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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Com uma trajetória memorável no mercado privado foi na 
diretoria do Banco Central que seu nome ganhou destaque.

 Luiz foi um dos responsáveis por uma das transições mais 
complexas do Banco. A mudança dos governos entre FHC e Lula 
causaram grande instabilidade no mercado.
 
	 Exercer	a	função	de	diretor	do	BC	exigia	muita	confiança	e	à	
época Armínio Fraga, que era o presidente, mal o conhecia, os dois 
só	tiveram	 juntos	uma	vez	 antes	da	 conversa	decisiva	que	 levou	
Armínio escolher Luiz para sua equipe. 

	 Ao	final	da	gestão	do	BC,	Luiz	e	Armínio	mantiveram	a	amiza-
de	e	parceria	e	decidiram	montar	a	Gávea	Investimentos.	Lançaram	
dois	dos	seus	primeiros	produtos	em	agosto	de	2003	e	mantiveram	
a sociedade por dois anos. Pelo fato da Gávea ter suas operações 
no Rio de Janeiro e Luiz sendo de São Paulo, ele optou por fundar a 
Mauá	Capital	com	foco	voltado	para	gestão	de	recursos	e	objetivo	
de retornos com alto valor agregado para os clientes.

 A criação da Mauá Capital, em 2005, inicialmente teve so-
ciedade	com	a	instituição	financeira	Gávea.	Parceria	que	durou	até	
2008.

 Assista a entrevista que Figueiredo deu para a Infomoney 
sobre sua presença no livro Fora da Curva clicando aqui.

 
 Luiz Fernando Figueiredo é sócio fundador e CEO da gestora 
de recursos Mauá Capital. Foi diretor do Banco Central e um dos 
fundadores	da	Gávea	Investimentos	ao	lado	de	Armínio Fraga.

 A sua história, como ele citou na entrevista concedida ao 
BTG Pactual, foi construída por ter entrado no lugar certo e na hora 
certa. Foi no JP Morgan, que na época ainda era uma corretora, que 
Luiz conseguiu desenvolver e alavancar a sua carreira em uma área 
que ajudou a construir.

 O mercado de câmbio ainda era muito incipiente, as pessoas 
que entendiam de câmbio não entendiam de legislação cambial e 
vice-versa e esse mercado estava se transformando em um merca-
do	que	tinha	volatilidade,	com	posições	de	risco	e	etc.	Apesar	de	
não	conhecer	sobre	legislação,	Luiz	já	tinha	conhecimento	do	mer-
cado cambial que na época correspondia por 80% do JP Morgan 
no Brasil e ainda conseguiu desenvolver seus conhecimentos sobre 
legislação, tornando-o um capital humano valioso.

 Quando Luiz entrou no BBA desenvolveu a área de câmbio 
que operava cerca de um a dois instrumentos e naquela altura o 
mercado já operava entre seis e sete diferentes instrumentos cam-
biais no Brasil. Anos depois com o plano Real, o patrimônio do BBA 
triplicou só com as posições na área de câmbio levando Luiz a ser 
tesoureiro do banco.
 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=eJNN_H2hki4
https://conteudo.bradvisors.com.br/arminiofraga


“Tive a 
oportunidade de 

trabalhar com algumas das 
pessoas mais brilhantes do 

país em suas áreas ”
(Luiz Fernando Figueiredo)
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