


Reconhecido pela Revista norte americana Forbes 
como “o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina”. 

O Fórum da Liberdade é promovido desde 1988 pelo instituto de 
Estudos Empresariais (IEE).

O evento proporciona debates entre grandes palestrantes e fomenta alternativas
objetivas e viáveis para equacionar os problemas do Brasil e da América Latina.

A qualidade e a riqueza dos temas, dos debates e dos palestrantes garantem
repercussão internacional ao Fórum da Liberdade, com intensa cobertura da

imprensa nacional e de outros países.





Com o tema “Ser livre inspira você?”, o 33° Fórum da 
Liberdade lança luz sobre estes questionamentos, 
propondo o debate sobre o atual momento do 
mundo. Com um tema que aproxima os polos e 
humaniza a campanha, o objetivo é demonstrar que 
o conceito de liberalismo é apartidário.

A identidade visual da campanha é colorida, leve, 
humanizada e tem o objetivo principal de polarizar o 
conceito do liberalismo.



A era da tecnologia mudou a forma como 
debatemos. Conectando-se em rede, vimos o 
potencial de disseminar nossa mensagem 
para todo o mundo. Em contrapartida, o 
fenômeno aconteceu ao mesmo tempo em 
que nos sentimos mais solitários do que 
nunca.

O debate virou sobre facilitar as conexões e 
criar espaços de verdade a partir do que é 
relevante para as pessoas.





Evento realizado no Instituto Ling que 
contou com a participação de Mauricio 
Harger (diretor-geral da CMPC-Brasil), 
Paulo Rabello de Castro (premiado como 
economista do ano em 2018 pela Ordem 
dos Economistas do Brasil, ex-presidente 
do IBGE e do BNDES) e Eduardo Wolf 
(colaborador da Veja, professor e 
pesquisador do Laboratório de Política, 
Comportamento e Mídia da Fundação São 
Paulo, da PUC-SP). 



Organização do evento:  Capacita Eventos

Arquitetura: Neutra

Assessoria de Imprensa: Fabíola Bach

Estratégia Comercial: Uhuu

Concepção da campanha: Paim Comunicação 

Gestão das Mídias Sociais: Ancorar Digital



Projeto arquitetônico



Com o objetivo de expor startups e seus 
modelos, o espaço Starthub foi pensado pelo 
Exo Hub para proporcionar um ecossistema 
durante o Fórum da Liberdade, onde os 
participantes expõem suas ideias buscando 
mentoria, capacitação e aceleração para seus 
projetos.

O espaço, idealizado com uma plateia com 
capacidade para 60 pessoas, em formato 
circular e com um palco ao centro, cria uma 
verdadeira arena do conhecimento, gerando 
uma dinâmica de interação e participação de 
todos os presentes.



A 24° edição do livro Pensamentos Liberais, que 
abordou temas como privatizações, reformas e 
medidas provisórias, contou com a participação 
de dez associados do instituto e dois articulistas 
convidados, Percival Oliveira Puggina e Felipe 
Rosa da Silva. 

Obra foi coordenada pelos associados Roberto 
Tomasetto e Vitor Nunes.

Articulistas:
Fernanda Estivallet Ritter | Felipe Franzon Vargas
Pedro Zanetello | Harison Druck
Matheus Henrique de Oliveira | Richard Sacks
Sabrina Damiani | Richard Machado
Gabriela Bratz Lamb | Gustavo Bahmed
Rodrigo Leke Paim

Um agradecimento especial aos apoiadores do 
projeto!



O livro Pensamentos Liberais, que 
reúne artigos feitos pelos nossos 

associados do IEE, foi recentemente 
finalista do prêmio Latin America 

Liberty Award 2020.

“Ser Livre Inspira Você”, traz reflexões 
sobre a garantia das nossas 

liberdades na atualidade.



Nossa edição presencial já contava com 
palestrantes de alto nível, são eles: 

Adriano Gianturco, Antonella Marty, Camilla 
Junqueira, David Velez, Eduardo Sampaio, 

Fernando Conrado, Fernando Schuler, Gustavo 
Ene, Gustavo Montezano, Joao Pereira 
Coutinho, Jonathan Hage, Jorge Paulo 

Lemann, José Gallo, José Roberto Guzzo, 
Luciano Hang, Nathalia Arcuri, Paulo Uebel, 

Roberto Salinas Leon, Roberto Setubal, Romeu 
Zema, Samuel Gregg, Thomaz Srougi e 

Wagner Lenhart. 



Investimos em 
mídia no Google 

Adwords para 
divulgação do 

evento e 
conversão em 

ingressos 
vendidos.

Os resultados 
obtidos até 

fevereiro foram:

Impressões: Vezes que o anúncio 
apareceu.
Cliques: Quantidade de pessoas que 
clicaram em um anúncio e foram 
direcionadas ao site.





Em razão das restrições de 

distanciamento 
social ocasionadas 
pela Covid-19, 

o Fórum teve que se 
reinventar. Pela primeira vez 
na história do instituto, o 
evento foi transmitido 
exclusivamente online 
através de uma versão 
especial, aberta ao público, 
chamada Fórum Em Casa. 









ALCANCE DE 
PUBLICAÇÕES

+ 1.4 milhões Facebook
+ 1.6 milhões Instagram



+ 55 mil Youtube 

+ 70 mil Facebook



+DE 300 DURANTE 
OS 3 DIAS



+ de 19 mil  
telespectadores  
na transmissão 
da RDCTV 



alcançadas em nossas 
publicações nas redes sociais;

+ de 35 mil interações em 7 
dias de campanha;

+  de 400 menções no stories 
em 3 dias de evento.



em tv, rádio, jornal e 
sites de imprensa.

Em + de 20 veículos 
de imprensa regional 

e nacional.



NPS Fórum 2019 - 76
NPS Fórum 2020 – 89



Durante a semana do 
#FórumEmCasa

48,4 mil visualizações 
+ 3,2 mil inscritos no canal 



Crescimento exponencial
com criação de conteúdo dos 

“Melhores do Fórum” e 
“Fórum em Casa”.



3 edições 
+ de 12 mil visualizações

Série 2020 com 3 vídeos 
+ de 3 mil visualizações





E-mail marketing



Redes Sociais
Youtube
Instagram
Facebook 
Linkedin 



Tela de Espera e 
Vinheta de abertura 
do evento no 
Youtube



Tela de 
espera da 
Live no 
Youtube



Na fala da presidente, 
todos os investidores e 

apoiadores tiveram a sua logo 
mostrada individualmente. 





Anúncio do Talks 
no Jornal do Comércio



Peças online que circularam no 
site um dia antes e no dia do 
evento Fórum Talks #2



www.forumdaliberdade.com.br
SITE INSTITUCIONAL 

DO FÓRUM 

forumdaliberdade.uhuu.com
SITE DE VENDAS 
DO FÓRUM  2020

http://www.forumdaliberdade.com.br
https://forumdaliberdade.uhuu.com/


Distribuição do PL 
de forma online

forumdaliberdade.rds.land/combo-liberal

http://forumdaliberdade.rds.land/combo-liberal





