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• sociedade científica sem fins lucrativos

• fundada em 1995 em São Paulo

• 2.800 associados, individuais e 

institucionais

• international congress anual with 1.500 

participantes

• associada ao ICDE e à SBPC

• é uma das 30 entidades credenciadas 

p/ MEC para indicar nomes para CNE



Analítica (Analytics)

• coletar, organizar e analisar dados 

quantitativos sobre qualquer 

processo em andamento

• para obter informação que permite 

chegar à observações qualitativas

• e poder inferir tendências para o futuro 

e tomar decisões estratégicas e táticas



CensoEAD.Br 2010

• livro bi-lingue, dados disseminados no 

site após um ano

• escolas, universidades, governo, empresas

• 45 tables, com cruzamento de dados

• quarta edição anual agora em produção



Metodologia 

• elaboração de cinco questionários 

distintos para tipos de atuação:

• cursos credenciados

• cursos livres

• cursos corporativos

• professores independentes (+1k 

alunos

• fornecedores de produtos e serviços



Metodologia 

• questionários colocados no site

• e-mails e telefonemas a todas as 

instituições convidando para 

participação online

• “follow-up” telefonemas feitas para 

instituições

• tabulação e análise



Resultados 

• 975 cursos autorizados e livres reportarem

35.2%  são de administração, direito e 

ciências sociais

33.2%  são de educação



Resultados 

• maioria das instituições oferece duas 

modalidades (EAD e Presencial) e atuam 

em parcerias

• maioria das instituições têm menos de 5 

Anos de atuação em EAD

• maior número de cursos é de cursos 

autorizados



Resultados 

• perfil dos alunos

• cursos livres: 56% feminina

• cursos autorizados: 54% feminina

• cursos corporativos: 54% masculino

• cursos livres e autorizados:  75% 

trabalham e estuda



Resultados 

• aspecto mais valorizado

• cursos autorizados: satisfação dos alunos

• cursos livres: satisfação dos alunos

• cursos corporativos:  alto número de 

alunos concluintes



Resultados 

• maior problema das instituições de EAD:

evasão

cursos livres: índice médio de 22% 

cursos autorizados:  “    “    de 18%

cursos corporativos: “   “    de  9.5%



Resultados 

• maior  obstáculo das entidades 

corporativas:  

realização de cursos a distância 

durante a jornada de trabalho



Resultados 

• maioria das instituições respondentes 

informou que o investimento em EAD 

aumentou de 2008 a 2010, 

principalmente na ampliação do 

número de cursos

• maioria das instituições têm a expectativa 

do crescimento das matrículas nos 

próximos 3 anos



Resultados 

• número de profissionais trabalhando na 

modalidade EAD:  29.058

• 39% equipe administrativa

• 38% implantação dos cursos

• 18% produção dos cursos

• 6% equipe tecnológica

• 65% são efetivos; 35% são terceirizados



Obrigado pela atenção!

www.abed.org.br


