Senhoras e Senhores Boa noite!
Sejam muito bem-vindos à 16ª edição da Premiação do IBEF-ES, que tem na sua
essência homenagear personalidades que fazem a diferença em nosso Estado.
Em nome de minha Diretoria, gostaria de saudar:
Exmo Sr. Governador Renato Casagrande que tanto nos tem apoiado e prestigiado
e o Exmo Sr. Vice Governador Givaldo Vieira em nome de quem saúdo todos os
integrantes da equipe de Governo que nos honram com suas presenças;
Exmo Sr. Rodrigo Chamoun, Presidente da ALES e em nome de quem saúdo todos
os deputados estaduais aqui presentes;
Exmos Srs. João Coser, Prefeito de Vitória, em nome de quem saúdo os demais
Prefeitos, membros de suas equipes de Governo e Vereadores que hoje nos honram
com suas presenças.
Geraldo Carneiro, Ex-Presidente do IBEF-ES e hoje VP do IBEF Nacional em
nome de quem saúdo todos os ex-Presidentes e Ibefianos aqui presentes;
O VP Institucional do IBEF,
Tércio Pascoal em nome de quem saúdo todos os membros da minha Diretoria e
Denise Cadete, ex-Presidente e membro do Conselho Consultivo do IBEF-ES, em
nome de quem saúdo todas as mulheres e Ibefianas aqui presentes,
Para o IBEF hoje é um dia muito especial. As homenagens O Equilibrista,
Destaque Empresarial, Ibefiano de Sucesso e Comenda Ordem do Mérito do
Desenvolvimento do Espírito Santo, são premiações que ao longo da história do
Instituto têm agraciado executivos que notadamente se destacaram e contribuíram
decisivamente para o desenvolvimento de nosso estado, através de seu empenho e
desempenho a frente das organizações que dirigem.
Desde 1996 a seccional do IBEF homenageia anualmente com o Troféu O
Equilibrista, o executivo que mais se destacou no cenário econômico do Estado,
reconhecendo um desempenho profissional brilhante e uma conduta irrepreensível,
considerada nesta avaliação sua postura de liderança, a forma como foram
contornadas as situações adversas, a conquista de objetivos traçados através das
boas práticas de gestão e a colaboração da empresa para o enriquecimento e
aprimoramento da sociedade capixaba.
Neste ano temos a honra de homenagear Benjamin Mário Baptista Filho, DiretorPresidente da ArcelorMittal Tubarão com o Trofeú O Equilibrista. Alem de atender
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a todos os pre-requisitos citados, os expressivos resultados nas atividades da
ArcelorMittal Tubarão nos momentos turbulentos recentes tiveram peso
considerável nesta avaliação. A ArcelorMittal Tubarão é considerada uma das
empresas mais competitivas em seu segmento e que produz o melhor aço do
mundo, com um mix de produtos variado, com alto valor agregado e na vanguarda
das organizações comprometidas com a sustentabilidade, um conceito que faz parte
de seus valores, estratégia e dia a dia. Quis o destino que 35 anos depois que
deixamos nossa convivência universitária na PUC do Rio eu tivesse o prazer e a
honra de entregar-lhe este prêmio tão justo, Teco, estou muito feliz e orgulhoso por
nossa geração.
O Prêmio Destaque Empresarial reconhece o mérito e a importância de uma gestão
diferenciada por meio da proposição de soluções inovadoras e vencedoras na
execução das funções do seu vencedor. Remegildo Gava Milanez, o Remi, DiretorPresidente do Hospital Metropolitano, é o vencedor do ano. Conhecido, respeitado
e admirado dentro da classe médica, ele foi eleito por quatro vezes líder do
segmento hospitalar. Pela primeira vez na historia do IBEF-ES um médico empresário, tem reconhecida sua atuação e contribuição numa área tão importante
como a Saúde. Isto também nos alegra muito.
