
Troféu “O Equilibrista”
Lojas Americanas e B2W Digital são 
agraciadas com o Troféu “O Equilibrista”

Murilo Corrêa e Fábio Abrate erguem os troféus recebidos
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O Troféu
IBEF Rio de Janeiro premia Lojas Americanas e B2W Digital com o Troféu “O Equilibrista”

O troféu “O Equilibrista” é representado 
por uma escultura de bronze criada pelo 
ar tista plástico brasileiro Osni Branco, 
que simboliza o per f il  do considerado 
verdadeiro executivo. Os braços estendidos 
com as mãos abertas possuem a forma de 
um ideograma chinês cujo signif icado é 
amigo. O pé esquerdo dando o primeiro 
passo revela a intuição do prof issional em 
perceber com nitidez que caminhos seguir.

Através da entrega deste troféu às Lojas 
Americanas e a B2W Digital respresentadas 
por seus CFOs Murilo Corrêa e Fábio Abrate 
o IBEF homenageou todos os  executivos 
destas grandes corporações.

Placas de Homenagem entregues aos CFOs representantes das empresas agraciadas

Solenidade de Premiação dos Executivos do Ano de 2015

Troféu “ O Equilibrista”
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No dia 28 de janeiro de 2016, aconteceu no Windsor Atlantica Hotel em Copacabana, a Solenidade de 
Premiação dos Executivos do Ano de 2015, Prêmio Troféu “O Equilibrista”. Confira as fotos do evento:

Julio Bueno, secretário de Estado de Fazenda e Equilibrista 
de 2014, parabenizando as empresas agraciadas, seus 

executivos e colaboradores

Palavras de Ricardo Vieira Coelho, presidente do 
IBEF Rio de Janeiro

Marcos Varejão, secretário geral do IBEF Rio de Janeiro 
faz a abertura da Solenidade

Solenidade de Premiação dos Executivos do Ano de 2015

Visão da plateia prestigiando os agraciados durante 
palavras do secretário de Estado

Premiação
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Abaixo, equipe de Executivos das Lojas Americanas e B2W Digital, em momento 
festivo na entrega dos troféus

Julio Bueno (O Equil ibrista de 2014) faz entrega dos troféus aos CFOs representantes 
das empresas agraciadas

Ricardo Vieira Coelho, presidente do IBEF-Rio, entrega corbélias de flores as representantes das Lojas 
Americanas e B2W Digital Ana Cristina Santos e Luciana Pacheco

Troféu “ O Equilibrista”


