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OS PRÊMIOS 

Os IR Magazine Awards representam o reconhecimento 
definitivo das relações com investidores em todo o mundo. A cada 
ano, centenas de empresas do mundo inteiro recebem os votos 
demilhares de investidores e analistas. Eventos de gala nos seis 
continentes exibem esses modelos de melhores práticas de 
relaçõesm investidores.

Junte-se a nós no quarto IR Magazine Brazil Awards. Desenvolva 
o apoio da Alta Administração, relacione-se com seus peers e  
desfrute uma glamourosa e informativa noite, enquanto os  
profissionais líderes da comunidade de RI do Brasil são destacados 
para receber suas premiações.

Através de uma pesquisa independente, os administradores de  
fundos, analistas buy-side e analistas sell-side indicaram pelo voto 
as empresas brasileiras com as melhores práticas de relações 
com investidores. Os resultados do IR Magazine Brazil Awards  
oferecerão aos executivos de empresas no Brasil uma sólida receita 
para o sucesso nas comunicações com os acionistas.

PESQUISA

A IR Magazine contratou uma pesquisa independente junto a uma 
ampla parcela representativa da comunidade de investimentos 
que cobre o mercado de ações brasileiro. O grupo alvo, integrado 
por mais de 250 analistas buy-side, sell-side e administradores de 
carteiras, será entrevistado para oferecer uma visão completa sobre 
o atual sentimento dos investidores com relação as questões de RI 
no mercado brasileiro. A pesquisa, representa um referencial das 
melhores práticas de RI, destacando pessoas e empresas que se 
distinguiram pelos seus desempenhos de RI em 2007.

A pesquisa será conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE) da Fundação Getulio Vargas.

Patrocinadores :

                                         



 

CATEGORIAS DE PRÊMIOS

Gran  prix do melhor programa de relações com investidores

Melhor executivo de relações com investidores

Melhor desempenho em relações com investidores por um 
CEO ou CFO 

Melhor governança corporativa

Maior evolução em relações com investidores

Melhor relações com investidores para investidores individuais

Melhor conference call                                                     

Melhor marca corporativa “branding”

Melhor website de relações com investidores

Melhor relatório anual 

Melhor desempenho em relações com investidores numa 
oferta pública inicial

Melhor encontro com a comunidade de analistas de  
investimentos

Melhor sustentabilidade socioambiental

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

✺

Reserve suas mesas ou convites individuais no site:
www.irmagazinebrazil.com



PROGRAMA

 
19:00 HORAS   

Coquetel de abertura 
Patrocinado pela Vale / Brasil Telecom

20:00 HORAS  
Jantar 
Patrocinado pela NYSE Euronext

CERIMônIA DE PREMIAçãO

MESTRE DE CERIMônIAS 
Wellington de Oliveira, jornalista e  
radialista  

 Patrocinado pelo the Wall Street Journal/ 
Barron’s

CHAMPAGnE DOS VEnCEDORES 
Patrocinado pela KPMG

PATROCInADOR DA lITERATuRA 
 Patrocinado pela TheMediaGroup

PESquISA 
 Patrocinada pela Gazeta Mercantil

Traje: Passeio completo 
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IR Magazine Brazil Awards 2008
Para reservar sua mesa de 10 lugares, por favor preencha e envie este formulário junto com o  
pagamento para:

(US) 
Meghan Bruce, IR magazine, 65 Broadway, Suite 605, New York, NY, 10006, USA  
Email: meghan.bruce@thecrossbordergroup.com Tel: + 1 212 430 6861or Fax: +1 212 425 7589  

(Brasil) 
Sra. Judith Mariotti  Tel.: +55 11 3101 0816 ou (0800) 7702 0749 (ligação gratuita)  
E-mail: brazilawards@sbeventos.com

Assinatura

Nome do titular do cartão

Endereço do titular do cartão  
(se diferente do endereço listado)

Cancelamentos deverão ser enviados por escrito até 19 de maio de 2008 e estarão sujeitos a uma taxa 
administrativa de 30%. Após esta data o valor não será reembolsável. Substituições poderão ser feitas a 
qualquer tempo. O pagamento integral deverá ser feito antes do evento. Os convites serão enviados apenas  
após o recebimento do pagamento. 

Eu entendo que preenchendo este formulário, 
reservei uma mesa/lugar na premiação e minha 
empresa está de acordo com o pagamento indicado.

Assinatura: 
 

Data:

ReSeRvAtiOn

Preço especial para associados do IBRI e ABRASCA

inscritos no 10º encontro nacional do iBRi/ABRASCA:

  lugar(es)  @ R$420/US$250   mesa(s) @ R$4,200/US$2,500
 

não-inscritos no 10º encontro nacional do iBRi/ABRASCA:

  lugar(es)  @ R$550/US$325        mesa(s) @ R$5,500/US$3,250

Preços regulares

inscritos no 10º encontro nacional do iBRi/ABRASCA:

  lugar(es)  @ R$420/US$250   mesa(s) @ R$4,200/US$2,500

não-inscritos no 10º encontro nacional do iBRi/ABRASCA:

  lugar(es)  @ R$800 /US$475       mesa(s) @ R$8,000 /US$4,750

**Também tem preços especiais para membros de determinadas organizações apoiadoras como a Brazil-American 
Chamber of Commerce. Por favor veja: www.irmagazinebrazil.com para mais detalhes, ou contate a Sra. Judith Mariotti  
Tel.: +55 11 3101 0816 ou Email: brazilawards@sbeventos.com

INFORMAÇÕES PARA RESERVA 

(Por favor informe todos os dados) DADOS PESSOAIS 

Contato           

Cargo           

Empresa      

Endereço      

Cidade                Estado    

CEP                         País        

Telefone                   Fax     

Email            

 Por favor informe a bandeira do cartão de crédito:    MasterCard    Visa    AMEX        $

 Todos os pagamentos com cartão de crédito serão processados em US$ pela taxa de câmbio vigente

Número do cartão Validade

DADOS PARA O PAGAMENTO 
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