


TMA Brasil é o capítulo brasileiro da Turnaround Management 
Association,  uma prestigiada associação fundada nos EUA em 1988 e 
presente em 19  países, com mais de 9.400 associados. No Brasil, é uma 
associação sem fins  lucrativos qualificada como OSCIP, que dedica-se ao 
fomento das melhores  práticas de gestão, reestruturação e recuperação de 
empresas em crise,  reunindo profissionais envolvidos com recuperação da 
performance e do  valor de empresas e organizações em geral.

Compõem a TMA Brasil gestores, investidores, executivo financeiros,  
advogados,consultores,contabilistas,assessores,magistrados,administradores  
judiciais, professores, estudantes e demais profissionais engajados na geração de  
valor e em processos de reestruturação, recuperação extra judicial e judicial, ou de  
liquidação de empresas. A TMA Brasil promove  seminários, congressos,   
palestras,
além de cursos de capacitação profissional contribuindo para evolução da prática nos  
seus aspectos de gestão, financeiros e legislativos.

A TMA Brasil hoje conta com mais de 500 associados provenientes das diversas regiões do
pais,  firmando-se como a maior associação na área de turnaround do Brasil.

A TMA Brasil
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Os seminários realizados pela TMA Brasil são os
mais importantes eventos sobre reestruturação
corporativa e gestão empresarial do país. Já
considerados referencia pelos profissionais que
atuam na área, reúne um público qualificado e
seleto, sempre inovando e trazendo novas per-
spectivas das práticas de recuperação global.

São eventos que reúnem de 50 a 100 participantes,
dentre os quais administradores, investidores,
financiadores, advogados, consultores, gestores
contabilistas, assessores, magistrados, professores
administradores judiciais, estudantes e todos os
profissionais engajados na geração de valor nos
processos de reestruturação, recuperação ou de
liquidação de empresas.

Os Eventos



Empresas Associadas à TMA Brasil - Fundadoras



Para conhecer a TMA Brasil, visite o site www.tmabrasil.org

Empresas Associadas à TMA Brasil - Pós fundação

http://www.tmabrasil.org/


Empresas Associadas à TMA Brasil - Pós fundação

Para conhecer a TMA Brasil, visite o site www.tmabrasil.org

http://www.tmabrasil.org/


• Maiores e melhores eventos dedicados ao 
Turnaround  Management no Brasil;

• Informações estratégicas e atualizadas nas áreas 
de  Administração, Finanças Corporativas e
Jurídica;

• Participação de renomadas autoridades e empresas 
que  atuam no setor;

• Oportunidade de geração de novos negócios;

• Divulgação da marca pelo mailing e site da TMA Brasil e  
entidades apoiadoras.

Por que investir?



Patrocinadores recorrentes: terão 5% de desconto e 1 cortesia extra
Patrocinadores recorrentes que optem por quota maior: terão 8% de desconto e 2 cortesias
extras

Classificação de Cotas de Patrocínios disponíveis por evento



Benefícios

• 07 convites de cortesia para serem oferecidos  a seus clientes e/ou funcionários;

• Relação de participantes que autorizarem a  divulgação de seus contatos;

• Distribuição de material impresso da  instituição patrocinadora.

Aplicação da Logomarca

• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;

• E-mail marketing;

• 2 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no 
foyer,  salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Investimento:
R$ 6.000,00

Patrocínio Ouro - Cotas Disponíveis: 5



Benefícios

• 04 convites de cortesia para serem oferecidos  a seus clientes e/ou funcionários;

• Relação de participantes que autorizarem a  divulgação de seus contatos;

Aplicação da Logomarca
•Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home 
Page;  E-mail marketing;

•2 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no 
foyer,  salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Investimento:
R$ 3.200,00

Obs.: O Logotipo será inserido em tamanho equivalente a 50% do tamanho do logo Ouro

Patrocínio Apoio - Cotas Disponíveis: 10
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