
 

Neste mês o foco do
Instituto será em tecnologia! 

 
Conversaremos sobre LGPD,
FINTECHS, DATA SCIENCE e
não podíamos deixar de dar

atenção às alterações do
REPETRO SPED. 

 
CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

agenda.ibefrio.org.br 
 

VOCÊ SABIA? 
 
Cientistas reativam células no cérebro
de porcos mortos

Pesquisadores injetaram sangue artificial
em órgãos e conseguiram restaurar
atividades de algumas células; cientistas
ressaltam que os cérebros não voltaram
à vida.

VEJA TAMBÉM 
 
Como soluções matemáticas criadas
por uma jovem cientista possibilitaram
1ª foto de buraco negro 
 
Katie Bouman liderou desenvolvimento
de algoritmo que permitiu conectar
dados coletlvimados ao redor do mundo,

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

SELECIONAMOS PARA VOCÊ

https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PFcbg/A/2bfe/0/BLx3/LIcOfNhR8Y5/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PFcbg/A/2bfe/0/BLx3/LIcOfNhR8Y5/2/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PFcbg/A/2bfe/0/BLx3/EfUaos6PqmQ/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PFcbg/A/2bfe/0/BLx3/IJGh_NBy-wD/1/


formando uma imagem única e inédita. 
 
Fontes: http://g1.globo.com

Gustavo Damázio de Noronha

A NOVA FASE DO EMPREENDEDORISMO

As novas tecnologias impulsionaram um incrível
empreendedorismo mundial e as Startups, a
exemplo das Fintechs, vêm emergindo
substancialmente também no Brasil.   O Rio de
Janeiro, com histórica vocação intelectual, pode
ter sua economia muito favorecida por esse
horizonte que se abre. 
 
Contudo, estudo conduzido em 32 países pela
consultoria Randstad (employer brand research)
retrata a aversão dos jovens brasileiros ao risco do
empreendedorismo.   Em parte, isto se deve à
grande burocracia para o desenvolvimento de
negócios no País e ao alto custo de muitas
iniciativas (como constituir uma empresa, manter
em dia obrigações fiscais, registrar patente de
produtos, entre outras). 
 
Alguns movimentos recentes trilham o acertado
caminho de reverter esse quadro, como, por
exemplo, tratamento jurídico diferenciado ao
“investidor-anjo”, estimulando o financiamento
dos projetos.     No último dia 30 de abril, a
publicação da Medida Provisória nº   881 (“MP da
Liberdade Econômica”) renovou as expectativas de
um ambiente de negócios mais propício a quem se
propõe a começar a empreender no Brasil. 
 
Esperamos que a regulamentação da MP destrave
diversos problemas.     Precisamos olhar
cuidadosamente para esse segmento da economia e
criar as condições para que o “novo” surpreenda,
como fizeram Estados Unidos, Israel e outros
países.

Gestão de Riscos

Nos dias 24 a  26 de abril,  o
curso "Gestão de Riscos
Corporativos: Mapeamento e
Quantificação" apresentou uma
visão geral sobre o

PALAVRA DO NOSSO PRESIDENTE

ACONTECEU NO IBEF
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Câmara Portuguesa

No dia 11 de maio, a Câmara Portuguesa organizou
o evento “Portugal sob Medida: Investir e Viver
com Segurança”. 
O objetivo do evento foi esclarecer as diferentes
opções para a migração e também difundir a
cultura e o estilo de vida lusitano. 
 
Saiba mais

gerenciamento de riscos
após  recentes mudanças na
legislação relacionadas à
problemas de terrorismo,
corrupção (Lava-Jato) e
responsabilidade social das
empresas. 
 
Se interessou? Conheça o
programa completo

 
Por Fernando Potsch 
Diretor Oil & Gas IBEF Rio de Janeiro

O futuro é inexistente! Uma abstração metafísica.
Não conheço ninguém que tenha retornado de lá
para dizer se caminhamos na direção correta. É no
cotidiano que a imaginação do futuro se faz
presente. Apesar de inexistente, causa grandes
transformações. Não quer dizer que projetar o
amanhã não seja importante. Então, como
construir cenários quando a incerteza é a principal
certeza e o amanhã um devir inexistente?
Vejamos... 
 
Para ler o artigo completo, clique aqui
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EXPEDIENTE

IBEF-Rio

Av. Rio Branco, 156 - Conj. 402 - 4º andar / ALA C 
Centro  - Rio de Janeiro  - RJ / 20.040-003 

Tel.: (21) 2217-5555 - ibefrio@ibefrio.org.br 
 

INSTITUCIONAL 
www.ibefrio.org.br 

 
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 
agenda.ibefrio.org.br 

 
LOCAÇÃO DE AMBIENTES 

loc.ibefrio.org.br

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails

VISITE AS NOSSAS REDES SOCIAIS
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