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São Paulo, 14 de agosto de 2018 - Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio 
Imprensa de Educação ao Investidor, organizado pelo Comitê Consultivo de Educação da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A iniciativa tem como objetivo premiar os autores que 
colaboram para a disseminação da educação financeira e sobre o mercado de capitais no país. 
  
Inscrições 
  
As categorias são: 
Jornal: cobertura nacional 
Jornal: cobertura local / regional 
Revista: de tiragem nacional, regional ou local 
Mídia digital: portais de empresas jornalísticas com domínio brasileiro 
  
Os participantes podem concorrer em mais de uma categoria, com até três matérias cada. Ressalta-
se que não pode ser a mesma matéria. 
Também se destaca que apenas serão aceitas inscrições de autoria única ou coautoria, desde que 
limitada a três pessoas, e reportagens que tenham sido veiculadas de 1/1/2017 até 30/6/2018. 
  
Premiação 
Os vencedores do primeiro lugar de cada categoria ganharão R$ 3.500 além de certificado e placa 
alusiva. Em caso de coautoria, o valor será dividido entre o número de autores. 
O evento de premiação ocorrerá em São Paulo, com data e local a serem confirmados 
posteriormente. 
  
Saiba mais: 
Confira o regulamento do Prêmio. 
  
Membros do Comitê de Educação da CVM: 
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
- Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA); 
- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA); 
- Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP); 
- Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e 
Mercadorias (ANCORD); 
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC); 
- B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; 
- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); 
- Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); 
- PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. 
  
 
Sobre o IBGC: 
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil, é a 
principal referência brasileira e uma das principais referências mundiais em Governança 
Corporativa. Há 22 anos, contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da 
geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em governança corporativa, 
influenciando e representando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor. 
  

https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://br.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa
http://www.canal.ibgc.org.br/
http://file/C:/Users/gjcsouza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O6YSIXMT/Regulamento%2012o%20Pr%C3%AAmio%20ImprensaPortaldoInvestidor.pdf


 
 

    

 
 

O IBGC conta com mais de 1.700 associados entre conselheiros de administração, empresários, 
acadêmicos, executivos e empresas listadas e familiares, que participam, voluntariamente, na 
produção de publicações e pesquisas, que podem ser encontradas no portal do conhecimento. O 
IBGC é um think tank que promove treinamentos, fóruns, conferências, palestras e networking entre 
profissionais. O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para Conselheiros de 
Administração e Conselheiros Fiscais. Com a certificação, esses conselheiros passam a integrar o 
Banco de Conselheiros Certificados, uma ferramenta muito útil para organizações que buscam 
executivos qualificados. 
  
Com sede em São Paulo, o instituto atua regionalmente por meio de sete capítulos, localizados no 
Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
  
Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integra a rede de 
Institutos de Gobierno Corporativo de Latino America (IGCLA) e o Global Network of Director 
Institutes (GNDI - www.gndi.org), grupo que congrega institutos relacionados à Governança e 
conselho de administração ao redor do mundo. 
  
 
Mais informações para a imprensa: 
Grupo CDI Comunicação e Marketing 
Alexandre Carvalho 
alexandre.carvalho@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7948 
  
William Maia 
william.maia@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7968 
  
Everton Vasconcelos 
everton@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7947 
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