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Troféu “O Equilibrista”
Carlos Arthur Nuzman é eleito O Executivo do Ano de 2016 e
recebe o Troféu “O Equilibrista”

Troféu “ O Equilibrista”
O Troféu
IBEF Rio de Janeiro premia Carlos Arthur Nuzman 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 fil do
considerado verdadeiro executivo. Os braços
estendidos com as mãos aber tas possuem a forma
de um ideograma chinês cujo significado é amigo.
O pé esquerdo dando o primeiro passo revela a
intuição do profissional em perceber com nitidez
que caminhos seguir. O equilibrista solitário
sobre a moeda significa que, embora conte com
a colaboração de uma equipe, o executivo está
sempre só nos momentos de grandes decisões,
responsabilizando-se assim, pelo sucesso ou
fracasso de toda a estrutura.

Através da entrega deste troféu ao
executivo Carlos Ar thur Nuzman, o IBEF
homenageia também o COB e a Rio2016 e
todos os profissionais que possuem o per fil
representado pela escultura, reconhecendo
em cada um a coragem, a objetividade, a
racionalidade e o equilíbrio.

Momentos da Solenidade

Carlos Arthur Nuzman recebe cumprimentos dos
diretores do IBEF.

O medalista Olímpico - Bernard Rajzman prestigiou o
homenageado com sua presença a solenidade.
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Solenidade de Premiação
Solenidade de Premiação do Executivo do Ano de 2016
No dia 9 de fevereiro de 2017, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, foi realizada a Solenidade de Premiação
do Executivo do Ano de 2016, Prêmio Troféu “O Equilibrista”. Confira as fotos do evento.

Marcos Varejão - Diretor do IBEF anuncia o
Executivo do Ano de 2016.

Márcio Fortes - Presidente do Conselho de Administração do
IBEF faz saudação ao agraciado.

Marcos Varejão, Fabio Abrate, Murilo Corrêa e Carlos Padilha em torno do
Executivo do Ano - Carlos Arthur Nuzman, ao apresentar seu troféu.
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Solenidade de Premiação

Nuzman discursa após ser anunciado como
o Executivo do Ano de 2016.
Emocionado agradece a seus
colaboradores e divide a homenagem
com todos que ajudaram na realização da
Rio2016.

IBEF homenageia empresas com
Responsabilidade Social Corporativa
O Presidente Executivo do IBEF, Ricardo
Vieira Coelho, durante a Solenidade de
Premiação do Executivo do Ano de 2016
anuncia as empresas homenageadas com
o reconhecimento de Responsabilidade
Social Corporativa no mesmo ano.

Patricio Roche - PwC

Fabio Abrate - B2W Digital

Murilo Corrêa - Lojas Americanas

Alexandre Bertoldi Pinheiro Neto Advogados

Carlos Henrique Pedras Bradesco
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