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1  O project finance 
non recourse 
possibilita o 
financiamento sem 
aporte de garantias 
corporativas.

2  Para o primeiro 
semestre de 2019, 
estão programados 
cursos sobre project 
finance, seguros e 
garantias e negócios 
em saneamento.

O EduCorp, programa de educação corporativa da Abdib 
para o setor de infraestrutura, realizou cinco cursos em 
2018, sobre temas como financiamento da infraestrutura 
com foco em project finance1, negócios em saneamento 
básico e seguros e garantias para infraestrutura. Desde 
2004, quando foi criado, o EduCorp já promoveu 70 cursos, 
atendendo aproximadamente 1.500 alunos, que 
encontraram condições de aperfeiçoar competências 
relevantes para a condução dos projetos de investimentos 
e negócios no setor. 

O programa planeja o conteúdo dos cursos baseado nas 
necessidades dos alunos. Em seguida, convida para o 
corpo docente um time de profissionais oriundos de 
empresas do setor ou de instituições de ensino superior, 
criando um ambiente favorável para troca de experiências 
e aprendizado de acordo com a realidade do mercado. 
Atualmente, o programa organiza também cursos de curta 
duração, inclusive no período noturno, indo ao encontro 
das necessidades dos profissionais do setor. Essa 
estratégia permanece para 20192.

O primeiro curso ministrado no âmbito do programa  
de educação corporativa da Abdib foi iniciado em abril  
de 2004. Foi um curso de MBA sobre energia elétrica  
para 26 profissionais de empresas do setor elétrico,  
com 18 meses de duração e 420 horas/aula. Desde 
então, já foram realizados cursos sobre energia elétrica,  
gestão para a infraestrutura, gestão socioambiental  
para projetos de infraestrutura e gestão socioambiental 
para empreendimentos hidrelétricos, entre outras  
áreas de estudo.

De volta à sala de aula
DESDE 2004, O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DA 
ABDIB PARA A INFRAESTRUTURA PROMOVEU 70 CURSOS 
COM CERCA DE 1.500 ALUNOS QUE APERFEIÇOARAM 
COMPETÊNCIAS RELEVANTES PARA O SETOR
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