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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Assim que passou no vestibular aos dezessete anos, a 
primeira coisa que fez foi mandar seu currículo para um banco 
de investimentos e este banco foi o Garantia. No dia seguinte, 
o garantia ligou para ele dizendo que seu currículo parecia um 
cartão de visitas. (Só tinha nome, telefone, data de nascimen-
to e endereço). Rogério conseguiu fazer com que os entrevis-
tadores ficassem interessados em sua história e foi chamado 
para trabalhar lá. Ele começou em uma posição de liquidan-
te, as transições eram físicas, então, se existisse um CDB, por 
exemplo, você levava a cautela do CDB e a pessoa do outro 
lado dava um cheque.

 Ao ingressar no BBM, Xavier passou de operador a um 
dos representantes do escritório de São Paulo. A partir disso, 
ele ganhou visibilidade dentro do banco até se tornar sócio.

 A transição abriu espaço para Xavier ganhar importân-
cia relativa dentro da instituição e ter espaço para expor o seu 
ponto de vista, aplicando o que ele havia aprendido nos anos 
de Garantia.

 Para Xavier, a experiência de mais de trinta anos no mer-
cado é imprescindível na hora de mitigar riscos. Especialmen-
te, por ter visto e aprendido muita coisa ao longo da história 
financeira do Brasil.

 
 “Não tenha dúvida de que a montanha é muito alta, e a 
subida é dura, mas a vista lá de cima é linda.” Rogério Xavier 
costuma dizer que suas frases dizem respeito a ter foco, bom 
senso, ser perseverante e nunca desistir. 

 Possivelmente, essa é uma lição que aprendeu com o 
trabalho e com os esportes. Rogério Xavier possui uma carrei-
ra com desempenhos acima da média, mesmo em épocas de 
crise. 

 Seu desejo de entrar no mercado financeiro e trabalhar 
em um banco de investimentos veio na época do vestibular. 
Apesar de ter se preparado para estudar Engenharia Química, 
no segundo semestre do ano que ia prestar o exame, leu uma 
entrevista com um operador de moedas de um banco chama-
do Bankers Trust, em que  descrevia suas atividades do mer-
cado e despertou a vontade de construir sua carreira nesse 
mercado.

 Hoje, Rogério é sócio fundador e diretor responsável 
pela área de juros de uma das gestoras de recursos mais reco-
nhecidas do país, a SPX. O seu sucesso veio combinado a uma 
história de muito trabalho e uma vasta experiência no merca-
do.
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 Um dos seus principais valores é a humildade. Para Xavier é importante reconhe-
cer que se está aprendendo coisas novas todos os dias e de pessoas diferentes. Desta-
cando que trabalhou com o melhor que tinha de capital humano no início da carreira e 
que livro nenhum ensina o que ele aprendeu, escutou e viu. 

 Segundo Xavier em entrevista concedida a Genial Investimentos: “A cultura do 
sonho grande (aprendida em sua experiência junto ao Banco Garantia, na época di-
rigido por Jorge Paulo Lemann) foi fundamental na hora de montar a SPX. Tinha que 
ser algo do tamanho do sonho dos sócios fundadores e com o pensamento de sempre 
querer ser o melhor. Não necessariamente isso aconteceria, mas o compromisso da 
empresa sempre foi com o sucesso.”
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“Se você tiver 
profundidade e fizer 

o dever de casa na sua 
especialidade, não tenho a 
menor dúvida que o longo 

prazo  te ajudará. ”
(Rogério Xavier)
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