INSTITUTO BRASILEIRO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, SOCIAL, EMPRESARIAL, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO.

SERVIÇOS OFERECIDOS À COMUNIDADE
Com o objetivo de conseguir recursos para seu funcionamento e ao mesmo tempo
cumprir seus objetivos previstos no seu estatuto, IBCD oferece à comunidade uma
série de serviços de alta qualidade com PARCEIROS E PESSOAL QUALIFICADOS,
a saber:


Gestão de Condomínios (residenciais, comerciais, clubes, escolas, e
outros)

A Gestão de Condomínios exige uma série de funções e responsabilidades
(administrativas, legais, técnicas, segurança, financeiras, de pessoal, etc), fazendo
com que muitas vezes o síndico (ou responsável legal), que nem sempre dispõe de
tempo ou possui todas as expertises, encontre dificuldades para a boa gestão e
funcionamento do seu condomínio ou estabelecimento, podendo gerar, além de
desgastes pessoais desnecessários, prejuízos financeiros e/ou implicações judiciais
ao condomínio, ao próprio síndico ou responsável legal, e, por extensão, aos
condôminos. PODEMOS CONTRIBUIR PARA: redução de custos e desperdícios
(água, energia, materiais, etc), melhoria de infraestrutura, boa convivência,
otimização/adequação de espaços e outras questões inerentes sob consulta.


Gestão de Instituições de
profissionalizante e superior)

Ensino

(fundamental,

médio,

técnico

A Gestão de Instituições de Ensino se delineia como um conjunto de estratégias
que visam enfrentar os desafios oriundos da administração da escola, do ensino
fundamental ao ensino superior, buscando gerir significativamente a estrutura
pedagógica, administrativa e de recursos humanos no âmbito da educação escolar.
Serviços Advocatícios
Com uma equipe de juristas competentes, o IBCD oferece à comunidade serviços em
quase todas as áreas do direito, a saber: CÍVEL | Consumidor, Imobiliário,
Execuções e Cobranças EMPRESARIAL JUIZADOS | Cíveis e Federais
FAMÍLIA e SUCESSÕES HOMOLOGAÇÃO de SENTENÇA ESTRANGEIRA
IMIGRAÇÃO | com parcerias internacionais TRABALHISTA
Energia e Eficiência Energética
Com uma equipe de profissionais competentes, o IBCD oferece à comunidade
(residencial, comercial ou industrial) soluções em energia e eficiência energética, com
o objetivo de reduzir os custos de energia elétrica e seu uso sustentável, a saber:
1.Eficiência Energética: Desenvolvemos soluções inovadoras e executamos serviços
com foco no melhor aproveitamento energético: Diagnósticos de Eficiência Energética;
Projetos de redução de custos energéticos; Revisão tarifária; Luminotécnica; Análise e
gerenciamento de cargas.
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2.Energia Solar / Eólica: Desenvolvemos ótimas soluções para geração de energia
solar ou eólica conectada ou isolada da rede elétrica para sua casa, empresa ou
comércio. Projetos para sistemas solares / eólicos; Serviços de instalação e
manutenção;Intermediamos fornecimento de equipamentos.
3.Instalações Elétricas: Possuímos profissionais especializados para execuções de
instalações elétricas comerciais, prediais e industriais. Manutenções preventivas,
preditivas e corretivas;Instalações; Execução de projetos.
4.Automação Predial / Residencial: Possuímos profissionais especializados para
execuções de soluções em automação predial/residencial.
Arquitetura e Construção
Com uma equipe de profissionais talentosos e de alta qualidade, projetamos e
executamos construções residenciais, comerciais, prediais e industriais, além de
paisagismo e interiores. Executamos serviços de instalações elétricas, hidráulicas,
acabamentos e pintura. Elaboramos orçamento da obra e gerenciamos a sua
execução, buscando garantir o prazo, custo e qualidade.
Eventos (Feiras, Workshops, Congressos, Seminários, e outros)
Com forte expertise na organização de realização de eventos, o IBCD organiza e
realizar eventos de seu interesse com qualidade, custo e prazo.
Hunting e Coaching de Carreira e Vida
Objetivando o desenvolvimento pessoal e corporativo, o IBCD é voltado para buscar e
selecionar profissionais, principalmente os que estejam bem empregados, que
possuam os atributos profissionais e pessoais que o cliente corporativo necessita.
Além disso, assessoramos o profissional a alcançar sua meta de forma estratégica,
estabelecendo metas realistas de curto, médio e longo prazos, o que inclui sua
recolocação profissional.
Soluções Industriais
Atuamos nas áreas de consultoria, manutenção, projeto e montagem industriais nas
suas diversas disciplinas: química, civil, mecânica, elétrica, automação, segurança do
trabalho, dentre outras).

ENTRE EM CONTATO, SEM COMPROMISSO, PARA QUE FAÇAMOS UMA AVALIAÇÃO
DAS POSSIBILIDADES. VAMOS CELEBRAR ESSA PARCERIA. CONTE CONOSCO.
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