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Ponto de referência

O mercado de LMS movimenta 5,2 
bilhões de dólares.

É a previsáo do quanto este mercado 
movimentará em 2021.

Muitos investimentos estão sendo feitos no mercado de educação.
Vamos ver o que aconteceu em 2016.

Crescimento dos investimentos, com demandas para uma educação mais personalizada,
curadoria de conteúdo mais sofisticada e uma maior variedade de experiências de
aprendizagem irão marcar 2017, após ganharem força em 2016. Veja algumas das
tendências que vimos em 2016 e o que acreditamos que acontecerá em 2017.

$5.2 BILHÕES $15.7 BILHÕES

Ainda mais gamificação
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Gamificação

O que acontecerá com o mercado em 2017
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Melhoria dos mobile videos
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Experiências de aprendizagem mais personalizadas
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Melhoria do mobile learning
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Mais aprendizagem social

crossknowledge.com.br

O que você acha que acontecerá em 2017? 
Compartilhe com a gente.

ABRACE O FUTURO E FALE JÁ COM A CROSSKNOWLEDGE

TENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO

DIGITAL PASSADO & FUTURO
O que vimos em 2016 e o que veremos em 2017

Aumento dos investimentos em treinamento e 
desenvolvimento
T&D é uma área que cresce continuamente, e tem sido assim 
por um tempo. Com o mercado de LMS projetado para crescer 
até $15,7 bilhões em 2021, a área de treinamento e 
desenvolvimento - e as inovações e investimentos que vêm 
com ela - continuará apenas a crescer.

Com 35 milhões de pessoas se matriculando em MOOCs 
nos últimos 4 anos - com crescimento de 100% em 2015, se 
comparado a 2014 -, e vídeos autorais consumindo mais de 
55% de todo o tráfego de internet, a experiência com vídeos 
em dispositivos mobile melhorou bastante em 2016.

Em 2016, vimos uma tendência a aprimorar as 
experiências dos colaboradores. Uma das áreas onde 
essa tendência se manifestou foi na personalização - 
particularmente em experiências de aprendizagem. 
Agora, os estudantes podem ter conteúdo selecionado 
entregue por meio de canais personalizados para 
melhorar a usabilidade e a adesão.

Em 2016, 41% dos respondentes se mostraram 
interessados em explorar o universo mobile em suas 
tecnologias de aprendizagem. O número de empresas 
utilizando advanced media, como vídeos, jogos e mobile, 
também cresceu 130% de 2015 para 2016. A quantidade, 
qualidade e adesão ao mobile video cresceram em 2016, 
assim como o mobile learning.

Em 2016, 43% dos respondentes estavam interessados em 
explorar ferramentas sociais nas suas tecnologias de 
aprendizagem. Esta demanda vem subindo na lista de 
prioridades organizacionais há anos, e em 2016 ela atingiu 
um novo pico. Se mantenham atentos, porque os métodos 
de colaboração entre colegas continuarão em alta.

22% dos respondentes disseram que gostariam de ter 
gamificação em seus LMS em 2016. Como uma das 
grandes maneiras de aprimorar a experiência do 
colaborador, a demanda por gamificação continuará 
crescendo para melhorar a usabilidade e a adoção dos 
sistemas.

Curadoria de conteúdo mais sofisticada para 
entregar uma experiência mais personalizada
Em 2017, veremos um fortalecimento da mudança do mercado 
de HCM em direção à experiência do colaborador. Com isso, 
vem a necessidade de uma educação mais personalizada e um 
conteúdo melhor selecionado. O conteúdo precisa ser 
relevante para seus usuários e terá que ser entregue a eles de 
maneira personalizada.

Educação compartilhada
A aprendizagem social e colaborativa veio para ficar. Em 2017, 
ela continuará sendo um dos assuntos mais quentes em 
treinamento e desenvolvimento, afetando a cultura 
organizacional e o desenvolvimento individual.

Um dos métodos mais eficazes para melhorar a experiência do 
colaborador, a gamificação continuará na pauta para 2017. Com 
o crescimento da demanda e consciência do assunto, mais e 
mais empresas investirão em gamificação.


