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CONTATO

Representante Regional Brasil
International Training Brasil

(61) 98596-5665
infobrasil@tdisdi.com

International Training 
1321 SE Decker Ave.

Stuart, FL 34994

Ligação Grátis 
+ 1-888-788-9073

Telefone
+ 1-207-729-4201

Fax
+ 1-877-436-7096

Segunda-feira a quinta-feira
9:00am-6:00pm EST

Sexta
9:00am - 5:00pm EST

Fechamos sábado e domingo

tdisdi.com/contact

Uma empresa global atendendo em nível local
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Quem somos nós?



Bem-vindo a International Training
Desde seu humilde início em 1994 até hoje, o grupo de 
agências de treinamento: a Scuba Diving International 
(SDI), Technical Diving International (TDI), Emergency 
Response Diving International (ERDI) e a Performance 
Freediving International (PFI) se tornaram uma das 
maiores agências de certificação de mergulho no mundo.
Em 2018, a International Training buscou ir de encontro a 
uma indústria fora do mergulho, a área de primeiros 
socorros, com a adição da First Response Training 
International.
Com 28 escritórios regionais atendendo mais de 100 países 
e territórios, a empresa hoje excede em muito a visão 
original que os fundadores tinham quando conceberam a 
ideia em um guardanapo, sentados à mesa da cozinha no 
início dos anos 90. 

TDI: Technical Diving International
A TDI foi uma das primeiras agências desse tipo com foco em fornecer materiais de treinamento e 
educação para situações de mergulho especializadas, desde nitrox até rebreathers de circuito 
fechado e ambientes com teto, como cavernas e naufrágios. A TDI continua sendo a maior e mais 
respeitada agência do mundo que oferece treinamento em mergulho técnico. 

SDI: Scuba Diving International 
Em 1998, a TDI em busca de uma demanda crescente, criou uma divisão de mergulho esportivo e 
assim nasceu a SDI. A força motriz por trás dessa expansão foi que os instrutores de mergulho em 
campo valorizavam lidar com uma agência que os escutava e criava programas que são muito 
lucrativos, porque são adaptados à maneira como o mergulhador de hoje quer aprender a mergulhar. 
Desde então, a SDI tornou-se parte do RSTC (Recreational Scuba Training Council), RSTC Europe, 
World RSTC, ISO Certified e membro da EUF. Desde suas origens, a SDI foi pioneira em inovações na 
indústria que agora se tornaram um padrão. Isso inclui a implementação de computadores pessoais de 
mergulho em águas abertas desde o primeiro dia e a disponibilização do eLearning para os alunos.

ERDI: Emergency Response Diving International
Com os membros agora satisfeitos com suas opções de treinamento de mergulho recreativo e técnico 
por meio da SDI e TDI, eles continuaram a solicitar treinamento mais especializado em mergulho de 
segurança pública. A ERDI tem o único programa de treinamento apoiado por uma grande agência de 
certificação que atende exclusivamente ao mergulho de segurança pública e é compatível com OSHA e 
NFPA. Ao longo dos anos, a ERDI criou programas e treinou equipes de mergulho altamente 
estabelecidas, incluindo bombeiros, departamentos de polícia e várias agências federais e militares em 
todo o mundo.
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A Visão da TDI começou numa mesa de cozinha e o 
logótipo foi finalizado neste guardanapo.



PFI: Performance Freediving International
A PFI é a agência usada pelos melhores atletas para cross-training. Isso inclui a Red Bull, atletas 
olímpicos dos EUA, Canadá e de Hollywood. Quando você não se contenta com nada além do 
melhor em sua educação de mergulho livre, você só tem uma escolha: PFI.
Desde a nossa formação em 2000, os instrutores da PFI ensinaram mais de 10.000 pessoas a mergulhar 
de forma mais segura, mais longa e mais profunda. Seja você um novato no mergulho livre ou um 
entusiasta experiente na água, somos a única fonte de que você precisa para cursos de mergulho livre, 
certificações de instrutores, treinamento especializado de elite e eventos de competição. Estamos em 
uma missão única de fornecer a você as informações científicas e de treinamento mais avançadas que 
saem do esporte hoje.
A mentalidade de mergulho da PFI obtém resultados. Mergulhadores treinados pela PFI 
estabeleceram mais de 23 recordes mundiais e dezenas de recordes nacionais. Mas o mergulho livre é 
mais do que competição - é uma jornada interior para ver do que você é feito. Para descobrir o 
potencial dentro de você e infundi-lo em toda a sua vida, dentro e fora da água.

