
 

 

 

 

Wilson Ferreira Jr recebe reconhecimento do Instituto 
de Engenharia 

Presidente da Vibra Energia ganha o título de Eminente Engenheiro do Ano 
2021 

Com o objetivo de reconhecer pessoas que se sobressaíram no setor, o Instituto 
de Engenharia escolheu Wilson Ferreira Junior, presidente da Vibra Energia, 
para receber o título de Eminente Engenheiro do Ano 2021. Esta é a 58ª edição 
do prêmio que será entregue no dia 18 de novembro, como parte das 
comemorações dos 105 anos do Instituto de Engenharia.  O título é um 
reconhecimento aos profissionais que se destacaram em seu meio e/ou que 
tenham uma carreira marcada por contínuas contribuições para a elevação e 
para o aprimoramento da Engenharia. 

Desde que chegou à Vibra, Wilson vem liderando a jornada de transformação da 
companhia rumo à transição energética e à economia de baixo carbono. O 
executivo está comprometido com a agenda ESG e a criação de valor para a 
sociedade e os investidores da empresa. 

Carreira 
Wilson atuou como presidente da Eletrobras, foi diretor de distribuição da 
Companhia Energética de São Paulo (CESP), presidente da Rio-Grande Energia 
(RGE), do Conselho de Administração da Bandeirante Energia S.A, e presidente 
da CPFL Paulista e da CPFL Energia.   Presidiu também a Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o Conselho Curador da 
Fundação Nacional de Qualidade (FNQI) e a Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). Além de participar do Conselho de 
Administração do Operador Nacional dos Sistemas Elétricos (ONS) desde 1998, 
presidiu o Conselho de Administração do ONS, representando a categoria 
produção, nos períodos 2003-2005, 2016-2019 e 2020-2021.  
 
Engenheiro Elétrico e bacharel em Administração de Empresas pela 
Universidade Mackenzie, e mestre em Energia pela USP, cujo título foi 
alcançado depois de passar pelo Programa de Pós-Graduação em Energia, 
promovido pelo Instituto de Energia e Ambiente da própria USP.  

Sobre a Vibra Energia - Líder no mercado brasileiro de distribuição de 
combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do país, 
a Vibra Energia caminha para a transição energética. A companhia entrou em  



 

 

 

novos mercados e vem investindo na mel horia dos seus padrões de governança 
e nos temas ESG. No mercado de energia, a Vibra atua por meio da 
comercializadora Targus, da qual possui 70%. 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, comércio, indústrias eletrointensivas, produtos químicos, 
supply house e agronegócio. Em lubrificantes, é líder de mercado com a linha 
top of mind Lubrax, que possui mais de 600 itens para aplicações automotivas, 
industriais, marítimas e ferroviárias. Com a marca BR Aviation, a companhia 
abastece aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. No mercado 
automotivo, a Vibra é licenciada 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+. Mais informações em: 
www.vibraenergia.com.br 
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