
Quero deixar aqui um balanço do mês de abril. Foi um mês com foco em nossos Associados e também 
de dois lançamentos inéditos: o pioneiro Anuário Brasileiro da Insolvência e o inédito Laboratório de 
Estudos Práticos da Insolvência – IBAJUD e a importante Pesquisa Brasileira da Insolvência.

Com relação às atividades da Diretoria de Associados, destacamos que: 
• O site do IBAJUD passa a ter acessos restritos, com conteúdos e informações exclusivas para os 

Associados e também para os Mantenedores IBAJUD;
•• O evento I Summit #porElas, no Dia Internacional de Mulher, está disponível, na íntegra, para o 
Associado IBAJUD, através da plataforma do site: https://ibajud.org/i-summit/. Para quem não é 
Associado, e tiver interesse em assistir o evento, fazer-se-á necessária a inscrição, que será 

integralmente doada para a Cia. dos Sonhos.
• Os Associados e Mantenedores poderão sugerir temas e participar das novas versões dos quadros 

em vídeo do IBAJUD: Minuto da Insolvência, Convida, Altamente, Vinte Minutos e In The Book.
•• As Associadas poderão participar com artigos no livro Mulheres da Insolvência by #porElas. Fica 

aqui o convite para vocês mulheres Associadas a participarem desta fantástica obra.

Ainda sobre as vantagens de ser um Associado IBAJUD, iniciamos também, neste mês, uma grande 
campanha para novos associados, com especial desconto na anuidade e abertura de novas categorias. 
Acesse, confira e seja um associado(a) IBAJUD: https://ibajud.org/conheca-nossos-planos/. Faça parte 
do IBAJUD: o maior palco da INSOLVÊNCIA BRASILEIRA. Parabéns à nossa Diretora de Associados, 

Mara Wilhelm pela condução dos trabalhos. 

Estamos finalizando a atualização e renoEstamos finalizando a atualização e renovação do nosso quadro de Embaixadores IBAJUD e 
agradecemos ao Diretor de Inovação, Breno Miranda, pelo grande trabalho, que será divulgado neste 
mês de maio. É importante ressaltar a iniciativa do nosso instituto, trazendo para o universo da 

insolvência uma grande inclusão de profissionais e disseminando o conhecimento do Caburaí ao Chuí.

A campanha Cabide Solidário, de abrangência nacional, que se encerra hoje, dia 30/04, superou 
expressivamente a sua proposta inicial. 

Além das inúmeAlém das inúmeras doações recebidas de roupas, sapatos e acessórios, nos vários endereços 
disponibilizados em todo o país, recebemos, com muita alegria e gratidão, o montante de R$ 
10.500,00, que foi revertido para a compra de 112 cestas básicas; 100 kits (leite em pó e 

achocolatado); 100 kits (shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, escova, pasta de dente, 
álcool em gel e duas máscaras de tecido). 

RRecebemos, ainda, do grupo Quadradinhos de Amor de Serra Negra/SP, a doação de 47 kits 
compostos de lindos gorros e cachecóis de lã, 4 chales e diversos lenços, todos feitos à mão com muito 

amor e carinho. 

Agradecemos imensamente aos institutos parceiros pelo apoio, bem como a todos os colaboradores 
que se disponibilizaram a promover a arrecadação em todo o país e aos doadores das roupas e do 

montante arrecadado em espécie.
As doações serão entregues às instituições eleitas em cada EstadAs doações serão entregues às instituições eleitas em cada Estado, pelos respectivos coordenadores, 
até a segunda quinzena do mês de maio. Quero cumprimentar a nossa querida Daniela Tapxure, 

Diretora de Responsabilidade Social, pela iniciativa e coordenação.

O IBAJUD, com o intuito de contribuir ainda mais para o aperfeiçoamento dos processos de insolvência 
e de melhora do ambiente de negócios, tem o orgulho de lançar o LABORATÓRIO DE MÉTRICAS DA 

INSOLVÊNCIA – A PESQUISA DA INSOLVÊNCIA BRASILEIRA.
A A Pesquisa contará com equipe multidisciplinar, composta por Magistrados, Promotores, Advogados, 
Administradores Judiciais, Economistas, Contadores e Estatísticos. Concebido para levantar os dados 
qualitativos e quantitativos dos processos de insolvência (Recuperação Judicial e Falência), o 

LABORATÓRIO DE MÉTRICAS DA INSOLVÊNCIA – IBAJUD realizará pesquisa empírica apurando os 
valores da Insolvência por estado e a recuperabilidade do crédito, gerando informações econômicas 
aos agentes do mercado, facilitando, desta forma, a tomada de decisão em investimentos e definição 
de políticas públicas, melhorando o ambiente de negócios. O levantamento piloto terá início em breve 

nos estados do nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Os trabalhos serão coordenados pelo Curador do IBAJUD, Dr. Eronides Santos e a Dra. Bruna 
Trindade, juntamente com o Departamento Acadêmico do IBAJUD e toda Diretoria. Nas próximas 
semanas divulgaremos todos os nomes dos profissionais que estarão totalmente envolvidos neste 

relevante trabalho em prol da Insolvência Brasileira

E, finalmente, o pioneiro Anuário Brasileiro da Insolvência - Corporate Financial Distress, Restructuring, 
and Bankruptcy Directory. 

O IBAJUD identificou a carência de informações disponíveis sobre os profissionais a frente das 
decisões estratégicas relativamente ao enorme crescimento e evolução dos mercados de dívidas em 
dificuldades, recuperações e falências corporativas e modelos de risco de crédito. E, assim, nosso 
Instituto lança a primeira edição do ANUÁRIO IBAJUD dedicado a compilar dados importantes sobre 

as áreas de Reestruturação e Insolvências Empresariais.
Essa radiografia tornar-se-á o maior levantamento realizado no Brasil disponível aos Juízes, 

Administradores Judiciais, Investidores e Executivos Jurídicos e Financeiros. 
Com o ambiente de negócios mais orCom o ambiente de negócios mais organizado e completo, a tomada de decisões passa a ter novos 
desafios de forma a que listas e rankings podem contribuir no dia-a-dia para os distintos agentes na 

área de Direito Empresarial relativamente à Reestruturação, Investimentos e Insolvências.
Oferecemos análises pelos principais agentes corporativos sobre reestruturações nos Brasil, 

dificuldades financeiras e falências, bem como os tópicos relacionados que tratam de alto rendimento 
e mercados de dívida em dificuldades. Convidamos a todos para fazerem parte deste inédito 

ANUÁRIO. 
AgAgradeço especialmente  a liderança de  Rosely Cruz, contando com a minha participação e de: 
Frederico Rezende, Bruno Rezende, Eronides Santos, Luigi Trindade, André Rocha, Jorge Campos, 
Daniela Tapxure, Beatriz Faneca, Natalia Zanata, Mara Wilhelm, Breno Miranda, Marcelo Santiago, 

Samantha Longo, Livia Gavioli e Daniela Sigliano.
 

E sigamos para o promissor mês de maio com mais trabalhos e novidades. 

Rodrigo Cahu Beltrão
PPresidente

BALANÇO DE ABRIL 2021


