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educação corporativa

Mesmo com adversidades derivadas da crise econômica e do tempo escasso, o programa de 
educação continuada da Abdib realizou cinco novos cursos em 2017

aprendizado sob demanda

Dificuldades na economia, orçamento mais enxuto, 
falta de tempo para estudar. O EduCorp, programa 
de educação continuada da Abdib para o setor de 

infraestrutura, soube reconhecer as dificuldades 
vivenciadas pelos profissionais e reestruturou o 
programa e o formato de cursos, identificando 
temas com maior interesse no mercado e or-
ganizando as aulas para caber no bolso e na 
agenda dos alunos.

Com essa diretriz, o EduCorp promoveu cin-
co cursos em 2017 – dois sobre financiamen-
to em infraestrutura, dois sobre seguros 
para infraestrutura e um sobre negócios 
em saneamento básico. Com conteúdo 
centrado nas principais necessidades 
dos alunos, corpo docente de algumas 
das principais empresas do setor ou de 
instituições de ensino superior, encon-
trou profissionais interessados em atu-

alização e novos conhecimentos.

O calendário de cursos foi planejado a partir 
de um encontro realizado em fevereiro de 
2017 com diretores e gestores de progra-

mas de educação corporativa das empre-
sas associadas com o objetivo de detec-
tar demandas e estabelecer diretrizes 

para o EduCorp.

O EduCorp, programa de educação 
corporativa da Abdib para os mer-
cados de infraestrutura, atingiu, 

em setembro de deste ano, a 
marca de 60 cursos concluídos. 

No total, quase 1.400 profissio-
nais e estudantes aprende-
ram e aperfeiçoaram com-

petências nos cursos em 
questão.

O primeiro curso mi-
nistrado no âmbito do 
programa de educa-
ção corporativa da 
Abdib foi iniciado em 

No programa 
de educação 
continuada da 
Abdib, cursos 
foram reformulados 
para serem 
adequados às 
necessidades dos 
alunos
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André Dabus 
(Marsh) profere 

aula sobre 
seguros para 

infraestrutura 
em curso do 

EduCorp

O EduCorp já 
promoveu cerca 

de 60 cursos 
de formatos 

variados

Fernando Fleury 
é professor do 

curso sobre 
financiamento 

de investimentos 
na infraestrutura 

do programa 
de educação 

corporativa da 
Abdib

abril de 2004, ano em que o Edu-
Corp foi lançado. Foi um curso de 
MBA sobre energia elétrica para 
26 profissionais de empresas do 
setor elétrico, com 18 meses e 
420 horas/aula de duração.

Naquela época, houve um mo-
vimento empresarial pela reto-
mada dos investimentos em 
infraestrutura e, consequen-
temente, pelo aprimoramen-
to dos recursos humanos 
em assuntos regulatórios, 
socioambientais e finan-
ceiros, por exemplo. Uma 
pesquisa foi realizada com 
presidentes e diretores de 
empresas associadas da 
Abdib para as competências 
e habilidades que precisam de 
aperfeiçoamento.

Os cursos promovidos pelo 
EduCorp tem formatos varia-
dos, com uma programação 
de aulas que envolveu ener-
gia elétrica, gestão para a 
infraestrutura, gestão socio-
ambiental para projetos de 
infraestrutura e gestão so-
cioambiental para empre-
endimentos hidrelétricos, 
entre outros, com ampla 
participação das empresas 
do setor e de professores 
das principais instituições 
de ensino superior do país.

Para 2018, a programação de 
cursos de extensão e de curta du-
ração abrange temas como ge-
renciamento estratégico da arbi-
tragem, projetos de concessões 
e PPPs, project finance e finan-
ciamento na infraestrutura, 
gestão da iluminação pública, 
negócios em saneamento 
básico, licenciamento am-
biental, seguros e garantias 
para infraestrutura e negó-
cios em sistemas inteli-
gentes de energia.
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