Categoria: “ Mérito Social Empresarial “

Comendador Jeferson Braz Ferreira

Liderança é Influenciar Pessoas!

C

Conhecido por administrar uma empresa líder no
segmento de aparelhos magnéticos no Brasil, Jeferson Braz foi homenageado com o título de comendador e recebeu o Prêmio Excelência e Qualidade
Brasil 2016 como Profissional do ano, pela Associação Brasileira de Liderança. O evento, que aconteceu no Clube Sírio Libanês, em São Paulo, homenageou empresário de diferentes segmentos que se destacaram pelo profissionalismo.
Como Diretor Administrativo há 16 anos, acompanhou todo o
progresso da Nipponflex, trabalhando estrategicamente na tomada
de decisões da empresa. Porém, sempre deixou claro que um grande
trabalho é feito em equipe: “Divido esse prêmio e essa comenda com
minha equipe de trabalho - gerentes, coordenadores, encarregados e
assistentes, assim como com os Diretores - aos quais agradeço pela
confiança e liberdade de trabalho, e com os líderes e Distribuidores
Autorizados Nipponflex – do Graduado Executivo ao Presidente Diamond – cujo forte trabalho e liderança exercidos junto a suas equipes
fazem da Nipponflex uma grande empresa. Sem o apoio e colaboração
de todos vocês esse reconhecimento não seria possível, por isso, essa
homenagem também é para vocês”, finaliza.

Categoria: “ Mérito Social Advocacia “

Comendador Dr. Pedro Costa

Um Profissional de Sucesso !

P

reparado para conquistar clientes solucionando com
eficiência as necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Contador, bacharel
em administração e advogado, Pedro Costa representa um curriculum fantástico, daquelas pessoas que traçam um
planejamento de vida e seguem à risca.
Mesmo com diversas formações e pós-graduações, o que lhe
inspira e motiva é a advocacia empresarial “cuidar de empresas”.
Conquistou o prêmio Recall de Marcas e Serviços de Colatina
no segmento Advocacia – Direito Empresarial* e Direito Tributário, áreas que atua com muita competência e referências.
Dr. Pedro Costa é um homem família. É casado com Rachel
Costa, e tem quatro filhos: Paola Costa, Pedro Costa Filho, Lorenzo Costa e Bernard Costa.
Dr. Pedro Costa tem a OAB 10.785. Especialista em Direito Empresarial e Tributário e Recursos Humanos pela FGV
– Fundação Getúlio Vargas, Direito Trabalhista e Processual
Trabalhista, Direito Público e Privado pelo Unesc – Centro Universitário do Espírito Santo. Ganhador do Prêmio Brasil Líder

Empresarial 2016 em São Paulo (SP). Para Dr. Pedro Costa,
alimentar sonhos é conceder a oportunidade de conhecimento e
aprendizado a pessoas que necessitam de ter portas abertas, esperança valorizada e confiança de que poderão nos surpreender com
algo bom e produtivo. “Dar chances a quem precisa é a minha
receita para alimentar sonhos. Confiança, lealdade, combatividade
e ética são os princípios que norteiam esta visão.”

www.institutoempresarial.com.br
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