prêmio e-Learning Brasil 2003, que apresenta informações consolidadas 
de 31 organizações instaladas no Brasil, temos o seguinte: os investimentos em e-Learning vêm 
crescendo acima de 60% ao ano desde 1999, tendo atingido um total superior a US$ 90 milhões, 
e o percentual de cursos virtuais cresceu de 4% em 1999 para 45% em 2002. 
 
As principais razões de negócio que têm suportado o e-Learning nestas organizações são: 
 
Agilizar o lançamento de um novo produto; 
 
Aumentar as vendas; 
 
Melhor utilizar um produto já lançado; 
 
Reduzir os cursos com treinamento; 
 
Desenvolver e reter capital humano; 
 
Reduzir custos com viagens.  
Mas como será a evolução do e-Learning daqui em diante? 
 
Com certeza, a evolução dependerá do contexto em que nossas organizações est iverem; dos 
objetivos que deveremos atingir nos próximos anos; da tecnologia que pudermos utilizar; enfim, 
do quanto estivermos dispostos a investir para termos profissionais melhor qualificados para fazer 
frente aos constantes desafios de mercado com os quais nos defrontamos diariamente. 
 
Objetivando contribuir com sua missão de definir o momento de adoção ou com as ações de 
aperfeiçoamento do e-Learning em suas organizações, gostaria de deixar com você duas 
perguntas: 
 
1.Alguma das razões de negócio apresentadas lhe soam “familiares”? 
2. Como o e-Learning pode contribuir com sua organização nos próximos anos? 
 
*Francisco Antonio Soeltl é vice-presidente de Tecnologia da ABRH Nacional e presidente do Portal 
e-Learning Brasil e da MicroPower.  
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