
Corporações investem em
educação profissional por
meio de recursos virtuais e
incrementam o mercado
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Omercado brasileiro de e-learning
(ensino a distância) deve chegar
a US$ 85 milhões ao longo de

2003, de acordo com estimativas do por-
tal e-Learning Brasil. O valor eqüivale a
incremento de 41,7% em relação aos
US$ 60 milhões movimentados no ano
passado. Mundialmente, o mercado de
ensino a distância movimentou US$ 6,6
bilhões em 2002 e deve chegar, segundo
dados da International Data Corpora-
tion (IDC), a US$ 23,7 bilhões até 2006.
O crescimento também se deve ao fato
de muitas empresas investirem nesse ni-
cho para programas de treinamento e ca-
pacitação dos seus profissionais.

De acordo com o presidente da Micro-
Power, empresa brasileira especializada
em aplicativos para ensino a distância e
mantenedora do portal e-Learning,
Francisco Soeltl, os números referentes
ao Brasil são conservadores. Um levan-
tamento com apenas 30 corporações,
que se inscreveram para concorrer ao
prêmio e-Learning Brasil 2003, revela
que somente esse grupo pretende gastar
US$ 80 milhões em ensino à distância
até o final do ano.

"Daí deduzimos que o mercado deve
passar dos US$ 100 milhões, por conta
dos investimentos que não foram decla-
rados ao portal", afirma o presidente. A
principal finalidade dos investimentos,
afirma Soeltl, deve ser a capacitação de
colaboradores, motivada sobretudo pela
redução de custos proporcionada pela
aplicação da tecnologia aos processos de
treinamento.

De acordo com o especialista, a utili-
zação de práticas de e-learning pode re-
duzir em até 100% os custos. "A econo-
mia varia de 30% a 100%, conforme a
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necessidade de o colaborador estar ou
não presente", explica. Conteúdo, servi-
ços e tecnologia devem consumir, respec-
tivamente, 33%, 31% e 34% dos recur-
sos destinados a e-learning. "Com o tem-
po, a tendência é de que o conteúdo res-
ponda pela maior parte
dos recursos", adianta
Soeltl.

A tendência de con-
centrar os investimentos
em conteúdo para e-lear-
ning é mundial. De acor-
do com a IDC, foram
destinados para desen-
volvimento de conteúdo
cerca de US$ 2,7 bilhões
ao longo do ano passado
- em quatro anos, esse valor deve cres-
cer 35%. Serviços, por sua vez, movimen-
taram US$ 1,3 bilhão em 2002 e o merca-
do de infra-estrutura (tecnologia), US$
690 milhões.

Os números do mercado brasileiro de
e-learning e as principais tendências do
segmento ao longo deste ano estarão em
destaque nesta semana, em São Paulo,
durante a terceira edição do e-Learning
Brasil Congresso 2003. Promovido pela
MicroPower, o encontro reúne especia-
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listas brasileiros e internacionais com o
intuito de debater aspectos estratégicos
para o uso da tecnologia nas corpora-
ções.

Entre os destaques internacionais, no-
mes como Elliott Masie (por meio de vi-

deoconferência), Jona-
thon Levy e Wayne Hod-
gins confirmaram presen-
ça. Dentre os brasileiros,
Mário Reck, presidente
da Accenture, Martin
Eberhard Nelzow, presi-
dente da Sankyo Pharma
Brasil, Ricardo Young,
presidente da Yázigi, e
Elizabeth Guedes, COO
do Ibmec, apresentarão

cases sobre implantação de projetos de
e-learning nas empresas que represen-
tam. Paralelamente ao Congresso reali-
za-se a Expo 2003, que contará com a
presença de fornecedores de soluções.

• Inscrições: www.elearningbrasil.com.br.


