


Instituto Brasileiro da Insolvência

O IBAJUD identificou a carência de informações 
disponíveis sobre os profissionais à 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, lançamos a primeira edição do Anuário 
Brasileiro da Insolvência – IBAJUD 2021/22 

que será lançado a cada dois anos e se dedicará 
a compilar dados importantes sobre as áreas de 

Reestruturação e Insolvências Empresariais.



Instituto Brasileiro da InsolvênciaInstituto Brasileiro da Insolvência

O Anuário Brasileiro da 
Insolvência – IBAJUD 2021/22 

Corporate Financial Distress, Restructuring, 
and Bankruptcy Directory fará essa radiografia e se 

tornará o maior levantamento realizado no Brasil disponível 
aos Juízes, Administradores Judiciais, Investidores  

e Executivos Jurídicos e Financeiros. 

Com o ambiente de negócios mais organizado e completo,  
a tomada de decisões passa a ter novos desafios de forma  

a que listas e rankings possam contribuir no  
dia-a-dia para os distintos agentes na área 

de Direito Empresarial relativamente à 
Reestruturação, Investimentos e 

Insolvências.
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Oferecemos análises pelos principais agentes corporativos 
sobre reestruturações no Brasil, dificuldades financeiras e 

falências, bem como os tópicos relacionados que tratam de 
alto rendimento e mercados de dívida em dificuldades.

Este trabalho foi idealizado e liderado pela Fundadora 
e Diretora Rosely Cruz, contando com as seguintes 
participações: Rodrigo Beltrão, 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. 
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Faça parte desta grande fonte de informações  
profissionais do Direito da Insolvência e de Reestruturação.

No livro, o espaço destinado à apresentação das empresas 
terão quatro páginas, duas páginas ou uma página que trarão 

em texto produzido pela equipe da Inbook Editora suas áreas 
de atuação, um resumo da formação, sua evolução e, a critério 
da empresa, um breve currículo dos sócios, tudo elaborado 

por competentes jornalistas. Ademais, o livro será ilustrado 
com a foto dos sócios ambientados na sede do escritório, a 
foto também será produzida por nossa equipe.

Os escritórios e as empresas podem, ainda, optar pelo 
pacote que dará direito à publicação de um artigo 

tema livre.



COTAS/INVESTIMENTO
DIAMANTE

ESCRITÓRIO/EMPRESA    

ESCRITÓRIO/EMPRESA

• Matéria de 4 páginas

NOME DO ARTICULISTA

• Artigo tema livre de 2 páginas

• Matéria institucional de 4 páginas

• Foto dos sócios

• Artigo tema livre de 2 páginas

• Foto do articulista(s)

• 35 livros

Valor Total: R$ 30.000,00
*fotos produzida pela equipe da Inbook Editora

*matéria produzida pelo jornalista da Inbook



COTAS/INVESTIMENTO

ESMERALDA

ESCRITÓRIO/EMPRESA     

ESCRITÓRIO/EMPRESA

• Matéria institucional de 4 páginas

• Foto dos sócios

• 25 livros

Valor Total: R$ 20.000,00
*foto produzida pela equipe da Inbook Editora
*matéria produzida pelo jornalista da Inbook



COTAS/INVESTIMENTO
OURO

ESCRITÓRIO/EMPRESA

• Matéria institucional de 2 páginas

• Foto dos sócios

• 10 livros

ARTIGO

Valor Total: R$ 12.000,00
*foto produzida pela equipe da Inbook Editora
*matéria produzida pelo jornalista da Inbook

NOME DO ARTICULISTA

• Artigo tema livre de 2 páginas 

• Foto do articulista(s)

• 10 livros

Valor Total: R$ 15.000,00
*foto produzida pela equipe da Inbook Editora



COTAS/INVESTIMENTO
PRATA BRONZE

Valor Total: R$ 7.000,00
*foto enviada pela equipe empresa

*matéria produzida pelo jornalista da Inbook

ESCRITÓRIO/EMPRESA

• Matéria institucional de 1 páginas

• Foto dos sócios

• 10 livros

Essa cota será na parte final do livro, onde 
fazemos um grande diretório com nome e 
logomarca da empresa, área de atuação,  
pequeno texto com seus diferenciais, 
nome dos sócios/executivos e contatos.
• 1 livro
• 8 empresas por página

Valor Total: R$ 2.500,00



Informações  
contato@ibajud.org

(11) 94739-7387


