
 

 

LUIZ EDUARDO GANEM RUBIÃO 
 
Formado engenheiro químico pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), Luiz Eduardo 
Ganem Rubião foi o primeiro colocado da turma. É mestre em Engenharia Química pelo 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ) e, após concluir as cadeiras com 
nota máxima em todas as disciplinas, elaborou uma dissertação de controle avançado de 
processos. 
 
Aos 24 anos, em 1989, fundou a Chemtech Serviços de Engenharia e Software, onde 
trabalhou como CEO até 2010. No mesmo ano, fundou a Radix, onde ficou até outubro de 
2018. Antes de sair da empresa, fundou em 2013 a Radix USA, em Houston, que viabilizou 
a exportação de serviços de Engenharia para o mercado americano, atendendo a clientes 
como a ExxonMobil, a Georgia-Pacific e a Bombardier.  
 
Na Radix, obteve por três vezes o Selo Pró-Ética do Ministério da Transparência e da 
Controladoria Geral da União (CGU). Com a Chemtech e a Radix, ganhou o título de melhor 
empresa para se trabalhar em toda a América Latina (2008), o de melhor do Brasil (2007, 
2008 e 2011), o de melhor do Rio de Janeiro (2008 a 2013 e 2017) e o de melhor de TI & 
Telecom em todo o Brasil (2006-2009). Foi eleito profissional do ano em 2009, em votação 
feita pelo IBP/ONIP/SPE, e uma das 100 personalidades mais influentes do setor de 
Energia em 2017.  
 
Recebeu o Selo Crea-RJ de Responsabilidade Social, em 2005, entregue pelo então 
Ministro da Ciência e Tecnologia Eduardo Campos, e, por duas vezes, o selo de 
Conformidade Profissional do Crea-RJ.  

Atualmente é consultor para clientes nacionais - como Furnas, White Martins, Air Liquide, 
Weg, Deten, entre outros - e internacionais, como Organisation for Prohibition of Chemical 
Weapons, atuando nas áreas de treinamento e de resolução de conflitos e também na área 
de eficiência energética e de energias renováveis. Realiza, ainda, inúmeras palestras em 
eventos empresariais e universitários no Brasil e no exterior. 
  


