
E-learning ganha espaço no mundo corporativo 
 
Nos Estados Unidos, a Educação Corporativa movimenta cerca de US$ 60 bilhões ao ano. Na 
Alemanha e no Japão os números são equivalentes. No Brasil, as estatísticas não são precisas, 
mas os exemplos de algumas empresas mostram que o mercado caminha na mesma direção. 
 
Uma grande operadora de cartão de crédito, investiu no ano passado, mais de R$ 4 milhões em 
treinamento. Uma outra instituição financeira gastou o equivalente no mesmo ano em 
desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Esses números mostram que a Educação 
Corporativa se firma, aqui e lá fora, como um dos mais importantes espaços para o 
desenvolvimento da educação continuada. E nesse universo, a Educação à Distância (EAD) 
começa a ganhar destaque. 
 
O uso do e-learning nas empresas como ferramenta de treinamento vem crescendo muito nos 
últimos anos. De 1999, quando foi lançado o e-learning no país, até o ano passado, o segmento 
registrou crescimento de 65%, contra 40% do mercado mundial. Segundo pesquisa do Portal E-
learning Brasil, em 2002, os investimentos das empresas nesta ferramenta de Ensino à Distância, 
era de R$ 52 milhões. Em 2004, esse número saltou para R$ 102 milhões. A previsão para este 
ano, é de um aumento superior a 40%.  
 
Segundo o IDC Brasil, as vendas, soluções e serviços para este mercado devem atingir U$ 23 
bilhões até 2006. “O e-learning tem uma “trinca” de vantagens importantíssimas: interatividade, 
autonomia e flexibilidade, além é, claro, da redução de custo, explica Rosana Gomes, sócia-
diretora da Treina E-learning, empresa especializada em treinamento para o mercado financeiro.  
 
Para o gerente de RH de uma grande corporação, a redução de custos e a possibilidade de 
preparar pacotes de conteúdo específicos para determinadas áreas da empresa, torna o e-learning 
praticamente imbatível nesta área. Além disso, para muitos setores, como o bancário, por 
exemplo, o e-learning possibilita uma interatividade muito grande com os profissionais que estão 
sendo treinados. “Algo impensável há cinco anos”, explica Rosana. 
 
Um outro exemplo citado por empresas que usam essa ferramenta é que o e-learning permite 
ainda que cada aluno dite o seu ritmo de aprendizagem e escolha a melhor maneira de estudar. 
Essa flexibilidade é muito importante no ensino corporativo. 
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