
IR Magazine: prêmio de relações com investidores do Brasil homenageia Itaú Unibanco e outras 
17 empresas principais  

SÃO PAULO, 23 de julho de 2014 /PRNewswire/ -- A IR Magazine anunciou os vencedores do IR 
Magazine Awards – Brasil 2014, a 10a edição do prêmio anual de prestígio que celebra as relações com 
investidores (RI) e reconhece a excelência em transparência e comunicação com investidores.  

O Itaú Unibanco foi o maior vencedor da noite, levando para casa sete prêmios, incluindo o grand prix 
para melhores relações globais com investidores (large cap). A lista de vencedores inclui outras 
empresas que se apresentaram muito bem na premiação ao longo de vários anos, como a Kroton (três 
prêmios em 2014) e Natura (também três prêmios). Há recém-chegadas também entre as empresas 
mais bem classificadas, incluindo a Anima, cujo diretor de RI, Leonardo Haddad, ganhou o prêmio de 
melhor diretor de relações com investidores (small and mid-cap).  

Os resultados foram decididos por uma pesquisa de 198 analistas e investidores independentemente 
conduzida pela Fundação Getúlio Vargas. Foram anunciados os vencedores na noite passada em um 
evento de gala em São Paulo com a presença de centenas de membros da comunidade de RI brasileira. 

Além das empresas vencedoras na pesquisa de 2014, a IR Magazine concedeu prêmios especiais para 
as empresas com os melhores resultados ao longo dos 10 anos de história do prêmio: o Itaú Unibanco 
ocupou o primeiro lugar, seguido pela Vale em segundo e o Bradesco em terceiro. A Randon foi 
nomeada como a pequena ou média empresa de capitalização com melhor desempenho nos últimos 10 
anos.  

Todos os vencedores deste ano estão listados abaixo.   

IR Magazine Awards - Brasil 2014: vencedores 

Grand Prix de melhor programa de relações com investidores (large cap)  
ITAÚ UNIBANCO  
 
Grand Prix de melhor programa relações com investidores globais (small & mid-cap)  
AREZZO  
 
Melhor executivo de relações com investidores (large cap)  
CARLOS LAZAR (KROTON)  
 
Melhor executivo de relações com investidores (small & mid-cap)  
LEONARDO HADDAD (ANIMA)  
 
Melhor RI para um CEO ou CFO  
RODRIGO GALINDO (KROTON)  
 
Melhor governança corporativa  
NATURA  
 
Melhor relatório anual  
ITAÚ UNIBANCO  
 
 



Melhor encontro com investidores (large cap)  
ITAÚ UNIBANCO  
 
Melhor encontro com investidores (small & mid-cap)  
RANDON  
 
Melhor teleconferência  
ITAÚ UNIBANCO  
 
Maior evolução em relações com investidores (large cap)  
ARTERIS  
 
Maior evolução em relações com investidores (small & mid-cap)  
ABRIL EDUCAÇÃO  
 
Melhores práticas de sustentabilidade  
NATURA  
 
Melhor uso da tecnologia (large cap)  
ITAÚ UNIBANCO  
 
Melhor uso da tecnologia (small & mid-cap)  
ABC BRASIL e VALID (vencedoras conjuntas)  
 
Melhor RI para um IPO  
BB SEGURIDADE  

Vencedores do prêmio por setor  
Discricionário do consumidor: Kroton  
Bens de consumo corrente: Natura  
Energia: Ultrapar  
Financeiro: Itaú Unibanco  
Industrial: CCR  
Materiais básicos: Vale  
Serviços Públicos: Cemig  
Saúde: OdontoPrev  
Tecnologia da Informação: Bematech  

Clique aqui para mais informações sobre o evento, incluindo patrocinadores e nomeados. 
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