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Cursos com conteúdo direcionado para a realidade da empresa. Essa é uma das principais
vantagens que tem atraído importantes corporações a investirem nos chamados treinamentos in
company. Há também, entre tantos outros, benefícios em relação à carga horária mais flexível e à
diminuição dos custos em relação às turmas abertas.
De acordo com o mestre em engenharia da produção, Roberts Vinícius de Melo Reis, o retorno
para a empresa em um curso in company é realmente muito maior, uma vez que as aulas podem
acontecer nas dependências da instituição e apresentam casos que envolvem sua rotina. "Os
profissionais se sentem mais à vontade para desenvolver o aprendizado em um ambiente e
contexto que já conhecem", explica Roberts, que somente este ano, como instrutor do IETEC,
ministrou cinco cursos in company de Gestão de Estoques para a Fiat Automóveis.
A montadora, que em 2005 obteve novamente a liderança no mercado brasileiro de automóveis,
atingindo a marca de 404.803 veículos emplacados, é uma das empresas que investe
constantemente na melhoria da qualificação profissional de seus colaboradores. Quem comprova é
o especialista sênior de tecnologia da informação da FIAT, André Luiz Souza Ferreira. Ele é aluno
do Curso Preparatório para Exame PMP, oferecido pelo IETEC especialmente para os
colaboradores da montadora. "Faz parte da política da FIAT oferecer aprimoramento para seus
profissionais", diz André.
Fica claro, ao investir em um curso como o Preparatório para Exame PMP, a preocupação da FIAT
em preparar seus profissionais para a excelência na gestão de projetos. A certificação implica no
conhecimento das melhores práticas em gerenciamento de projetos e este também é um
importante passo na busca da satisfação dos clientes, sejam eles internos ou externos.
No que depender do retrospecto, o resultado do exame será muito positivo. Dos alunos que
participaram do Curso Preparatório para Exame PMP do IETEC em 2005, 95% dos que fizeram a
prova foram aprovados. De acordo com o coordenador e instrutor do curso, o PMP Ivo Michalick
Vasconcelos, a meta é atingir 100% de aprovação com os profissionais da FIAT. "Como eles
possuem apóio da instituição, não será difícil conseguir esse índice", afirma Ivo, que também é
Vice-Presidente de Certificação do PMI de Minas Gerais.

