
                                                                                        
 

Fundação UniAbralimp: mais de 90 cursos e 470 horas de aulas em 2022 
 

Com foco em promover a valorização da limpeza, por meio da qualificação dos 
profissionais do setor, a Fundação realizou cursos e treinamentos para mais de 1,8 mil 

profissionais neste ano 
 

A Fundação da Unidade Nacional de Formação do Mercado Brasileiro de Limpeza 
Profissional (Fundação UniAbralimp), centro nacional de excelência em conhecimento e 
formação em limpeza profissional, instituído pela Associação Brasileira do Mercado de 
Limpeza Profissional (Abralimp), completou o ano de 2022 com diversas conquistas.  
 
Ao longo deste período, mais de 1,8 mil profissionais e interessados participaram dos 
treinamentos e cursos especializados nos formatos online e presencial voltados para as 
equipes, líderes, gestores e empreendedores. Foram cerca de 470 horas de aulas 
contempladas em pouco mais de 90 cursos operacionais, de gestão e de certificação. 
 
Com a grade de cursos ampliada e voltada para os mais diversos setores, foi possível 
capacitar maior número de pessoas para as diferentes funções. A UniAbralimp atuou 
fortemente tendo como foco três pilares importantes: educacional (promovendo 
cursos, treinamentos e palestras para todas as categorias de profissionais do mercado 
de limpeza); motivacional (com mentorias, reconhecimentos e premiações para quem 
atua no setor); e social (com ações em instituições, espaços públicos e oferta de bolsas 
de estudo).  
 
Entre os destaques das ações sociais esteve a higienização do piso da Catedral da Sé, 
importante ponto turístico da capital. A iniciativa contou com o engajamento e doações 
de diversas empresas associadas à Abralimp. Além da disponibilização de 46 cursos 
gratuitos aos profissionais do mercado.  
 
Das ações relacionadas ao pilar motivacional, a Fundação UniAbralimp promoveu os 
prêmios Aluno em Destaque e Empresa Capacitadora que valorizam e reconhecem o 
aluno e a empresa que mais se dedicaram à qualificação profissional junto à instituição 
no ano de 2022. 
 
Com sua sede no bairro de Santa Cecília, em São Paulo (SP), e uma instalação totalmente 
equipada para a realização de eventos e cursos presenciais e online, a Fundação tem 
atraído diversos perfis de alunos que buscam treinamento qualificado.  
 
Os conteúdos desenvolvidos e compartilhados pela UniAbralimp atendem os setores da 
limpeza profissional, composta por fabricantes de máquinas e equipamentos, químicos, 
prestadores de serviços e distribuidores. 
 
Além dos treinamentos, a Fundação estabeleceu parcerias com consultorias 
especializadas em limpeza profissional, publicou manuais e apoiou as empresas no 
atendimento dos requisitos para a conquista de certificações.   

https://www.uniabralimp.org.br/
https://www.uniabralimp.org.br/


                                                                                        
 
Para 2023, a Fundação UniAbralimp terá grandes novidades na sua grade de cursos 

operacionais, de gestão e de certificação, além de lançamentos de programas 

motivacionais e a expansão no Brasil todo por meio da UniAbralimp itinerante. 

Clique aqui para saber mais e conferir a grade completa.  
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