
Professor Aloisio Araujo entrou para a graduação em ciências econômicas em 1964, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e em estatística, em 1965, na Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas (ENCE).  

Cursou o Mestrado no Impa. Em 1968, concluiu as graduações e a pós simultaneamente.  

Logo em seguida, em 1969, Aloisio fez o doutorado em Berkeley, na Califórnia, sob orientação 
de Lucien Le Cam, quando começou a trabalhar com probabilidade em dimensão infinita. E 
também com geometria de espaço de Banach e relações com convergência de 
probabilidade, em especial o teorema de limite central.  

A amizade com Andreu Mas-Colell foi fundamental para a sua aproximação com a economia. 

Em Berkeley, participava habitualmente dos seminários de economia matemática 
organizados por Gérard Debreu, dos quais participavam eminentes nomes como David Gale, 
John Harsanyi, Daniel Mcfadden,George Akerlof, Stephen Smale, Roy Radner, muitos dos 
quais ganharam o Prêmio do Nobel de Economia.  

Foi convidado para dar cursos de economia matemática na Universidade de Chicago, onde 
aprendeu economia mais aplicada com os novos clássicos, como Robert Lucas Jr, Edward 
Prescott, Thomas Sargent, Buzz Brock e James Heckman, a maioria dos quais também 
ganharam o Prêmio Nobel e dos quais se tornou próximo. 

Ao longo da trajetória acadêmica, Aloisio tornou-se membro da National Academy of 
Sciences nas seções de matemática aplicada e de economia, da American Academy of Arts 
and Sciences, membro honorário estrangeiro da American Economic Association, da The 
World Academy of Sciences (TWAS) e também membro da Academia Brasileira de Ciências.  

Além disso, é fellow da Econometric Society e já foi por duas vezes candidato à presidência. 
Embora tenha perdido, sente-se orgulhoso porque anualemente, somente dois fellows são 
convidados para disputar a eleição. Este ano, tornou-se também torna pesquisador emérito 
do IMPA, ao lado de Jacob Palis e César Camacho.  

Na carreira matemática, Aloisio atuou em universidades e institutos na Europa e nos Estados 
Unidos, mas nunca pensou em se mudar, definitivamente, para fora do Brasil. Neste sentido, 
fora inspirado pela leitura do livro “Ciência e Desenvolvimento”, de José Leite Lopes, quando 
ainda estava na universidade e também pela trajetória de Carlos Chagas, Oswaldo Cruz e 
César Lattes. 

Teve contato com pesquisadores como Leopoldo Nachbin, Elon Lages Lima, Jacob Palis e 
Maurício Peixoto. Anos mais tarde, ao retornar ao IMPA como pesquisador, deu início ao 
grupo de economia matemática. 

A carreira dividida entre os cargos de pesquisador no IMPA e na Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), onde o Aloisio orienta diferentes tipos de alunos, com os mais distintos interesses 
acadêmicos.  



Teve estudantes de mestrado e cerca de 50 de doutorado sob sua orientação que concluíram 
a tese, entre a Fundação e o IMPA, que trataram de informação assimétrica, leilões, teoria 
dos jogos, entre outros tantos temas. Foram centenas de trabalhos ligados à economia, 
práticas econômicas, teoria da decisão, regulação e locação de recursos.  

Também publicou cerca de 100 artigos científicos nas melhores revistas cientificas nacionais 
e internacionais de Economia e Matemática. 

Tamanha diversidade acadêmica faz com que Aloisio transite com fluidez na pesquisa por 
temas como educação infantil, segurança pública e legislação de falências, sempre sob a 
perspectiva da economia matemática.  

Aloisio também teve significativa atuação para conseguir bolsas de doutorado pelo CNPq e 
pela Capes para que alunos pudessem ir para o exterior. 

A comprovação de sua importância na discussão de políticas públicas está comprovada nas 
dezenas de artigos e entrevistas publicadas por muitos jornais e revistas nacionais e 
internacionais e emissoras de TV. 

A economia já chamou a atenção de muitos matemáticos, desde a segunda metade do século 
19, e, mais recentemente, avalia ter dado importantes passos para expandir a área no 
cenário brasileiro.  

O Professor já trouxe mais de 20 pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel para 
palestras no Brasil.  

Conseguiu auxiliar mais de 200 estudantes, não só alunos dele, a fazer o doutorado fora.  

Aloisio Araujo tomou posse oficialmente no dia 07 de outubro de 2019 no Ministério da 

Economia. Nesta data foi nomeado como Assessor Especial do Ministro de Estado da 

Economia - Sr. Paulo Guedes.  

Abaixo estão enumerados os seu prémios e títulos: 
 
2014                  Elected Member of IMS, Institute of Mathematics Statistics 
 
2012 Membro Honorário Estrangeiro, American Economic Association 
 
2012 President, Society for the Advancement of Economic Theory 
 
2011 Fellow da Society for the Advancement of Economic Theory 
 
2006 Foreign Associate, The National Academy of Sciences – USA 
 
2006 Homenageado pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban, pela 

destacada participação na elaboração da Nova Lei de Falências. 
 



2003 Fellow of the Third World Academy of Sciences, TWAS 
 
2003 Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts & Science 
 
1999 Economista Homenageado do Ano, ANPEC 
 
1999 Ordem do Mérito Científico, Presidência da República 
 
1989 Membro do Executive Committee da International Economic Association 
 
1988 Fellow, Guggenheim Foundation 
 
1987 Fellow, Econometric Society 
 
1987 Membro do Council of the Econometric Society 
 
1985 Membro Titular, Academia Brasileira de Ciências, Seção Matemática da 

Academia Brasileira de Ciências 

 

 


