
PERGUNTAS FREQUENTES 

FÓRUM BRASIL DE INVESTIMENTOS 

 

1) Qual é o objetivo do evento? 
 
O Fórum é uma plataforma para consolidar o Brasil como um dos principais destinos 
para o investimento estrangeiro direto. Nesse sentido ele promove um debate de alto 
nível sobre o ambiente para investimentos no país e as oportunidades que se 
apresentam.  
Além disso, o evento permitirá o networking entre os principais players do cenário de 
investimentos no Brasil e exterior.  
 
 

2) Qual é o custo para participar do evento? 

Nenhum, o evento é gratuito.  

 

3) Será oferecida alimentação durante o evento? 

Sim, o evento oferecerá coffee breaks e almoço.  

 

4) Qualquer pessoa poderá participar? 
 

Não. Devido à limitação de vagas, a organização do evento selecionará os participantes 
que tenham o perfil do público-alvo deste evento, sendo eles investidores e 
representantes de alto nível de empresas estrangeiras, empresas brasileiras, governo 
estrangeiro, órgãos de governo no Brasil, instituições financeiras, agências de 
promoção de investimentos entre outros, para tornar ainda mais efetivo o networking 
de negócio no âmbito do fórum. 

 

5) Como será o processo de inscrição? 

É realizada uma pré-inscrição através do site www.brasilinvestmentforum.com. Todos 
os inscritos serão submetidos à uma análise técnica de perfil e terão sua inscrição 
confirmada posteriormente pela equipe organizadora. Você receberá um e-mail 
confirmando sua participação no evento contendo um QR CODE de acesso e detalhes 
para realizar o download do aplicativo do Fórum. Esse QR CODE será seu comprovante 
de inscrição e deverá ser utilizado para credenciamento no evento.  

 

6) Me inscrevi, mas a empresa indicou outra pessoa para ir ao evento? É possível alterar? 

Sim é possível. Neste caso, pedimos entrar em contato com bif@apexbrasil.com.br 
para alterações na inscrição. 

 

7) Fiz minha inscrição, porém quero alterar alguma informação no meu registro. Como 
devo proceder? 
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Será necessário entrar em contato com bif@apexbrasil.com.br para que a alteração 
seja realizada. 

 

8) Em qual idioma serão ministradas as palestras?  

Os palestrantes poderão falar em português ou inglês e haverá tradução simultânea 
destes idiomas. 

 

9) Poderei inscrever dois ou mais participantes da mesma empresa?  

Em regra, poderão participar dois representantes por empresa, sendo público-alvo os 
representantes das empresas em cargos de gestão. 

 

10) Gostaria de agendar reuniões com representantes de alto escalão do governo, como 
posso proceder? 

O investidor interessado em agendar reuniões com representantes de alto escalão do 
governo devem enviar e-mail para bif.adm@apexbrasil.com.br. A equipe organizadora 
do Brasil Investment Forum encaminhará as solicitações de reunião para os 
responsáveis e dará um retorno acerca do agendamento assim que possível.  

 

11) Como ter acesso ao perfil dos demais participantes do Brasil Investment Forum 2019? 

Através do aplicativo do BIF é disponibilizado o acesso ao perfil de todos os participantes 
do Fórum. Além disso, você pode enviar mensagens e tentar agendar reuniões durante 
o evento para otimizar a sua agenda.  

 

12) Existirá um espaço disponível para que eu guarde meus pertences quando estiver 
participando de algum painel? 

A organização do evento disponibilizará uma chapelaria, na qual os participantes podem 
armazenar os seus objetos enquanto estiverem participando dos painéis.  

 

13) Poderei me reunir com representantes das instituições e unidades federativas do Brasil? 
Sim, durante os dias de evento, os representantes dos estados apresentarão as 
oportunidades de investimento em suas regiões. Além disso, também contaremos com 
estandes de atendimento das diversas instituições governamentais brasileiras que 
fomentam investimentos no país. 

 

14) A inscrição em determinado painel garante a minha entrada? 
Não. A inscrição nos painéis não garante a sua entrada. O Controle é realizado por 
ordem de chegada e capacidade máxima da sala. Desta forma, fique atento aos horários 
de início de cada um dos painéis que tem interesse. 
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