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A familiarização de empresas e usuários com o conceito de ensino pela Internet (e-learning), 
além das reduções de custos e a liberdade de tempo e disponibilidade para o aprendizado, 
conseguidos com o uso dessa metodologia, têm impulsionado o mercado das operadoras que 
oferecem esse serviço no Brasil. A previsão é que em 2005 o comércio de ferramentas, 
conteúdos e serviços de e-learning movimente R$ 300 milhões — crescimento de 30% em 
relação a 2004. 
 
“Motivar e, conseqüentemente, reter o capital humano a um custo mais baixo é a grande 
vantagem do e-learning para as empresas”, afirma Francisco Antonio Soeltl, criador do portal e 
do Prêmio e-learning Brasil , evento anual que discute as tendências do mercado no País.  
 
Ellen Wagner, diretora de soluções de educação a distância da americana Macromedia , 
acredita que o mercado brasileiro está bastante maduro. “É o que se chama de segunda 
geração, onde o foco não é na tecnologia e sim no que está se fazendo com ela”, conta. A 
Macromedia desenvolve softwares que são usados para criar aplicações de ensino pela 
Internet. Segundo Ellen, eles correspondem a 40% da receita mundial de US$ 450 milhões da 
empresa. 
 
Para Fábio Barcellos, diretor-fundador da Quickmind , empresa carioca de ensino pela Internet, 
há três anos no mercado, o e-learning está virando uma evidência de ferramenta prática e de 
baixo custo. “Hoje já não é mais visto como uma tecnologia revolucionária, mas sim como uma 
estratégia alinhada aos objetivos de desenvolvimento pessoal e de negócio”, comenta. 
 
Segundo ele, o que muda em relação há cinco anos, na época em que houve a “bolha da 
Internet”, é que as empresas perceberam que o ensino presencial também é necessário. “As 
empresas estão procurando mesclar os dois tipos de treinamento, e trabalham mais como 
provedoras de soluções, deixando o funcionário responsável por seu próprio desenvolvimento”, 
explica. 
 
A Quickmind pretende aumentar em 60% seu faturamento, que foi de R$ 2,5 milhões no ano 
passado, dando enfoque na expansão dos projetos implantados em sua carteira de 20 clientes. 
Universidade Corporativa 
Há cerca de duas semanas, a SulAmérica Seguros lançou sua Universidade Corporativa, a 
Universas, portal que tem como objetivo centralizar os conteúdos de treinamento de seus 5,4 
mil funcionários. 
 
“Mantivemos muitos treinamentos presenciais, mas a maioria foi levada para a Internet, o que 
facilitou o acesso dos funcionários e a logística de realização dos cursos, que tinham que ser 
feitos em todo o Brasil”, explica Carmem Silvia Pereira, superintendente de treinamento e 
desenvolvimento da SulAmérica. No período, foram registrados mais de dois mil acessos e 
cerca de 600 inscrições para treinamentos.  
 
De acordo com Carmem, os treinamentos são complementados com fóruns de debates, 
notícias e artigos pertinentes às áreas de atuação dos funcionários. “Os conteúdos são 
liberados regionalmente, seguindo planos de desenvolvimento individuais. Os funcionários 
também podem tirar suas dúvidas com tutores, que ajudam nos estudos”, conta. 
 
Línguas 
O aprendizado de línguas também é um bom mercado a ser explorado pelo e-learning. 
“Empresas com parceiros estrangeiros precisam falar, pelo menos, o inglês, e os funcionários 
muitas vezes não têm tempo ou disponibilidade para freqüentar um curso presencial”, diz Júlio 
de Angeli, gerente regional da Englishtown , rede de ensino de inglês ligada à EF Education , 
presente em mais de 50 países. 
 



No início do curso, os alunos testam seu nível de conhecimento do inglês e elaboram um plano 
de estudo que é avaliado mensalmente. Na hora de estudar, eles podem consultar uma equipe 
de professores, disponíveis no site da empresa 24 horas por dia. 
 
A Englishtown atua no Brasil desde 2000, e atende cerca de 50 mil alunos por ano, com cursos 
que têm mensalidades em torno de R$ 79 para clientes do varejo. Seu faturamento mundial foi 
de US$ 25 milhões no ano passado, e a projeção de crescimento para o Brasil este ano é de 
100%. 
 
Fonte: http://www.elearningbrasil.com.br/home/noticias/clipping.asp?id=2372 – 
acesso em 22/7/2005. 
 
  
 