First Response Training International
No outono de 2018, a International Training lançou a reformulação de seu programa de primeiros 
socorros focado em mergulho para que nossos membros pudessem levar suas práticas para fora do 
setor de mergulho com um programa compatível com ILCOR. Com uma seleção simples de cursos e 
um programa de eLearning baseado em vídeo, a recepção foi incrível. Adicione o preço lucrativo que 
compete com as outras organizações de primeiros socorros em seu campo e você terá o programa 
mais inovador até agora. A First Response Training International é uma organização de classe 
mundial que oferece treinamento para socorristas leigos em escolas, empresas e áreas públicas, 
orgulhosamente oferecendo currículos de ponta, projetados para preparar indivíduos para lidar com 
situações de emergência e salvar vidas.
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MAIS DE 20 ANOS DE INOVAÇÃO

• Primeira a apresentar o treinamento de Nitrox em um formato simples
que não exigia mergulhos para ser concluído.
• Primeira a apresentar um programa avançado de naufrágio ensinando
técnicas de mergulho com teto fora do formato de mergulho em caverna.
• Primeira a tornar o treinamento de Trimix acessível a mergulhadores
recreativos.
• Primeira a ter certificação de Divemaster Técnico.

• Primeira a permitir que você ensine “enquanto mergulham”, permitindo
que os alunos aprendam a mergulhar utilizando um Computador de
Mergulho Pessoal (PDC).
• O primeira a deixar de lado o requisito para mergulhadores iniciantes
aprenderem tabelas complicadas, enquanto ainda oferece a opção de
ensinar tabelas, se desejar.
• Primeira a baixar a idade mínima do Open Water para 10 anos.
• Primeiro programa de Solo Diver de nível esportivo com seguro.
• Primeira a criar um curso de treinamento on-line em águas abertas e
torná-lo popular – O eLearning agora é um padrão da indústria.
• Primeira a apresentar especialidades online como Wreck, Computer
Nitrox, Deep e Navigation. Atualmente, existem mais de 25 cursos e
especialidades de eLearning disponíveis online.
• Primeira a oferecer programas de liderança online, incluindo Divemaster,
Assistant Instructor e Open Water Scuba Diver Instructor. Os acadêmicos
on-line e a preparação para esses programas oferecem mais e melhor
tempo de qualidade “na água”!
• Primeira a disponibilizar cartões de certificação diretamente através de
seu Centro de Mergulho participante com Impressão de Cartões na Loja.
• Primeira a oferecer um recurso de bate-papo para que os alunos acessem
a assistência de um instrutor na sede durante seus cursos de eLearning.
• Primeira a oferecer auditorias para sites de Dive Center e a presença de
marketing digital.
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• Primeira a fornecer aos instrutores e estabelecimentos padrões subscritos e
apoiados por seguro apropriado.
• Primeira a apresentar programas compatíveis com OSHA e NFPA.
• Primeira a oferecer treinamento através de uma verdadeira rede de
estabelecimentos profissionais.
• Primeira a oferecer currículos de eLearning que tornam mais fácil para os
alunos concluir seus estudos sem se preocupar com turnos e dificuldades de
agendamento.
• Primeira agência de treinamento a oferecer educação para TODA a equipe
por meio de treinamento OPS em três partes (Conscientização, Operações e
Técnico).

• Primeira a ter padrões e procedimentos formais para certificação.
• Primeira a desenvolver técnicas hoje utilizadas em todo o mundo.
• Primeira a fornecer aos membros um seguro de responsabilidade
profissional para mergulho livre.
• Primeira a oferecer um programa de sobrevivência em apneia.
• A única agência cujos instrutores fornecem treinamento para forças
especiais dos EUA, Canadá e Grã-Bretanha.

