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VEIO PARA FICAR
Empresas anunciam maiores investimentos no
uso do e-learning, apostando em seus benefícios

Por Caroline Marino

Muita coisa mudou nos treina-
mentos profissionais. Se antes

se falava nos cursos em salas de aula,
hoje a tendência é o ensino on-line.
Para se ter uma ideia da dimensão do
assunto, basta analisar os dados do Por-
tal E-learning Brasil. De 2001 a 2005,
foram investidos cerca de 310 milhões
de reais em educação corporativa e pro-
jetos de e-learning, e aproximadamente
566 organizações no país já têm algum
tipo de treinamento eletrônico. Entre as
71 participantes do prémio realizado
pelo portal, o retorno do investimento
em treinamento on-line atingiu l bilhão
de reais entre 1999 e 2005. Já o gasto
inicial para implantá-lo verificado neste
ano foi de 20 mil reais.

O uso da ferramenta tende a crescer e
tem o ambiente corporativo como o prin-
cipal consumidor. A Organização Bra-
desco, por exemplo, desenvolve ações de
e-learning de maneira crescente, pois
entende que o mercado exige profis-
sionais capacitados e preparados para
as mudanças de dentro e de fora da
empresa. "O método permite disse-
minar conhecimento para que todos
participem do treinamento de maneira
rápida, uniforme e autónoma, o que ga-
rante aumentar a quantidade de cursos
do nosso quadro", explica o superinten-
dente-executivo do banco, Júlio Alves
Marques. Em 2006,78,7% das horas de
treinamentos foram realizadas por meio
do e-learning, em relação às participa-
ções totais, um montante de 6,8 milhões
de horas com a ferramenta.

Segundo o superintendente de RH
e qualidade da Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São
Paulo), Walter Sigollo, o uso do e-lear-
ning na empresa avança a cada ano, já
que contribui para repassar informações
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e conhecimentos de forma ágil. Das 21
mil oportunidades em capacitação e
desenvolvimento, realizadas até abril
deste ano, cerca de 20% correspon-
dem aos cursos via e-learning. "As
vantagens são inúmeras e identificadas
pelos próprios colaboradores: facilida-
de de acesso, flexibilidade de horários,
facilidade da linguagem utilizada, entre
outras", explica Sigollo.

A rápida e permanente atualiza-
ção de conteúdo dos treinamentos é
uma das grandes vantagens aponta-
das por especialistas no que se refere
ao e-learning. Mas existem outras, se-
gundo a coordenadora de treinamento
da ADP, empresa de soluções para folha
de pagamento e RH, Marina Beltrami.
Ela cita a redução de custos represen-
tada pelo deslocamento de instrutores,
aluguel de espaços, entre outros.

Para ela, iniciativas de ensino a dis-
tância (EAD) são de suma importância
e fazem parte da rotina da empresa.
Apesar de não revelar números, garante
que o ganho financeiro é significativo,
tanto por meio da redução dos custos
operacionais ligados à realização dos

Sigollo, da Sabesp:
vantagens identificadas pelos

próprios colaboradores

treinamentos, quanto aos ganhos decor-
rentes da melhoria na assimilação das
informações transmitidas e a redução
dos erros, re-trabalho e necessidades
adicionais de suporte on the job.

"Além disso, há um ganho funda-
mental: levar a empresa para um novo
patamar em termos do uso de tecno-
logia da educação e garantir, assim,

melhorias significativas nos resultados
dos treinamentos ministrados e no uso
posterior das informações transmiti-
das", ressalta Marina.

O Bradesco, que pretende aumentar
o investimento em e-learning este ano,
aplicou, entre 2000 e 2005, cerca de
6,4 milhões de reais e obteve uma
economia estimada em 222 milhões
de reais, no mesmo período. Marques
conta que a meta é ampliar o investi-
mento tanto no desenvolvimento de
novos cursos quanto na aquisição de
tecnologia, como a obtenção de soft-
ware para melhorar a performance do
sistema, acessibilidade e disponibilida-
de de mais recursos.

