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O Instituto se prepara para
um 2020 cheio de

oportunidades para você!

Teremos diversos cursos de
Educação Empresarial sobre

Tecnologia, Gestão e
Energia.

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br
 

VOCÊ SABIA?

O que é o QA e por que ele pode ser
mais importante que o QI no mercado
de trabalho

Mais recentemente, passaram a ser
avaliadas outras letrinhas: o quociente
de inteligência emocional (QE), uma
combinação de habilidades
interpessoais, autocontrole e
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comunicação. Não só no mundo do
trabalho, o QE é visto como um kit de
habilidades que pode nos ajudar a ter
sucesso em vários aspectos da vida.

VEJA TAMBÉM

O que são os fractais, padrões
matemáticos infinitos apelidados de
'impressão digital de Deus'
 
Os fractais são ferramentas
importantes em diversas áreas — desde
estudos sobre as mudanças climáticas e
a trajetória de meteoritos até
pesquisas sobre o câncer (ajudando a
identificar o crescimento de células
mutantes) e a criação de filmes de
animação.
 
Fontes: https://www.bbc.com/

No dia 10 de dezembro, foi realizada a Festa
de Final de Ano dos Associados do IBEF-
Rio, com muitos presentes, patrocinados
pelas Lojas Americanas e B2W.

O evento contou com um ótimo almoço e
degustação de vinhos para todos os
convidados. O clima foi confraternização
com muita conversa e risadas. 

Clique aqui para ver mais. 

FESTA DE FINAL DE ANO DOS ASSOCIADOS IBEF
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Regime de Trabalho Offshore

No dia 18  de dezembro, Marco André
Guanaes ministrou em nosso Instituto o
curso com a temática "Regime de
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Trabalho Offshore".

Os participantes adquiriram
conhecimento de casos reais
vivenciados pelo instrutor e aprenderam
a desenvolver uma compreensão prática
sobre a gestão e controle de pessoal no
regime Offshore.

Clique aqui  para saber mais sobre este
curso.

Oportunidades de Negócio em
Oil, Gas & Energy 2020

No dia 6 de dezembro das 9h00 às 12h00 o
IBEF-Rio realizou a palestra com o
tema  “Oportunidades de Negócio em Oil,
Gas & Energy 2020” na sede do Instituto.

O evento dirigido por Fernando Potsch,
apresentou as principais mudanças
estruturais que foram implantadas desde
2017 e que estão  pavimentando o
crescimento do setor de Oil&Gas em 2020.

Confira a cobertura completa aqui!

Importância da Due Diligence
em um processo de venda de
empresa

Due Diligence ou  Diligência é um
processo imprescindível e importante de
revisão das informações fornecidas por
uma empresa que esta em processo de
venda, pelo possível comprador antes de
efetivar a compra com o objetivo de
validar e/ou confirmar os dados
financeiros, as receitas e despesas,
contratos com clientes e fornecedores e
demais pontos relevantes do negócio.

ASSOCIADOS PUBLICAM
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A diligência para fins de compra, fusão
ou aquisição de uma empresa é um
trabalho minucioso e requer equipes com
diversas especialidades no momento da
auditoria. Profissionais com práticas
contábeis, fiscais, de natureza
trabalhista, financeira, econômica e
mercadológicas são fundamentais para
uma diligência completa.

Clique aqui para ver o artigo completo!
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