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“O Equilibrista”
Benedicto Barbosa da Silva 

Junior, presidente da Odebrecht 
Infraestrutura, eleito O Executivo 

do Ano de 2013 pelo IBEF

Especial



2

O Executivo do Ano

O Equilibrista é considerado o
“Oscar do Setor”

O prêmio troféu O Equilibrista é 
reconhecido como o “oscar do 
setor” pelos executivos de finanças 
do Brasil. A escolha é realizada pelo 
Conselho Diretor do IBEF, com base 
na indicação de seus associados, 
que apontam os cinco executivos 
candidatos ao prêmio. “A indicação 
do Benedicto foi aplaudida por 
todos aqueles que participaram 
da decisão”, ressaltou Marcio 
Fortes, Presidente do Conselho de 
Administração do IBEF Rio. 

Para Pedro Novis, a homenagem 
à Benedicto Junior representa 
também um reconhecimento à 
Odebrecht. “Depois de conhecer o 
significado da escultura do artista 
plástico Osni Branco, vi que ela, 
na verdade, representa muitos 
dos valores e competências que 
o Benedicto trouxe de casa e 
adquiriu na Odebrecht”, ressaltou 
Novis. E completou: “O IBEF, ao 
homenagear Benedicto Junior, 
homenageia também a empresa 
onde fomos formados, além do 
aprendizado na Odebrecht que criou 
as condições e capacitou filosófica 
e profissionalmente Benedicto 
Junior”. 
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Premiação

O IBEF-Rio homenageia Benedicto 
Barbosa da Silva Junior como “o 

executivo do ano de 2013”, com o 
troféu O Equilibrista

O presidente da Odebrecht 
Infraestrutura, Benedicto Barbosa 
da Silva Junior, recebeu no dia 29 
de Janeiro, o troféu O Equilibrista, 
criado pelo Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças - IBEF 
para homenagear personalidades 
que se destacaram em meio 
as suas realizações ao longo 
de suas carreiras e atividades 
exercidas no período do último 
ano. O evento de premiação foi 
realizado no Hotel Sofitel, em 
Copacabana, Rio de Janeiro, 
e contou com o patrocínio do 
Bradesco, Deloitte, PwC, KPMG, 
Multiterminais, Pinheiro Neto 
Advogados, IBP e Sinaval. 

Na oportunidade, o “executivo do 
ano”, assim como são chamados 
àqueles que recebem o prêmio, foi 
recebido por membros da Diretoria 
do IBEF, pelo Equilibrista do ano 
de 2012, Arminio Fraga, pelo 
seu “padrinho”, Pedro Augusto 

Ribeiro Novis, e pelo Secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços, Julio Bueno. Benedicito 
Junior agradeceu ao IBEF pela 
homenagem, declarando sentir-se 
honrado por recebê-la em nome 
da Odebrecht, emocionando-se ao 
agradecer também a sua família. 
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Eventos

Conheça um pouco mais sobre o 
Executivo do ano de 2013

O Equilibrista de 2013, Benedicto da Silva 
Junior, é Presidente da Odebrecht Infraestrutura 
desde 2008. Formou-se engenheiro em 1984 
pela Escola de Engenharia Civil de Lins 
(SP). Em fevereiro de 1985 ingressou na 
Organização Odebrecht como engenheiro 
trainee, na Companhia Brasileira de Projetos e 
Obras (CBPO). Neste mesmo ano, assumiu as 
funções de engenheiro auxiliar, na construção 
da Barragem do Flores, onde ainda em 1985 
foi promovido a gerente comercial, no estado 
do Maranhão. 

Em 1988, no Rio de Janeiro, exerceu a função 
de gerente de contrato na construção do metrô 
de Copacabana. Em 1992, como gerente de 
administração contratual, assumiu a obra da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no estado de 
Sergipe. Em 1993, foi para a China, onde como 
gerente de contrato conduziu o planejamento 
da Usina de “Three Gorges”, liderando um 
grupo de empresas brasileiras em apoio ao 
Governo da China. 

No ano seguinte, assumiu a função de diretor 
superintendente para o sudeste Asiático, 
trabalhando a partir de Kuala Lumpur na 
avaliação de negócios em Cingapura, Malásia, 
Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Indonésia, 
Filipinas e Brunei. Em 1998, retornou ao 
Brasil para assumir a função de diretor-
superintendente responsável pelos negócios 
da Odebrecht na região sudeste do país. 

Em dezembro de 2007, tornou-se vice-
presidente executivo da construtora, 
responsável pelas operações no Brasil. Desde 
agosto de 2008 é presidente da Odebrecht 
Infraestrutura, conduzindo por meio da CNO Br 
e da CBPO a área de construção e engenharia 
no Brasil. Em maio de 2010 assumiu, também, 
a presidência do Conselho de Administração 
da Odebrecht TransPort, empresa de 
investimentos e operação em concessões de 
transportes e logística no país.  


