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Com 35 anos de história, é reconhecido 
pelo incentivo e preparação de novas 

lideranças, com base nos conceitos de 
economia de mercado e livre iniciativa, 
sendo uma das principais atribuições a 

formação de lideranças com capacidade 
empreendedora. Aproximadamente 1.000 
empreendedores já passaram pelo ciclo 

de formação que, atualmente, conta com 
mais de 200 associados e promove cerca 

de 70 eventos anualmente. O IEE é o 
idealizador do Fórum da Liberdade.



O evento é promovido há 32 
anos pelo Instituto de Estudos 
Empresariais e foi consolidado 

como o maior espaço de 
debate político, econômico e 
social da América Latina pela 

Revista Forbes (2013). O evento é 
considerado o "Super Bowl” do 

Liberalismo.  







Em comemoração aos 
primeiros dez anos do 

Fórum da Liberdade, o IEE 
criou, em 1997, o Prêmio 

Libertas,  conferido a 
empreendedores que se 

destacam no trabalho 
pela valorização  dos 

princípios da economia de 
mercado e pelo respeito 

ao Estado de Direito 
democrático.



Com 35 anos de existência, o IEE 
é reconhecido pelo seu trabalho 

na formação de lideranças 
empresariais e na divulgação e 

promoção da cultura da 
liberdade. 

Reconhecimento com o Juan Carlos Cachanosky Award for 
Dissemination of Free Society  Principles. O prêmio, conferido pela Atlas 
Network, legitimou o Fórum da Liberdade por sua ampla  divulgação dos 
princípios da sociedade livre.

Indicação pela revista Forbes como o think tank que realiza o maior 
evento de discussão de ideias da  América Latina: o Fórum da Liberdade.

Classificação como uma das 150 organizações que mais influenciam 
transformações políticas,  sociais e econômicas do mundo no ranking 
2013 do Global Go to Think Tanks, organizado pela Universidade da 
Pensilvânia.

Premiação da Atlas Network, entidade que busca fortalecer e investir no 
movimento de liberdade  mundial, reconhecendo o IEE como uma das 
mais promissoras instituições globais em defesa da liberdade com o 
Templeton Freedom Award Grant.
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O prêmio Liberdade de Imprensa 
foi criado pelo IEE em 2007, com o 

objetivo de homenagear 
indivíduos  dedicados ao 

desenvolvimento do pensamento 
crítico e à defesa e valorização da 

liberdade de imprensa.



Outra iniciativa do 
Fórum da Liberdade é a 

realização dos 
Colóquios do Fórum da 
Liberdade.  São  eventos 

que antecedem ao 
Fórum nos quais  

palestrantes de renome 
são convidados para um  

painel de discussão.



As oficinas têm como objetivo 
debater com estudantes a 

importância do 
empreendedorismo 

e da livre iniciativa, analisando a 
conjuntura política e econômica 
do Brasil, além de manter vivo o 

conteúdo debatido no Fórum 
da Liberdade.



Projeto que seleciona negócios, 
startups e scaleups para exporem suas 

iniciativas durante o Fórum da 
Liberdade. As dez selecionadas tiveram, 

nos dias do evento, momentos de 
dinâmicas exclusivas para conexão 

entre empreendedores com agentes 
do ecossistema local e mentores - 

empresários e especialistas em áreas 
específicas de atuação do negócio; 

exposição e apresentação ao público 
do evento.



Neste ano, foi lançada a 23ª da série Pensamentos 
Liberais, intitulada “Brasil, aberto para reformas?”.  

A obra, com tiragem de 10 mil exemplares, conta com 
artigos escritos por associados do IEE e convidados 

especiais.

As edições do livro Pensamentos Liberais 
são distribuídos para os participantes do Fórum da 

Liberdade e para bibliotecas e escolas das principais 
universidades da cidade de Porto Alegre (RS). Já 

foram entregues mais de 150.000 livros.



O 32º Fórum da Liberdade alcançou incríveis 
números de visualização online, sendo transmitido ao 

vivo pelo site do oficial do evento,  pelo 

Interação total com 
mídias sociais 

em engajamento e visitas.

32ª Fórum da Liberdade
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Contamos com o seu apoio para a 
realização de mais um grande evento. 

Obrigado!


