Especial

“O Equilibrista”
Arminio Fraga é o
Executivo do Ano de 2012.
Ele é sócio fundador da
Gávea Investimentos e
presidente do Conselho
de Administração da
BM&F Bovespa

Homenagem
Reconhecido pela comunidade
de negócios como o “Oscar” do
setor pelos executivos de finanças
no Brasil, o Prêmio homenageia
personalidades que se destacaram
em meio a suas realizações ao longo
do último ano

Economia
Em discurso durante o
evento de premiação,
o executivo comentou
as políticas econômicas
realizadas pelo Governo
1

Homenagem
Evento realizado pelo IBEF contou com o apoio
de importantes empresas
O IBEF-Rio realizou evento para premiar o Executivo do
Ano de 2012, Arminio Fraga, sócio fundador da Gávea
Investimentos e presidente do Conselho de Administração
da BM&F Bovespa. A solenidade de entrega do troféu “O
Equilibrista” aconteceu dia 28 de novembro, no Jockey Club
Brasileiro, no centro do Rio de Janeiro, e contou com o apoio
do Bradesco Corporate, Deloitte, Ernst & Young, Funenseg,
IBP, KPMG, Multiterminais, Mundi Energia e PwC.
A eleição é realizada pelo Conselho Diretor do IBEF, com
base na indicação de seus associados, que apontam
os cinco executivos candidatos ao prêmio. A premiação
reconhece o executivo que mais se destacou no ano pelo
desempenho de suas atividades.

2

Economia em foco
Em discurso durante o evento de
premiação, Arminio Fraga comentou
as políticas econômicas realizadas
pelo Governo

Durante o evento de premiação, Arminio Fraga
aproveitou a oportunidade para falar sobre alguns
pontos da economia brasileira. O homenageado
demonstrou preocupação com as medidas tomadas
pelo governo para controlar a inflação, e acabarem
“escamoteando a realidade”. Para ele, o índice
medido está acima do centro da meta, de 4,5% ao
ano, “há bastante tempo”.
Em discurso, Arminio citou mudanças na condução
da política econômica, que podem comprometer
os investimentos no país, principalmente em
infraestrutura, “que é uma emergência nacional.
Estou falando que é um risco, não estou tirando
uma conclusão. Estou torcendo para que dê certo”,
complementou.
Para comprovar sua afirmação, o executivo listou
intervenções realizadas pelo governo em diversos
setores da economia, tais como o bancário e no
portfólio de investidores estrangeiros.
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Premiação

Destaque

O evento de Premiação do Executivo do Ano de 2012 contou com a presença
de importantes personalidades da economia brasileira, que também
prestaram sua homenagem à Arminio Fraga
O IBEF recebeu cerca de 300 pessoas, entre
convidados, associados do Instituto, representantes
das empresas patrocinadoras e familiares de Arminio
Fraga para prestar homenagem ao executivo.
Logo no início do evento, Marcos Varejão,
diretor Executivo do IBEF-Rio, convidou alguns
executivos para se sentarem à mesa principal
com o homenageado, entre eles patrocinadores,
o embaixador Marcílio Marques Moreira, que foi
convidado de honra de Arminio Fraga, e alguns
empresários que também foram premiados como
Executivo do Ano em anos anteriores pelo IBEF-Rio.
Na abertura, o coral dos Canarinhos de Petrópolis
cantaram lindamente o hino nacional. A jornalista
Renata Vasconcellos foi convidada pelo IBEF para
apresentar e conduzir os trabalhos.
Márcio Fortes, presidente do Conselho de
Administração do IBEF-Rio, falou sobre a escolha
em homenagear Arminio Fraga como Executivo
do Ano. O convidado de honra, Marcílio Marques
Moreira, também fez um bonito discurso.
Lucyna Fraga, esposa do homenageado, recebeu
um buquê de flores do Instituto, e acompanhou toda
a cerimônia de entrega do troféu ao seu marido.
Arminio Fraga agradeceu o título de “Equilibrista de
2012”, e aproveitou o momento para falar sobre a
economia brasileira, e as atividades exercidas pelo
governo.
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