• Primeira a oferecer eLearning baseado em vídeo.
• Primeiro a oferecer um site fácil de usar para instrutores.
• Primeiro a registrar alunos online com c-cards digitais.
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NOSSOS CURSOS

Balcão único
Com mais de 150 cursos disponíveis e mais de 200 certificações de mergulho, a International 
Training é a agência de mergulho e mergulho livre preferida dos lojistas.

Como membro profissional da International Training, você poderá oferecer mais cursos do 
que qualquer outra agência. De mergulho livre, esportivo e técnico a segurança pública e 
treinamento de primeiros socorros, nós temos tudo!

36
Cursos
eLearning 

200
  Certificações

de Mergulho

150
 Cursos 

Disponíveis

+ + +



OW SCUBA DIVER

SDI ASSISTANT 
INSTRUCTOR

INACTIVE DIVER / 
REFRESHER

ADVANCED DIVER

MASTER DIVER

RESCUE DIVER

SDI DIVEMASTER

SDI INSTRUCTOR

SDI SCUBILITY 
INSTRUCTOR

SDI NONDIVING 
SPECIALTY INSTRUCTOR

SDI INSTRUCTOR
TRAINER

SDI COURSE DIRECTORSCUBILITY

• ADVANCED 
ADVENTURE

• ADVANCED 
BUOYANCY
CONTROL

• AIR FILL STATION 
TECHNICIAN 

• ALTITUDE
• BOAT
• COMPUTER
• COMPUTER NITROX
• DEEP
• DIVER PROPULSION

VEHICLE
• DRIFT
• DRY SUIT
• EQUIPMENT 

SPECIALIST
• FULL FACE MASK
• ICE
• MARINE ECOSYSTEMS 

AWARENESS
• NIGHT/LIMITED 

VISIBILITY
• RESEARCH
• SEARCH & RECOVERY
• SHORE/BEACH
• SIDEMOUNT
• SOLO
• U/W HUNTER & 

COLLECTOR
• U/W NAVIGATION
• U/W PHOTOGRAPHER
• U/W VIDEOGRAPHER
• VISUAL INSPECTION

PROCEDURES
• WRECK

• SNORKELER
• SCUBA DISCOVERY
• FUTURE BUDDIES
• SHALLOW WATER 

DIVER
• INDOOR DIVER
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COURSES

*open circuit & ccr 
options available
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COURSES

TENDER

ERD I

TESTIFYING IN COURT ICE SURFACE RESCUE

ERD II

ERD SUPERVISOR

ERD INSTRUCTOR

ERD INSTRUCTOR 
TRAINER

ERD NONDIVING OPS 
INSTRUCTOR

• CONTAMINATED 
WATER OPS

• DRY SUIT OPS
• FULL FACE MASK OPS
• HULL INSPECTION 

OPS
• ICE DIVING OPS
• NIGHT OPS
• SMALL BOAT OPS
• SWIFT WATER OPS
• U/W CRIME SCENE 

OPS
• U/W THREAT 

ASSESSMENT OPS

• CONFINED SPACE OPS
• U/W EXPLOSIVES OPS



ADVANCED
FREEDIVER 

INTERMEDIATE 
FREEDIVER • SNORKELER

• INTRODUCTION TO 
FREEDIVING

• SAFE BUDDY

• COACHING
• OPEN LINE DIVING

ASSISTANT FREEDIVER 
INSTRUCTOR

FREEDIVER
SUPERVISOR

FREEDIVER
INSTRUCTOR

ASSISTANT 
INTERMEDIATE 

FREEDIVER 
INSTRUCTOR 

INTERMEDIATE 
INSTRUCTOR 

FREEDIVER

SAFETY FREEDIVER



Adult and Child
Emergency Care Instructor

Bloodborne Pathogens
Instructor

Oxygen Administration
Instructor

Adult and Child
Emergency Care

Workplace CPR/AED

Bloodborne Pathogens Airborne Pathogens

Child Emergency Care

Oxygen Administration



PRODUTOS e SERVIÇOSProdutos
Geração de Códigos
Gere códigos de eLearning instantaneamente para que você sempre possa fornecer um código de 
eLearning para um cliente em potencial sem ter que investir em manter códigos em estoque. Com 
isto você fornece um atendimento instantâneo ao cliente enquanto ajuda no seu fluxo de caixa.