Na visão de Sigollo, é essencial não
apenas aumentar os investimentos, mas,
principalmente, otimizar e maximizar
os recursos disponíveis a cada ano, a
fim de proporcionar avanços contínuos.
"O e-learning é considerado pela com-
panhia uma ferramenta estratégica que
possibilita o desenvolvimento de com-
petências fundamentais para obter os
melhores resultados, além de ser uma
forma de transmitir conceitos, valores
e conhecimentos sobre temas estraté-
gicos, como responsabilidade social,
qualidade e meio ambiente", explica.
Nos últimos anos a Sabesp investiu
aproximadamente 3 milhões de reais
para atender o desenvolvimento dos 17
mil empregados distribuídos por 367
municípios do Estado de São Paulo.

A ferramenta também faz parte da
rotina da Dell Brasil. A gerente de trei-
namento e desenvolvimento da empre-
sa, Anelise Townsend, explica que o
e-learning garante a disseminação
dos valores e práticas da empresa.
"Atualmente, em todos os países em
que a Dell está presente, os cursos de
ética são realizados por e-learning
de forma interativa, garantindo que
a mesma mensagem e entendimento
sejam repassados aos mais de 70 mil
funcionários", completa.
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Soma de expectativas
Mercado de e-learning deve movimentar 300 milhões
de dólares entre 2006 e 2007 somente no Brasil

As empresas fornecedoras
de tecnologia para e-lear-

ning estão de olho nas mudanças
e nas expectativas do setor, que
só tendem a crescer nos próximos
anos. Além do portal e-learning
Brasil que revela que, até 2010,
o montante de investimentos em
programas de educação a distân-
cia e capacitação de profissionais
chegue a 3 bilhões de reais, outros
dados reforçam esse cenário.

Segundo proj ecoes do 1DC, o bi-
énio 2006-2007 deve gerar algo em
torno de 300 milhões de dólares em
negócios com e-learning no Brasil.
Estimativas do mercado dão conta
de que, no ano passado, a receita
girou entre 50 milhões de dólares e
70 milhões de dólares, com a pos-
sibilidade de atingir a marca de 200
milhões de dólares no biénio.

De acordo com o presidente e
CEO do Portal E-learning Brasil e

da MicroPower, Francisco Soeltl,
o e-learning no país está bem
evoluído. É fato que os clientes
sabem o que querem e estão cada
vez mais exigentes. "Diferentemen-
te do México, por exemplo, onde
predominam soluções tecnológicas
importadas, no Brasil os fornecedo-
res locais atendem mais de 80% dos
projetos já implantados."

Segundo o diretor-executivo da
catarinense Datasul Educação Cor-
porativa, Júlio Cunha, o grande mo-
vimento é o de utilizar as tecnologias
existentes para alinhar estratégias de
negócio, auxiliar na definição das
competências necessárias, além de
promover o treinamento e desenvolvi-
mento por meio da definição de planos
de capacitação, de forma eficaz, na
medida em que avançam os sistemas
de gerenciamento de aprendizado.

Cunha explica que os investimen-
tos na ferramenta devem aumentar

Cunha, da Datasul: utilizar as tecnologias para alinhar estratégias de negócio

significativamente, principalmente
para a produção de conteúdos. "A
tendência do setor será a contrata-
ção de serviços terceirizados para
aplicação de conteúdos, gestão do
aprendizado e certificação do co-
nhecimento." Porém, o diretor da
Datasul ressalta que ainda caberá às
organizações definir e prover a gera-
ção de conteúdos, especialmente as
que encaram o conhecimento como
fator estratégico e um diferencial
competitivo para o negócio.

Na visão do country manager
da Saba, empresa que atua no ge-
renciamento de capital humano e
na oferta de projetos de e-learning,
Fábio Rocha, o mercado brasileiro
se encontra na fase inicial de ma-
turidade. De um lado, ele explica,
começamos a passar pela primeira
onda de consolidação entre os pro-
vedores - uma seleção natural que
envolve questões como qualidade
da experiência (produtos, serviços e
relacionamento), acesso ao mercado
(fusões e aquisições) e competiti-
vidade global (clientes em múlti-
plos países). Por outro, as empresas
consumidoras estão avançando na
capacidade de entendimento em
relação à gestão de capital humano
e as mais desenvolvidas já começam
a relacionar os investimentos em
aprendizagem organizacional com,
por exemplo, a performance de seus
colaboradores. "Esse processo vai
gerar novas ondas de consolidação,
demandando das companhias inves-
timentos crescentes para continuar
atendendo a um mercado cada vez
mais exigente", adianta Rocha. «-
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