
Mais capacitação sem sair do trabalho 
 
Cursos in company são opção para empresas qualificarem profissionais de forma 
alinhada às suas necessidades 
 
Proporcionar aos colaboradores oportunidade de crescimento e ainda assegurar que a 
formação que vão receber está perfeitamente alinhada aos interesses de seus negócios são 
fatores que motivam várias empresas a apostarem na oferta de cursos de pós-graduação in 
company. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas, a Trevisan Escola de Negócios e a 
Business School São Paulo oferecem essa opção. 
 
A modalidade atrai por uma série de motivos. O principal é a característica de os cursos 
abordarem temas de interesse direto de uma companhia. Por isso mesmo, promovem a 
interação entre diversas áreas de uma mesma empresa, estimulando a troca de informações 
entre os profissionais e a discussão sobre temas pertinentes ao dia-a-dia. Mais do que isso, 
costumam proporcionar condições de disseminar a cultura organizacional. Ao estimular um 
contato direto entre os colaboradores, os cursos podem também reforçar a parceria e a 
camaradagem. E por estarem ligados diretamente às necessidades corporativas, servem como 
reveladores de talentos internos. 
 
Outra vantagem é que normalmente as escolas que oferecem os cursos in company também 
deixam a critério do contratante se as aulas serão ministradas nas próprias empresas ou nas 
instituições de ensino. Assim, o acesso aos instrumentos fundamentais para o ensino de 
qualidade está à disposição dos contratantes, mesmo sem necessidade de investimento em 
infra-estrutura. 
 
Outro ponto vantajoso para as empresas é a escolha de dias e horários, de forma a não 
comprometer o desempenho de seus profissionais. Há companhias que estipulam cursos com 
alguns horários coincidentes como de trabalho, até como forma de não sobrecarregar os 
empregados. Há casos em que uma única empresa não possui número suficiente de 
profissionais com o perfil desejado para receber a capacitação. Assim, fazem parcerias com 
outras ou abrem vagas para o público externo. 
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