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A atuação do 
IBEGESP na FIDI
Desde 2015, o IBEGESP apoia a 
FIDI na produção de treinamentos, 
campanhas de desenvolvimento  
e gestão de projetos. 
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SOBRE A FIDI
Referência em 
diagnóstico por 

imagem

+ de 2 mil 
colaboradores

+ de 5 milhões de 
exames realizados 

por ano no SUS

O que fazemos lá

 TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO      

 ENDOMARKETING 
E PLANOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 APOIO E 
ACOMPANHAMENTO 

DIÁRIO 

Nosso impacto
Ao longo desses anos de parceria, o IBEGESP atuou em incontáveis projetos de 
treinamento e desenvolvimento da FIDI.

Mais de 150 cursos EAD 
produzidos

Trilhas de aprendizagem 
customizadas

Centenas de formações 
presenciais

Campanhas motivacionais 
periódicas
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ALGUNS DESTAQUES
 COMBATE À COVID-19 
O IBEGESP apoiou a FIDI enquanto a Fundação esteve na linha de frente da luta 
contra a Covid-19. 

 INTEGRAÇÃO EAD 
O IBEGESP formulou uma integração EAD para os diversos profissionais que 
mensalmente ingressam na Fundação

Em menos de 48 
horas, o IBEGESP 
produziu 5 cursos 
emergenciais 
sobre Tomografia 
Computadorizada, 
exame essencial 
para o diagnóstico 
da Covid-19

Integração EAD com interatividade, dinamismo e recursos 
instrucionais variados
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 APOIO DIÁRIO   TREINAMENTO TÉCNICO
Com uma equipe que apoia diariamente a FIDI, o IBEGESP se especializou em 
produzir materiais e treinamentos técnicos de qualidade

HABILIDADES COMPORTAMENTAIS
O foco na técnica e excelência nunca nos afastou do desenvolvimento de 
habilidades comportamentais e socioemocionais

  

GESTÃO BASEADA EM INDICADORES E EVIDÊNCIAS
Todas as ações se baseiam em periódicos levantamentos de necessidades de 
treinamento e na gestão de indicadores sólidos
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Diferenciais de ter o IB ao seu lado no dia a dia

Equipe estruturada especialmente 
para atendimento da organização

Levantamento contínuo de necessidades 
de treinamento

Criação e acompanhamento de indicadores

Materiais audiovisuais e cursos produzidos 
com exclusividade

Trilhas de aprendizagem customizadas

“A grande diferença de ter um 
acompanhamento diário de tantos anos 
é garantir campanhas, cursos e materiais 
que falem a língua da sua organização. Na 
FIDI, nós vestimos a camisa pra conseguir 
captar o DNA de um time de mais de 2 mil 
colaboradores. E temos muito orgulho do 
que construímos!” 

ALESSANDRA GASPARI 
Presidente e Cofundadora



Essa possibilidade de acompanharmos diariamente diferentes organizações, 
como a FIDI e o Centro Paula Souza, nos fez criar o IBEGESP on Demand, nossa 
consultoria de Treinamento e Desenvolvimento.

O IB On Demand te permite desenvolver a sua empresa e ainda contribuir com a Gestão 
Pública do nosso país. O IBEGESP é um instituto sem fins lucrativos que direciona seus 
ganhos ao desenvolvimento científico e social. 

Desenvolva 
Se interessou? Entre em contato conosco para avaliar o atual cenário de Treinamento 
& Desenvolvimento da sua organização

facebook.com/Ibegesp

linkedin.com/company/ibegesp

instagram.com/ibegespoficial

https://www.youtube.com/ibegespoficial

http://facebook.com/Ibegesp
linkedin.com/company/ibegesp
instagram.com/ibegespoficial
https://www.youtube.com/ibegespoficial

