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O método se consolidou, efetivamente, como ferramenta eficaz nos processos de T&D. 
 
Por Francisco Antonio Soeltl* - Resultados de pesquisas recentes realizadas pela ASTD, IBM e 
Portal e-Learning Brasil demonstram que o e-Learning já iniciou o ciclo de amadurecimento e 
está se constituindo na base para a adoção da terceirização dos processos de treinamento e 
desenvolvimento – T&D (Outsource Learning). 
 
Os resultados das pesquisas sobre terceirização realizadas pela ASTD e IBM, nos Estados 
Unidos, em agosto de 2004, da qual participaram mais de 200 executivos de recursos 
humanos e treinamento, demonstram que, enquanto 40% pretendem terceirizar os processos 
e-Learning e sua infra-estrutura tecnológica, apenas 7% pretendem terceirizar integralmente 
as atividades de T&D. A parcela dos investimentos anuais já terceirizados cresceu de 20% em 
1999 para 27% em 2004. 
 
Outra pesquisa publicada na revista T&D (americana) de novembro de 2004, da qual 
participaram 150 profissionais de treinamento dos Estados Unidos e 118 do Reino Unido, 
países nos quais a adoção do e-Learning vem crescendo ano a ano, demonstra que, nos 
Estados Unidos, essa modalidade deve ultrapassar 29% do total de horas de treinamento em 
2006, enquanto no Reino Unido deve superar 18%. 
 
Nessa mesma pesquisa, o Blended Learning foi apontado como o mais eficaz método de 
aprendizado por 65% dos respondentes, enquanto o on-the-job training teve a indicação de 
62% e o treinamento presencial caiu de 50% para 37%. Ou seja, o e-Learning já se integrou 
ao mundo do aprendizado em um processo que considera-se irreversível. 
 
No Brasil, os dados consolidados das 47 organizações participantes do Prêmio e-Learning Brasil 
(www.elearningbrasil.com.br/premio) mostram que os investimentos nos últimos 5 anos em e-
Learning superaram U$$ 190 milhões, com crescimento superior a 60% ao ano, e o percentual 
de cursos virtuais subiu de 4% para 60%. 
 
As principais razões de negócios que têm suportado o e-Learning nestas organizações são: 
agilizar lançamento de um novo produto, reduzir os custos com treinamento, aumentar as 
vendas, melhor utilizar um produto já lançado e desenvolver e reter capital humano. 
 
As estatísticas apontam o e-Learning, que definimos como processos de aprendizado 
suportados ou mediados por tecnologia, como um dos principais “impulsionadores” da 
capacitação do capital humano para viabilizar melhores resultados nas organizações em todo o 
mundo. 
 
e-Learning Brasil – disponível em: <http://www.elearningbrasil.com.br/home/ 
noticias/clipping.asp?id=2046>. Acesso em 11 mar. 2005. 


