
learning EM NÚMEROS

Assim como o e-mail, que agilizou e ampliou a

comunicação, sem reduzir o envio tradicional de

correspondências, o e-learning veio para

complementar o aprendizado na sua forma mais

conhecida, ou seja, em sala de aula
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No quadro 1, ao lado, temos um
resumo com os quatro principais
fatores que compõem o núcleo, e

demonstram a mudança de foco
para a aquisição de conhecimento,

o que estamos chamando de "Era
do Aprendizado", na qual o concei-

to de distância está sendo
redefinido. Para as informações e a
internet não existem fronteiras e em

apenas alguns décimos de segun-

dos elas dão a volta ao mundo.
A necessidade de estarmos per-

manentemente aprendendo é o re-
flexo do ambiente competitivo em
que vivemos, exigindo que os pro-
fissionais ampliem suas competên-

cias individuais, não deixando de

ser especialistas, nem se tornan-
do apenas generalistas. É preciso
de forma definitiva assumir uma

postura "pró-ativa", antecipando
suas próprias necessidades de
aquisição de conhecimento e ha-
bilidades, para atender aos objeti-

vos de negócios que você está, ou
estará se engajando em sua orga-

nização. E para suprir essa deman-

da, não se deve esperar por aque-
le famoso empurrãozinho da super-

visão, ou aguardar que o plano de

treinamento anual seja aprovado,
para só aí então reagir e agendar
os cursos.

Dois grandes facilitadores que
temos hoje para potencializar esse

aprendizado são os cursos virtuais
e a disponibilidade de informações

i l imitadas via rede mundial
(internet). Com eles é possível ad-

quirir conhecimento e aprender ao
mesmo tempo em que realizamos
nosso trabalho, caracterizando-se
assim o "aprender para utilizar de

imediato".

Nesses momentos de aprendi-
zagem virtual, é possível interagir

tanto com o conteúdo como com

os instrutores, professores e de-
mais alunos. Uma das característi-

cas mais eficazes dessa modalida-
de é que as atenções se voltam

para "quem está aprendendo", e

não para quem está ensinando.

Indicadores apontam para uma
evolução do mercado

Alguns indicadores nos ajudam
a entender melhor a evolução do

mercado quanto à adoção da
tecnologia como facilitador para a
implantação da "Era do Aprendiza-

do". Segundo pesquisa do IDC,

publicada em fevereiro de 2003, os
investimentos em e-learning vêm

crescendo, em média, 45% ao ano.

Quadro 2
"Os momentos de

aprendizagem acontecem

em nossas vidas com

muito mais freqüência em

nossos dias do que

aconteciam cinco anos

atrás, tornando-se um

processo permanente ao

invés de um evento, como

um curso ou palestra"
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Quadro 3

Só em 2002, estes investimentos
superaram US$ 6,6 bilhões. Para
2006, as projeções apontam valo-

res superiores a US$ 23 bilhões.
No Brasil, segundo resultados

prévios do Prêmio e-Learning Brasil
2003 (veja quadro 2), esses investi-

mentos vêm apresentando cresci-

mento médio superior a 100% nos
últimos 3 anos, o que nos leva a
acreditar que em 2003 estes inves-

timentos devem superar o total de
US$ 80 milhões.

O número de organizações que já
têm iniciativas de e-learning, sejam

como clientes ou fornecedoras, cres-
ceu 153% (de 100 em dezembro de

2001 para 253 em dezembro de

Quadro 4

Fonte: Portal E-Learning Brasil

2002), segundo o Portal e-Learning
Brasil (veja quadro 3).

A pesquisa realizada pelo Portal e-
Learning Brasil em dezembro de 2002

mostrou que 53% das empresas já
têm orçamento de e-learning para

2003. Para 48% delas, esse valor está
entre R$ 100 mil e R$ 400 mil, po-

dendo representar até 1/4 do orçamen-

to total previsto para treinamento.

Quais razões de negócio têm
motivado a implantação do e-

learning

Quanto às razões de negócio

que estão motivando as organiza-
ções a adotarem o e-learning, po-

demos ver nos quadros 4 e 5 uma
primeira prévia do Prêmio e-

Learning Brasil 2003, comparando
os resultados consolidados de 2002

com 2001, de 13 das 25 organiza-
ções participantes.

O que pudemos verificar em
2002 foi um foco maior em razões

de negócio que contemplam au-
mento de receita, sem, contudo,

descuidar-se da redução de despe-
sas. O item "Melhor gerenciar re-

sultados" passou a ocupar a primei-
ra posição, enquanto em 2001 ele
está apenas em 7° lugar. "Aumen-
tar as vendas", item que não cons-

tava da lista em 2001, apareceu este
ano em 5° lugar, e "Reduzir custos

com treinamento" se manteve nas
primeiras posições.

No foco interno, uma mudança

significativa e qualitativa aconteceu
com o item "Desenvolver e reter ca-
pital humano", que não constava da

lista em 2001. Reduzir custos de cur-
sos e viagens completam as qua-

tro principais razões da implantação
do e-learning. Já os itens "Aumen-

tar a produtividade administrativa"
e "Vendas" deixaram de aparecer

entre as sete principais razões de

Fonte: Prévia e-Leaming Brasil 2003
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{*) Maior permanência do especialista no posto de trabalho gerando resultados // Fonte: Prévia e- Learning Brasil 2003

negócio em 2002, passando respec-
tivamente para os 9° e 10° lugares.

Durante o Congresso e-Learning
Brasil 2003, que será realizado en-
tre os dias 16 e 17 de abril próximo,
serão apresentados os casos das
10 empresas finalistas do Prêmio
2003, quando mais detalhes pode-
rão ser conhecidos.

À luz das informações apresen-
tadas e considerando-se o fato de
o e-learning no Brasil estar sendo
adotado há apenas 4 anos, uma
das conclusões que podemos che-
gar é que muito embora os investi-
mentos aqui estejam crescendo
em proporções equivalentes às da
Europa e aos dos Estados Unidos,

em igual período histórico, as ra-
zões de negócio que levam as or-
ganizações instaladas no Brasil a
adotarem o e-learning estão se vol-
tando mais cedo para a melhoria
das vendas e resultados, muito em-
bora ainda prevaleça a preocupa-
ção com redução de custos como
principal benefício. 

Anúncio

Fonte: Revista T&D, a. 11, e. 124, p. 22-25, abr. 2003.




