Wilson Ferreira Júnior recebe o prêmio
Personalidades do Ano 2021 nesta quartafeira, dia 8
Iniciativa reconhece gestões transformadoras de líderes em prol da sociedade
brasileira

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021. O presidente da Vibra Wilson Ferreira
é o principal homenageado da edição 2021 do Personalidades do Ano, uma
iniciativa e realização do Global Council of Sustainability and Marketing e do
Fórum das Américas. O prêmio tem como objetivo o reconhecimento e a
disseminação de gestões transformadoras que colaboraram na vida e no
desenvolvimento dos brasileiros e do país. Segundo os organizadores, é a
possibilidade de apresentar exemplos de ações concretas que promovam
mudanças relevantes na sociedade que servem de inspiração para as gerações
futuras. Wilson receberá o título de Personalidade do Ano 2021 em um almoço
fechado, seguindo todos os protocolos sanitários, nesta quarta-feira, dia 8, no
Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.
A assinatura do prêmio neste ano reflete seu compromisso com a atualidade e
com

temas

pertinentes

ao

debate:

"Compliance,

ESG,

Energia

e

Desenvolvimento com Equilíbrio Socioeconômico Ambiental".
Com uma longa trajetória no setor de energia, Wilson assumiu a Vibra, ainda
como BR Distribuidora, em março deste ano e desde então vem liderando a
transformação da companhia, propondo uma agenda focada em ESG, inovação
e transição energética. A Vibra reconhece seu papel rumo à descarbonização e

vem desenhando seu caminho rumo à economia de baixo carbono e quer ser a
melhor parceira de seus clientes no processo de transição energética.

SOBRE O PERSONALIDADES DO ANO
A missão do prêmio Personalidades do Ano vai além de premiar profissionais já
renomados, é o reconhecimento da trajetória de vida e das realizações, da
contribuição para a sociedade de forma ampla e genuína no exercício da carreira
e da vida pessoal, inspirando de forma prática pessoas e empresas com a
temática, o compromisso e as realizações.
Para a organização esta é a oportunidade de ressaltar a importância do trabalho
em conjunto e das ações planejadas para o crescimento de uma nação e de uma
sociedade. Cada gestor nominado em 2021 teve destaque em sua área ao longo
de anos de atuação que se consolidaram neste momento. A diplomação de
nomes importantes na área pública e privada - entre eles, personalidades de
destaque nacional e internacional, por sua atuação na manutenção da
democracia brasileira, no desenvolvimento econômico e social, na promoção da
inovação e tecnologia - é o reconhecimento de que pessoas fazem a diferença,
e que suas ações podem ser implantadas em outros modelos de negócios,
gerando novas oportunidades.
Para Agostinho Turbian, presidente do Global Council of Sustainability and
Marketing, "esse é um momento único para celebrar o poder de realização do
ser humano. Mostrar que juntos somos fortes e imbatíveis. A resiliência e a
inovação nos acompanham. Mentes brilhantes com muita vontade de fazer
acontecer transformam diariamente o Brasil em um espetáculo de superação e
o resultado é essa premiação. Infelizmente, não cabem todos os nomes em uma
única edição, mas buscamos a cada ano distinguir algumas categorias".
Na ocasião, além de Wilson Ferreira, outros nomes de destaque e relevância em
suas áreas serão homenageados por sua atuação.

Mario Garnero, presidente do Fórum das Américas, ressalta: "temos o privilégio
de reunir em nosso país gestores de capacidade ímpar em suas áreas. São
pessoas dotadas de grande inteligência e poder de realização que constroem
diariamente novas possibilidades e contribuem para uma sociedade mais
desenvolvida".

Confira os indicados de 2021:
Personalidade do ano: Engenheiro Wilson Ferreira Jr. - Presidente da Vibra
Homenagens especiais:
• André Pepitone - Diretor-Geral da ANEEL - Energia
• Augusto Aras - Procurador-Geral da República - PGR/MPF
• Daniel Maranhão - CEO da Grant Thornton Brasil - Compliance e Governança
Corporativa
• Fernando Capez - Presidente do Procon-SP - Defesa do consumidor e
Consciência ambiental
• José Luiz Gandini - Presidente da KIA Brasil - The Global Vision Personality
• José Roberto H. Maluf - Presidente da TV Cultura - Rádio e Televisão
• José Roberto Tadros - Presidente da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Presidente do Conselho Deliberativo
Nacional (CDN) do Sebrae - Serviços e Empreendedorismo
• Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente do Conselho de Administração do
Bradesco - Tecnologia e Inovação nos serviços financeiros
• Marcos Penido - Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do
Estado de São Paulo - Meio Ambiente e Despoluição do Rio Pinheiros
• Renato Casagrande - Governador do Estado do Espírito Santo e Presidente
do Consórcio de Governadores de Estado Brasil Verde - Clima
• Ricardo Sayeg - Presidente do Instituto Capital Humanista (ICapH) Capitalismo Humanista

Ficha técnica:
Data do Evento: 08 de dezembro de 2021
Realização: Grupo GCSM, Fórum das Américas
Contato para imprensa: Valéria Domingues - Cel.: (11) 99561-2331

Sobre a Vibra
Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a
Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus
clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor.
No mercado automotivo, a Vibra detém a licença de uso da marca Petrobras,
formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As
franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR
Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+.
Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do
país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes
corporativos, em segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração,
produtos químicos e agronegócio.
Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de
aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em
lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax, top of mind, e possui a
maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. Para
mais informações sobre a Vibra, clique aqui.
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