
Armínio Fraga



1.
Um pouco 

da sua história



 
 Após deixar o cargo de diretor do departamento de assuntos in-
ternacionais do BC, foi contratado como Managing Director do Soros 
Fund Management e atuou como o principal conselheiro de investimen-
tos do Quantum Group of Funds.

 No mesmo ano que recebeu o prêmio de Economista do Ano es-
tava presidindo o Banco Central. 

 Fraga assumiu a presidência do banco em um dos momentos 
mais difíceis do governo Fernando Henrique. Com a política de não des-
valorização do câmbio, a crise Asiática e  a demissão de Gustavo Franco, 
presidente do BC à época, o real sofreu forte desvalorização, houve alta 
evasão de divisas e o sistema de câmbio fixo colapsou. 

 O sucessor de Gustavo Franco não passou de três semanas no 
cargo, foi afastado quando o BC foi acusado de repassar informações pri-
vilegiadas no mercado de câmbio favorecendo instituições financeiras.

 Foi nesse caos que Armínio Fraga entrou em cena. Logo no início 
da sua gestão, a Selic ocupava o patamar de 45% a.a.  Com o fim do re-
gime de câmbio fixo e adoção do sistema de metas de inflação, Armínio 
deixou a presidência do BC com uma taxa de inflação média de 8,78% e 
a Selic na casa dos 19% a.a.

 Após deixar a presidência do Banco Central, Armínio volta para 
iniciativa privada e fundou a Gávea Investimentos. Hoje, a gestora possui 
um patrimônio de, aproximadamente, R$ 11,5 bilhões sob gestão.

 
 Formado em economia pela PUC do Rio de Janeiro e doutor pela 
Universidade de Princeton, foi diretor do departamento de assuntos in-
ternacionais do Banco Central, de julho de 1991 a novembro de 1992. 
Depois de vitoriosas experiências no exterior, presidiu o Banco Central 
entre 1999 e 2002. Hoje, o carioca de 60 anos naturalizado norte-ameri-
cano comanda a Gávea Investimentos. 

 Como um dos maiores economistas do país tem capacidade de 
interferir na opinião pública, cada vez que ocorre um fato novo na eco-
nomia e na política. 
 Hoje, vamos compartilhar com vocês a trajetória que levou Armí-
nio Fraga escrever seu nome na história, além da sua maestria ao transi-
tar entre os setores público e privado.

 Paralelamente ao seu ingresso no mercado financeiro como eco-
nomista-chefe e gerente de operações do Banco de Investimentos Ga-
rantia e posteriormente, vice-presidente do Salomon Brothers, Armínio 
Fraga acumulou algumas funções acadêmicas. 

 Durante três anos, lecionou no Departamento de Economia da 
PUC e no de pós-graduação da FGV. No ano seguinte, foi professor assis-
tente do Departamento de Finanças da Wharton School (Universidade 
da Pensilvânia, nos EUA). E entre 1993 e 1999, foi professor adjunto de 
Assuntos Internacionais na Universidade de Columbia, em Nova York.
 

https://www.bradvisors.com.br/
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/


“Austeridade 
é ótimo, cada um 

tem de viver dentro 
da sua realidade.”

(Armínio Fraga)


