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Atualmente, 338 organizações já utilizam o e-learning no Brasil. Dessas, 31% estão na região 
Sudeste. Esses dados fazem parte de pesquisas recentes realizadas pelo portal e-Learning Brasil. 
Entre novembro e dezembro de 2003, por exemplo, foram consultadas 118 empresas nos setores 
de educação (20%), tecnologia (12%), e-learning (9%), governo (5%), treinamento (1%), entre 
outras, para identificar o atual estágio do e-Learning no País. 
 
Essa última pesquisa revelou também que depois do Sudeste, os alunos atendidos nos projetos de 
e-Learning são da região Sul (20%), Nordeste (18%), Centro-Oeste (17%) e Norte (13%). Em 
51% desses projetos, menos de 100 pessoas são atendidas mensalmente.  
 
Em 2002 e 2003 ninguém mais se perguntava se o e-Learning iria substituir as formas 
tradicionais de ensino, ou seja, as salas de aula. Todos já entendiam perfeitamente que o e-
Learning veio para complementar e ampliar os momentos de aprendizado, assim como o e- mail o 
fez para as comunicações tradicionais em papel. Mas e daqui para frente, como será a evolução 
do e-Learning? 
 
Dependerá do contexto em que as organizações estiverem, dos objetivos que deveremos atingir 
nos próximos anos e da tecnologia que pudermos utilizar. Dependerá também do quanto 
estivermos dispostos a investir para termos profissionais melhor qualificados para fazer frente ao 
constante desafio de mercado com os quais nos defrontamos diariamente. 
 
De acordo com a pesquisa, os dados são promissores para o mercado de e-learning em 2004: 
34% das organizações participantes estão na fase inicial de estudos sobre o e-Learning, enquanto 
29% já estão com projetos implementados e em operação. Em 61% dos casos, o interesse pelo e-
Learning começa pela alta gerência, área de treinamento e recursos humanos da organização. 
Quando implantado na organização, 18% dos projetos têm maior envolvimento da área de TI, 
seguido pela área de treinamento e alta gerência.  
 
Nos últimos seis anos, temos vivenciado em todo o mundo uma evolução extraordinária na 
aplicação da internet em atividades de aprendizado ou em e-Learning. Quando tudo começou a 
ser debatido durante o primeiro TechLearn, em 1998, perguntávamos: "Não seria bom se fosse 
realmente possível disponibilizar informações e conhecimento de uma forma organizada na 
Internet, de modo que as pessoas pudessem aprender?" 
 
De 1999 a 2000, já foi percebido um bom entendimento por parte dos profissionais nos níveis 
decisório das organizações quanto à evolução nas formas de implementar o e-Learning. Já se 
falava do formato “blended”, ou seja, no balanceamento de atividades de aprendizado presencial 
com o e-Learning, e no alinhamento dessas atividades de aprendizado com os objetivos de 
negócio de suas organizações. 
 
No final de 2001, as resistências na adoção do e-Learning pela gerência média diminuíram. 
Algumas estatísticas já demonstravam que mais de 21% dos gerentes de nível médio em 
organizações nos EUA já preferiam o e-Learning à forma tradicional de aprendizado, pois 
economizavam tempo e dinheiro - além do conforto e conveniência de poder aprender a qualquer 
hora e em qualquer lugar. 
 
Razões de negócio para a adoção do e-Learning no Brasil 
(fonte: Portal e-Learning Brasil - www.elearningbrasil.com.br ) 
 
· Agilizar lançamento de um novo produto 
· Aumentar as vendas 
· Melhor utilizar um produto já lançado 



· Reduzir os custos com treinamento 
· Desenvolver e reter capital human, 
· Reduzir os custos com viagens 
 
O que vem por aí 
Constatações e desafios para os próximos cinco anos, segundo a Secretaria para o 
Desenvolvimento da Força de Trabalho do Governo dos EUA. 
 
· Haverá 10 milhões a mais de empregos do que de trabalhadores em um futuro próximo. 
· 80 % de novos empregos vão requerer educação pós-ensino médio e treinamento. 
· O conhecimento médio de uma empresa cresce de 50% a 80% por ano e esse tipo de 
crescimento é exponencial. 
· De 80% a 90% do conhecimento necessário para uma pessoa realizar suas tarefas diárias é 
obtido através do “aprendizado on-the-job”, e apenas de 10% a 15% é obtido por meio da 
aprendizagem formal. 
· A fonte predominante, aproximadamente 40%, das informações nos locais de trabalho vêem de 
80% do conhecimento da empresa, os quais ficam presos nas cabeças das pessoas.  
· Menos de 30% do que as pessoas aprendem é de fato transferido para o trabalho de modo a 
aprimorar seu desempenho. 
· 90% de qualquer prática de negócio é tempo de morosidade (esperar por alguém ou alguma 
coisa) – apenas 10% são tarefas específicas.  
· Os trabalhadores norte-americanos de atividades administrativas passam de uma a duas horas 
por dia procurando informações necessárias para concluir suas tarefas – cerca de metade do 
tempo dessas buscas é perdida.  
· 90% dos alunos das escolas de ensino médio dizem que querem fazer curso superior; 60% 
fazem curso superior, mas apenas 30% se formam.  
· Em média, cada um de nós terá sete empregos durante a vida 
· 20% de todos os trabalhadores estão definitivamente descomprometidos com o que fazem.  
· 30 % dos trabalhadores são leais e não estão procurando por outro emprego, 30% são leais e 
estão em busca de uma nova colocação, 30% não são leais e não estão em busca de uma nova 
oportunidade.  
· Devemos nos tornar mais ágeis em educação e treinamento para proporcionarmos aos 
funcionários as habilidades e conhecimentos de que necessitam,  
· Temos uma força de trabalho verdadeiramente global no sentido de que várias empresas 
terceirizam por meio de vínculos internacionais, fazendo com que as questões de treinamento e 
capital humano se tornem a cada dia mais complexas.  
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