
 

 

CENTRO DE TREINAMENTO BRUNING – GENTE BOA GERA PROSPERIDADE 

 

Acreditamos que as pessoas são a força que movem nossa empresa, por isso, 
investir nelas é investir no crescimento e futuro da Bruning. Com o propósito de gerar 
prosperidade conectando pessoas e tecnologias, a Bruning treina e desenvolve 
pessoas de maneira contínua. Formar “Gente Boa” está entre os principais objetivos 
de nosso planejamento estratégico, e com este intuito, criamos o nosso Centro de 
Treinamento Bruning, a fim de possibilitar a oferta de diversos programas 
educacionais. 

Investindo anualmente cerca de 3 milhões em iniciativas de T&D, a Bruning é 
referência em formação de pessoas. Dentre os programas, destacam-se a 
qualificação técnica, o incentivo à educação (em cursos técnicos, graduação, idiomas 
e pós-graduação), a formação de mão de obra qualificada por meio dos programas de 
Aprendizagem, Estágio e Trainee, bem como o desenvolvimento comportamental 
focado principalmente nos públicos de liderança. 

O Centro de Treinamento Bruning conta com um espaço exclusivo, com mais 
de 1200m², para nossos colaboradores realizarem as suas capacitações, com 
professores altamente qualificados e com parcerias exclusivas para o time Bruning. 
No último ano (2021), realizamos mais de 250 mil horas em treinamentos, atingindo 
em média 380 pessoas por mês. As qualificações são muitas, e o funcionário conta 
com um “Menu de Treinamentos” a fim de capacitar-se em temas diversos: desde 
fundamentos de manufatura, mentalidade Lean e formações de cunho 
comportamental. O Centro de Treinamento conta com 10 salas propícias para 
capacitações, laboratórios práticos e recursos de realidade virtual, garantindo a 
melhor experiência na qualificação de nossos colaboradores. 

Acreditamos que formar e desenvolver “gente boa”, além de desempenhar um 
papel fundamental no atingimento de nossas metas de qualidade, pontualidade e 
produtividade, proporciona crescimento profissional e pessoal a todos. Pessoas 
conectam-se à tecnologia por meio da educação, e é isso que gera prosperidade! 

 