O Ibefiano de Sucesso indicado pelos associados do IBEF através de votação
individual dos próprios associados no site do Instituto tem como objetivo
homenagear os executivos de sucesso membros de nossa entidade. O vencedor
desta noite é um respeitável empresário de sucesso: o Ibefiano Jonas Zucchi,
Diretor–Presidente da Granito Zucchi Limitada. Este prêmio é o reconhecimento
da comunidade do IBEF-ES ao seu talento, sua persistência e seu grande sucesso a
frente da maior exportadora brasileira de granitos exóticos processados, atuando
em mais de 30 países, num setor complexo e muito competitivo. Parabéns Jonas!
De grau único, caráter honorífico e concedida excepcionalmente em algumas
edições desta noite de Premiações, a Comenda Ordem do Mérito do
Desenvolvimento do Espírito Santo, homenageia a personalidade ou entidade que,
com sua atuação, teve marcante presença e inestimável contribuição na construção
da historia e no desenvolvimento do Espirito Santo. Criada em 2007 tivemos até
hoje apenas dois homenageados: O ex - Governador Paulo Hartung e a ONG – ES
em Ação.
Nesta noite temos o prazer e a honra de homenagear um grande capixaba: José
Eugênio Vieira, Economista, Diretor-Superintendente do Sebrae/ES. Um grande,
respeitado, querido e admirado gestor que confia no potencial de nosso Estado e
dedicou 40 anos de sua vida a marcantes realizações a frente de varias entidades
públicas, tendo, por exemplo, ocupado 15 secretarias de estado distintas nos
diversos governos de que participou. Reconhecido por sua notável liderança e
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capacidade de articulação institucional é com muito orgulho e satisfação que o
homenagearemos nesta noite. Parabéns Zé Eugenio!
Finalmente, na noite de hoje também realizaremos uma homenagem póstuma
especial ao querido e respeitado empresário Wilmar Barroso como reconhecimento
à sua liderança e importante contribuição para o desenvolvimento econômico e à
construção da história do Espírito Santo. No entendimento da Diretoria do IBEFES, Wilmar fez a diferença e sua inspiração e exemplo justificam plenamente esta
homenagem que hoje será prestada. Aliás em nossa visão, cultuar a memória e a
historia são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade.
É nesta mesma linha que o IBEF tem propiciado a sociedade capixaba o
desenvolvimento profissional e social através do intercâmbio de informações
técnicas, dos interesses comuns nos negócios e da formação de opinião em geral.
Hoje, no Espírito Santo, contamos com mais de 370 associados, que representam
as principais instituições financeiras, unidades empresariais do Estado e
importantes profissionais liberais.
Seguimos comprometidos em seguir firmes com as metas que foram estabelecidas
para o biênio de nossa gestão e que anunciei em meu discurso de posse, mirando
numa entidade ainda mais sólida em todos os sentidos, com um modelo de gestão
aprimorado, com projetos de futuro e metas firmes a perseguir. Neste sentido, por
exemplo, destaco o processo de atuação de nossas Câmaras Temáticas de Gestão e
Negócios, Finanças Pessoais, Tributação e Sustentabilidade para que o Instituto se
consolide como uma referência nas áreas de economia e finanças em nosso Estado.
Em 2011 promovemos diversos eventos destacando-se o evento de nossa
Solenidade de Posse com o Ministro Fernando Pimentel, o almoço-palestra com o
Presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal e nos dias 29/08 e 02/09, em parceria
com o Governo do Estado, os debates no Palácio Anchieta sobre a distribuição dos
valores relativos aos royalties do petróleo em nosso País, respectivamente com os
governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral e em seguida com os nossos Senadores de nosso Estado com o Senador
Wellington Dias, tema que está na mais absoluta ordem do dia em nosso País.
