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ASSOCIE-SE E GARANTA
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS!

SUA
CONEXÃO
COM O
MERCADO DE
CAPITAIS

Associe-se!
Fortaleça,
Desenvolva e
Aprimore a sua Vida
Profissional.

Seja uma Referência em RI!

Encontro Nacional
de Relações com
Investidores e
Mercado de Capitais
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Missão Criado em 1997, o IBRI está presente em
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sul com o
objetivo principal de valorizar o profissional e a
área de Relações com Investidores.

Vantagens e Benefícios
> Desenvolva, aprimore e recicle seus conhecimentos nos principais fatos e
mudanças da área de RI:
> Participe, com condições e descontos especiais, dos eventos promovidos pelo IBRI,
como seminários, workshops e encontros;
> Matricule-se, com desconto, no “MBA Finanças, Comunicação e Relações com
Investidores” realizado em conjunto com a FIPECAFI/USP, ou no “Curso de
formação em RI” realizado em conjunto com o Saint Paul Institute of Finance;
> Receba gratuitamente a Revista RI (mensal); e o boletim IBRI News com as
principais notícias da área de RI
> Receba gratuitamente as publicações do IBRI: “Guia de RI IBRI & BM&FBOVESPA”,
“Manual de Sustentabilidade”, “Guia de IFRS”, “Novo BR GAAP”, entre outros, além
de ter descontos especiais na aquisição de livros na Livraria Virtual IBRI;
> Acesse a pesquisas, enquetes e artigos acadêmicos e outros conteúdos exclusivos no
site do IBRI.
> Aumente sua visibilidade e avance profissionalmente:
> Fique sabendo das vagas disponíveis na área de RI na seção “Empregos em RI” do
nosso site;
> Estabeleça network diferenciado, para troca de experiências com conselheiros de
administração, presidentes e diretores de grandes companhias de capital aberto,
advogados, reguladores, entre outros;
> Participe de discussões na mídias sociais: LinkedIn, Twitter, You Tube, Issuu e Slideshare.
> Participe ativamente do desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil:
> Participe das comissões temáticas do IBRI com alguns dos principais profissionais do
mercado trabalhando com temas como sustentabilidade, regulação, promoção de
eventos, entre outras;
> Auxilie na organização de eventos nacionais e internacionais, como o Encontro
Nacional, o “Brazil Day” em Nova York e a “Tarde Brasileira na Latibex” em Madrid;
> Tenha o seu artigo publicado em mídias especializadas do mercado de capitais.

É o Maior Evento
de RI da América
Latina: Realizado
em parceria com a
ABRASCA (Associação
Brasileira das
Companhias Abertas),
já se tornou
compromisso
obrigatório na
agenda anual dos
profissionais do
Mercado de Capitais.
Os associados têm
direito a desconto
especial no
Encontro Nacional.