In-Store C-Card Printer
Assuma o controle dos c-cards de seus alunos. Imprima-os em suas lojas hoje!
A In-Store C-Card Printer (ISCP) é outra solução de negócios solicitada pelos membros
da  Internacional Training. Seja o primeiro centro de mergulho em sua área a oferecer
aos seus alunos os seus c-cards no mesmo dia em que concluíram o curso e também a 
capacidade de re-emitir-lhes um cartão de substituição no local.

Cartões de Certificação Digital 
A International Training permite que estudantes e membros profissionais possam acessar
os cartões de certificação diretamente do nosso site em qualquer dispositivo móvel. Através de um simples
processo de login em www.tdisdi.com, os titulares de cartões podem baixar seus cartões de certificação 
diretamente em seus dispositivos e mantê-los em formato digital onde quer que estejam. Eles também 
podem enviar seus certificados por e-mail com antecedência para os resorts para os quais estão indo – 
tudo a partir de seu dispositivo móvel. Este serviço é oferecido sem custo para seus mergulhadores.
eLearning Courses

A SDI, TDI, ERDI, PFI, e a First Response Training oferecem a você e seus clientes a maior 
biblioteca de programas de eLearning disponíveis no setor de mergulho. Mergulho livre, 
esportivo, técnico, segurança pública, bem como cursos de eLearning de primeiros socorros, 
incluindo cursos de nível profissional, estão disponíveis para que suas lojas expandam ainda 
mais seus negócios. Você terá links personalizados para nossos programas de eLearning, 
para que seus clientes sempre voltem para você.
Mobile App
Agora você pode ter todas as suas certificações com você o tempo todo. O Mobile App 
permite acessar, baixar e compartilhar seus cartões de certificação digital. Nenhum 
pagamento ou sincronização necessária! O aplicativo também permite que você encontre 
centros de mergulho em qualquer lugar do mundo e também lhe dá acesso a todo o seu 
conteúdo favorito do nosso canal do YouTube e blogs no site. Alterne entre agências para 
encontrar algo totalmente novo!

Baixe o aplicativo na Google Play ou na Apple App Store!!

Serviços
Soluções de negócios
Trabalhe com uma empresa que trabalha para você – Aumente sua visibilidade e as 
oportunidades de negócios enquanto as equipes de marketing e vendas oferecem o suporte que você 
merece. Desfrute de uma auditoria do seu site por nossa equipe de marketing interna, acesso ao 
eLearning para seus clientes, melhores preços e negócios com pessoas reais e mergulhadores reais, 
oferecendo atendimento ao cliente real.
Biblioteca de Recursos de Negócios e Centro de Recursos de Marketing - Obtenha todas as informações comerciais 
e de marketing de que você precisa em nossa Biblioteca de Recursos de Negócios, completa com webinars, artigos e 
apresentações em vídeo. Nosso Centro de Recursos de Marketing inclui todas as ferramentas que você precisa para 
comercializar seus negócios com guias úteis, links de mídia social, logotipos para download, gráficos e arquivos, 
campanhas de marketing inteiras e muito mais, diretamente do Departamento de Marketing.
Atendimento ao Cliente – Durante o horário comercial, nossos telefones são atendidos por representantes de 
atendimento ao cliente ao vivo e oferecemos 48 horas de entrega de c-cards e diplomas. Precisa de uma resposta ainda 
menos disruptiva? Experimente nosso recurso de bate-papo ao vivo.
Bate-papo ao vivo com um instrutor – Fazendo a ponte entre a sala de aula e o treinamento online. O eLearning 
tem sido ótimo – para todos os setores e instituições educacionais. A International Training é composta por vários 
educadores profissionais com uma vasta experiência em ensino e mergulho e está online, pronta para ajudar os alunos.

Download 
o App!
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11 Razões...
1. “Já tenho certificações com a TDI e adorei os cursos que fiz! Como
instrutora, acho que os relatórios de eLearning são um recurso
fabuloso para ensinar com eficiência a parte acadêmica de qualquer
curso. Além disso, o departamento de atendimento/relações ao
cliente é FANTÁSTICO!”

