Funcionário da Marbor conquista primeiro
lugar em curso nacional de gestão de frotas
Claudio Pinheiro participou, com outras 115 pessoas
de todo o Brasil, de uma especialização do Instituto Parar
e foi premiado por ter o melhor desempenho
O gerente-administrativo da Marbor Locadora de Veículos, Claudio
Pinheiro, conquistou o primeiro lugar no Programa de Gestor de
Frotas (PGF) do Instituto Parar – do Grupo GolSat. Pinheiro
conseguiu se destacar em meio a outros 115 participantes do curso,
que reuniu profissionais de todo o Brasil.
Para conseguir a primeira colocação, o gerente teve de obter o
melhor desempenho na prova final, aplicada após cinco módulos de
curso, durante o período de três meses. Entre os 116 participantes,
apenas 22 foram aprovados no teste e, entre estes, a maior
pontuação foi a de Pinheiro. Como reconhecimento, ele foi
convidado para um almoço especial, com diretores e outros
representantes do Instituto Parar, será capa da revista do Portal
Parar, como personagem de uma reportagem sobre o curso,
participará de um grande congresso do setor (com a presença de
empresas do ramo dos Estados Unidos, da França, do Uruguai e de
vários outros países) e visitará quatro multinacionais, onde poderá
conferir o funcionamento da área de gestão de frotas.
“Foram quatro horas de prova, com questões objetivas e
discursivas. Eu esperava ir bem, mas não imaginava que teria a
maior pontuação. Fiquei muito feliz com o resultado e a sensação
de ver seu esforço recompensado é muito gratificante”, afirma
Claudio Pinheiro.
“Somos os primeiros do Brasil a conseguir certificação de um curso
de gestão de frotas. Buscamos informações para o conteúdo nos
Estados Unidos e com as melhores referências do setor no mundo
inteiro. Nossa prova é muito difícil e o sistema de pontuação
bastante rigoroso, por isso, nem todos os inscritos conseguem o
certificado. O Claudio é um exemplo de gestor e de profissional
aplicado, determinado”, avalia Flávio Tavares, diretor de Marketing
e Vendas da GolSat.
O curso, que trata, além de gestão de frotas em si, de trânsito,
emissão de gases, novidades do setor e outros temas relacionados,
foi patrocinado pela Marbor Locadora. “Nós estamos imensamente
orgulhosos do Claudio, que é um profissional competente,
esforçado e que merece todo reconhecimento. Esse resultado só

confirma o quanto vale a pena investir em nosso pessoal”, relata
Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo Marbor.
O gerente já está aplicando no dia a dia da Marbor o que aprendeu
na especialização. “Cerca de 60% do que aprendi no curso já está
sendo usado na empresa. E chegaremos a 100% até o segundo
semestre deste ano”, garante Pinheiro.