Gostaria neste momento de exaltar a atuação firme de nosso Governador Renato
Casagrande que em conjunto com nossa bancada federal e demais forcas políticas
de nosso Estado vem negociando, articulando e buscando de forma incansável uma
solução que preserve os direitos dos Estados produtores como o nosso e evite um
racha perigoso num grande ativo que nosso pais continental possui e que é o pacto
federativo. Neste sentido a “Concentração Capixaba” que mencionei em meu
discurso de posse em abril deste ano e da qual o IBEF e as lideranças aqui
presentes são parte, precisa seguir forte para enfrentar os desafios que se
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avizinham, objetivando maximizar as oportunidades que surgem, como a que o
Petróleo tão abundante e de boa qualidade em nosso litoral, assim como estas
grandes ameaças dos projetos atualmente em tramitação em Brasília relativos à
distribuição dos Royalties do Petróleo e da Reforma Tributaria.
Não fossem estas ameaças preocupantes, enfrentamos neste momento mais uma
forte de turbulência na economia global, com inevitáveis reflexos já sentidos em
nosso País e claro em nosso Estado. Um exemplo disto é a desvalorização do Real
em cerca de 15% nos últimos 30 dias e seus impactos inevitáveis nas matrizes de
receita e custo de nossas empresas. Na realidade esta nova onda de turbulência
com epicentro na Europa, vem atingindo fortemente alguns países como a Grécia
neste momento e representa uma continuação da grave crise de liquidez que
assolou o sistema financeiro internacional em 2008, cujos efeitos ainda vem sendo
sentidos e possivelmente ainda o serão por algum tempo. Felizmente países como
os que compõem os BRICS, vem se saindo bem neste quadro e acreditamos que
com os pés no chão, muito trabalho, austeridade e responsabilidade poderemos ver
o nosso Pais e o nosso Estado transformarem uma vez mais estas ameaças em
oportunidades.
Ao contrario de anos anteriores, o ano do IBEF não acabou, já que neste ano nosso
Evento de Premiação foi realizado mais cedo. Assim gostaria de convidar a todos
os associados, futuros associados e convidados aqui presentes para participarem de
nossos próximos almoços-palestra:
-Em 31 de outubro com o Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto
da Costa sobre a temática “A Petrobras e as cadeias da Indústria Naval e de
Serviços no Brasil e no Espírito Santo”;
- Em 07 de novembro com o Jornalista Luis Nassif que falará sobre o atual cenário
econômico e financeiro e as oportunidades de nossa economia.
- No dia 23 de novembro quando a diretoria da Samarco apresentará seu relatório
de sustentabilidade de 2011 e detalhes do projeto da 4ª pelotização e
- Em 8 de dezembro o Vice-presidente do Itaú Unibanco, Marcos de Barros Lisboa
discutirá conosco as Microrreformas, Instituições e o Desenvolvimento Brasileiro.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a nossa dedicada e aguerrida
equipe do IBEF comandada pelo Rosalvo Trazzi (Giovanna, Laira, Fabiola e
Carlos) e a nossa Ibefiana-cerimonialista Stella Miranda que, como sempre, se
supera. Do lado domestico não posso deixar de mais uma vez agradecer a minha
esposa Fabia tão amada, como compreensiva com esta minha jornada extra a frente
do IBEF.
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Finalizando proponho uma reflexão, reproduzindo um pensamento e a ação de um
verdadeiro Equilibrista global que ontem nos deixou Steve Jobs. Com seu talento,
visão, criatividade, inovação e trabalho, ele mudou nossas vidas. Num brilhante e
imperdível discurso na formatura na turma de 2005 da Universidade de Stanford
ele disse: “Seu trabalho irá tomar uma grande parte da sua vida e o único meio de
ficar satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. E o único meio
de se fazer um grande trabalho é amando o que você faz. Caso você ainda não
tenha encontrado [ o que gosta de fazer], continue procurando. Não pare.”.
Hoje aprendi mais uma coisa sobre a Apple que desconhecia, como creio deve ser
o caso da maioria aqui presente. Vocês sabem por que todos os produtos dela
começam com i?
O i é de Inovattion, o pilar central da estrutura corporativa da Apple, razão básica
de seu grande sucesso e que também é comum aos vencedores como os nossos
premiados de hoje. INOVACÃO!!
Boa noite a todos, muito obrigado e viva o iBef!!!
Sergio Sotelino
Presidente IBEF-ES
Biênio 2011-2013
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