2. “Queria ensinar com os melhores materiais e só ouvi coisas boas
de outras lojas/instrutores da SDI/TDI.”

3. “Estou muito animado para começar a trabalhar com essa grande
comunidade e me alinhar com uma organização que parece colocar
mergulhadores e instrutores na vanguarda de tudo o que fazem.”

4. “Gostei de como era simples! Vindo de outra agência, fiquei muito
impressionado e aliviado com isso.”

5.  “Achei a experiência do crossover muito genuína e que todos com
quem estive em contato foram bem educados e conhecem a
organização.”



...você deve ensinar com a International 
Training, porque 10 não é suficiente

6. “Afirma claramente as expectativas, mas permite algumas
modificações para acomodar melhor todas as situações.”

7. “Eu apreciei o respeito que é dado aos instrutores atuais que
desejam fazer a transição. Tratar-nos como iguais em vez de “novatos”
mostra que a agência se dedica a expandir seu alcance.”

8.  “Gostei do sentimento pessoal... me senti como um membro real
com um nome real e não apenas um número.”

9. “Todos os membros da equipe com quem conversei eram
profissionais e entusiasmados com todas e quaisquer perguntas que
eu tinha sobre o processo de crossover.
“Este crossover foi tão fácil e bem coordenado... obrigado a todos e eu
gostaria de ter feito essa troca anos atrás.”

10. “A experiência e os materiais foram extremamente amigáveis e a
TDI/SDI foi rápida em responder a quaisquer perguntas.”





Tornando-se um membro
Nosso processo de transferência é adaptado para atender às necessidades e expectativas do profissional de 
mergulho e do varejista de mergulho.

Quando A SDI foi lançado em 1998, criou um grande burburinho na indústria do mergulho. Nossos 
programas abraçaram o conceito de tornar o treinamento SCUBA divertido, eficiente, flexível e 
tecnologicamente atual. Hoje, enquanto outras agências de treinamento lutam para acompanhar nossos 
novos métodos de ensino, o conceito e os programas inovadores da SDI continuam a crescer em 
popularidade entre nossos alunos, profissionais e estabelecimentos.

Reconhecendo o nível profissional em que as lojas fazem negócios, queremos facilitar ao máximo sua 
transição para se tornar uma loja SDI/TDI/ERDI/PFI ou First Response.

O nosso negócio é promover o seu negócio. Na International Training, construímos nosso sucesso 
ouvindo nossos clientes. O sucesso do seu negócio é muito importante para nós e faremos tudo o que 
estiver ao nosso alcance para garantir o seu sucesso. Basta perguntar a qualquer uma das nossas lojas.

Global Referral
Nosso Programa de Transferência Global atualmente permite que mergulhadores de todo o mundo 
continuem seus estudos sem ter que se preocupar com “políticas de agência”. Criamos o Programa de 
Transferência Global para que resorts e instrutores de outras agências possam assinar os mergulhos em 
águas abertas de nossos mergulhadores, mantendo sua classificação SDI. Não afaste negócios e não tenha 
seu negócio negado.

Designações de Dive Center
Inúmeros benefícios e ofertas de preços são fornecidos à sua loja, dependendo da designação da loja e da 
região em que está localizada. Quanto maior sua designação, mais você verá em economias e cashback 
com cada compra de materiais que fizer.
Por favor, revise nossos formulários de crossover e aproveite as grandes oportunidades que temos para 
oferecer às suas lojas e instrutores. Se você tiver alguma dúvida sobre este processo, não hesite em entrar 
em contato com seu gerente regional local ou entre em contato diretamente com a sede. Estamos aqui 
para tornar seu processo de crossover simples, fácil e sem complicações. Estamos ansiosos para você se 
juntar à nossa equipe.

FAÇA PARTE
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Grande o suficiente para ser reconhecido 
globalmente, mas pequeno o suficiente 

para atender o telefone no primeiro 
toque! Atendimento ao cliente 100%

1321 SE Decker Ave., Stuart, FL 34994
Phone: 888-778-9073  |  Fax: 877-436-7096
tdisdi.com  |  Email: worldhq@tdisdi.com

Seja Uma Loja




