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LLOYD BLANKFEIN

“Ambição é sua voz interior que diz que 
você pode e deve se esforçar para ir 

além das circunstâncias ou posição que 
você se encontra na vida.”

(Lloyd Blankfein) 



1 Um pouco
   da sua história
 

 
 Lloyd foi eleito duas vezes como uma das pessoas mais influentes do mundo, pela 
revista Time. Em 2009, ganhou o prêmio de personalidade do ano do Financial Times. 
Segundo a revista Forbes, seu patrimônio líquido é estimando em US$ 1,1 bilhões. No 
ano de 2016, sua remuneração total foi estimada em US$22,3 milhões. 

 Hoje, a BR Advisors contará a história de Lloyd Blankfein que saiu de um dos con-
juntos habitacionais de Nova York para se tornar presidente do Goldman Sachs. Ao lado 
de Jamie Dimon foi um dos poucos CEO’s que sobreviveram a crise de 2008.

 Lloyd nasceu em 1954, no Bronx, em uma família judaica de poucos recursos. 
Seu pai, Seymour Blankfein, era funcionário do Serviço Postal dos EUA, no bairro de 
Manhattan, e sua mãe, recepcionista em uma empresa de alarmes contra roubos. 

 Criado em um conjunto habitacional na parte leste de Nova York, nas Linden Hou-
ses, Lloyd trabalhou como salva-vidas e vendedor de amendoim no Yankee Stadium, 
durante o Ensino Médio, para juntar dinheiro. Com um desempenho escolar excepcio-
nal, Blankfein afirma que não era nenhum tipo de “gênio”, mas que almejava ter suces-
so, enquanto a maioria dos seus colegas de classe não se importavam com os estudos. 
O rabino da sinagoga que frequentava foi uma figura fundamental na sua vida devido à 
sua participação em programas extracurriculares, patrocinados pela Federação Judaica 
local. Lloyd foi levado para essas atividades e entendeu que havia um mundo além do 
qual vivia, o que foi fundamental para que ele optasse por ingressar em uma Universi-
dade. 

 Por ser um dos melhores alunos na Thomas Jefferson High School, Lloyd conse-
guiu uma bolsa de estudos para cursar  história em Harvard. Logo após sua graduação 
foi aceito pela Escola de Direito, onde se formou em 78.

 Blankfein iniciou sua carreira no escritório de advocacia Proskauer Rose e depois 
foi para Donavan, Leisure, Newton e Irvine. Após alguns anos, decidiu deixar a firma e 
entrar no mundo das finanças. Rejeitado por empresas como Morgan Stanley, Dean 
Witter  e o próprio Goldman Sachs, ele se juntou a J. Aron & Company, uma pequena 
firma do setor financeiro, e acabou sendo um dos principais responsáveis pelo sucesso 
da empresa.
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 A aquisição da J. Aron & Company  pelo Goldman Sachs foi um dos últimos atos 
do principal executivo, Stephen Friedman, que se aposentou em janeiro de 1994. Fried-
man nomeou Henry Paulson como seu sucessor, que, por sua vez, encarregou Lloyd de 
gerenciar e co-gerenciar as divisões de moedas e commodities da empresa.

 Em 2004, Lloyd foi promovido a diretor de operações, cargo que ocupou até ju-
nho de 2006. Como presidente, ele supervisionou o boom das commodities dos anos 
2000 e posicionou o Goldman para aproveitar esse aumento dos preços. 

 Dois anos depois, George W. Bush, indicou Paulson para servir como 74° secre-
tário do Tesouro dos Estados Unidos, o que levou Paulson a estabelecer um plano de 
sucessão. Pouco depois de Paulson ser empossado, Blankfein foi convidado a servir à 
empresa como presidente e diretor executivo.  

 

 

A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos maiores escritó-
rios credenciados a XP Investimentos e con-
ta com uma equipe altamente qualificada. 

 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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