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Aos 74 anos, José cuida pessoalmente 
de tudo. Aos domingos, antes de ir para a 
cama, se uma alocação de recursos em eu
ros estiver pesando contra o seu banco, ele 
liga para alguém do seu time pedindo uma 
operação para sair do vermelho. "Você não 
quer zerar, meu filho? Porque, se você não 
zerar, eu não vou dormir bem... Você não 
quer que eu durma bem?" Das contratações 
no primeiro escalão e do relacionamento 
com clientes estratégicos, passando pela 
temperatura do ar-condicionado (sua sala 
é um forno, segundo os mais próximos) 
e o tempo que o elevador leva para ir de 
um andar a outro, tudo depende dele. Às 
vezes, quando o casamento de um exe
cutivo entra em crise, lá vai ele com uma 
bela joia para a mulher do funcionário, 
com um pedido de desculpas pelo exces
so de trabalho a que submete o marido. 

Safra é uma figura mítica no ambiente 
dos negócios. Dono do nono maior banco 
em ativos no Brasil, faz parte do clube dos 
ícones do capitalismo brasileiro, junto com 
Jorge Paulo Lemann (3G Capital), Abilio 
Diniz (Grupo Pão de Açúcar) e Antonio 
Ermír io de Moraes (Votorantim), entre 
poucos outros. Mas sua imagem é envolta 
por uma característica peculiar - que é 
também uma das marcas de seu estilo de 
gestão: o mistério. Mesmo em um meio 
onde não é incomum ser reservado, Sa
fra se destaca. Seu perfil é o no marketing. 
Exposição zero. Para um banqueiro, não 
cai nada mal essa imagem de discrição, 
reserva, sigilo, proteção. "O silêncio do 
Safra é um grande anúncio", disse o pu
bl ici tário Nizan Guanaes numa entre
vista a Época NEGÓCIOS de dezembro. 

Esse silêncio, porém, foi rompido. 
Não por palavras. Por atos. Um deles foi o 
anúncio da compra do banco suíço Sarasin, 
concretizada no ano passado, por US$ 1,1 bi
lhão - a maior aquisição feita por um grupo 
brasileiro no exterior em 2012, de acordo 
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com o cômputo da consultoria espanhola 
TTR. Junto com um crescimento de 30% em 
seus ativos no Brasil, o Safra fez o que para 
muitos bancos é uma tarefa de anos: mais 
do que dobrou o volume de dinheiro sob 
sua gestão, atingindo a marca de US$ 200 
bilhões em ativos. O negócio com o Sarasin 
surpreendeu. A essa altura da vida, por que 
um banqueiro com um histórico tão consis
tente de resultados calcados no conservado
rismo daria um passo tão grande? A ousadia 
tem favorecido outras mudanças. Diante da 
expansão internacional, assumiram papéis 
mais importantes os três filhos homens de 
José: Jacob, 38 anos, Alberto, 33, e David, 28. 
Daqui em diante, eles serão os responsáveis 
por passar a tradição do banqueiro adiante. 

Por enquanto, José não abriu mão de 
tomar as decisões mais importantes do gru
po. Mas a isso acrescentou um novo papel: 
tornou-se embaixador dos filhos. Leva-os 
a todo canto para conhecer sua clientela e 
convencê-la de que a sucessão não repre
sentará nenhuma guinada no império. É um 
papel crucial, porque a gestão de grandes 
fortunas, principal atividade do banco Sa
fra, depende em grande parte da confiança 
pessoal. Essa transferência de reputação 
não é nada trivial. Ainda mais consideran
do o histórico de disputas entre membros 
da família Safra, ao longo dos últimos 50 
anos (leia a linha do tempo na pág. 63). 

Esse processo de sucessão já teve al
gumas idas e vindas. Desta vez, gente ligada 
aos Safra aposta na sua concretização - não 
só pela necessidade de acompanhar negó
cios geograficamente dispersos, mas pela 
própria idade de José. E por um terceiro 
fator, compartilhado apenas com os mais 
próximos: há alguns anos, o banqueiro foi 
diagnosticado com o mal de Parkinson, que 
limita os movimentos de parte do corpo. 
Segundo pessoas próximas, a enfermi
dade está em estágio leve, mas dificulta 
os movimentos do seu braço direito. Isso 
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lhe provoca episódios de irritação. Um 
deles ocorreu quando o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva estava inter
nado para se tratar de um câncer. José 
tentou lhe escrever uma carta à mão. 
Após três tentativas, desistiu. "Isso me 
incomoda", disse, visivelmente chateado. 

Delinear a estratégia traçada por 
José não é tarefa das mais simples. Nas 
últimas décadas, sua pers
picácia em esfriar o ânimo 
dos jornalistas interessa
dos em analisar o grupo foi 
quase tão bem-sucedida 
quanto seus investimen
tos. Existem pouquíssimas 
reportagens sobre o grupo. 
Entrevistas com José são 
como artigo de coleciona
dor. Para compreender o 
mundo dos Safra, durante 
três meses Época NEGÓ
CIOS entrevistou execu
tivos que trabalharam no 
primeiro escalão do grupo, 
banqueiros, concorrentes, 
clientes, parceiros e ami
gos. Dada a conhecida 
discrição dos membros 
da família, quase todos os 
entrevistados falaram sob 
condição de anonimato. 

CRISES SEM 
ARRANHÕES 

Ao longo das últimas 
cinco décadas, José 

construiu uma das histó
rias mais fantásticas, du
radouras e misteriosas do 
mercado financeiro mun
dial. Seu conglomerado, 
formado por bancos em 
30 cidades dos Estados 
Unidos, América Latina, 

Europa, Oriente Médio e Ásia, tem sido 
um dos destinos preferidos para a fortuna 
de bilionários e milionários atrás de um 
porto seguro. 

Para ter uma ideia do poder de fogo 
dos seus clientes, Safra administra uma 
carteira de US$ 200 bilhões em apenas 156 
agências, o que significa que cada posto 
de atendimento cuida, em média, de US$ 

1,2 bilhão. Além do private banking, que 
administra grandes fortunas, atua como 
emprestador a empresas de médio porte e 
banco de investimentos. Com patrimônio 
líquido de US$ 13 bilhões, o Safra tem 
imagem de banco sólido, blindado às in
tempéries. Esta é sua pedra fundamental. 

Como raríssimas instituições finan
ceiras, o grupo atravessou diversas crises 

com poucos arranhões 
em sua imagem. Nunca 
precisou pedir socor
ro a governos. Fundado 
em 1955 por Jacob Safra, 
um imigrante judeu sírio 
que chegou ao Brasil em 
busca de estabilidade e 
oportunidades, o clã cres
ceu pelas mãos dos seus 
fi lhos. Juntos, Edmond 
(falecido em 1999), José 
e Moise fizeram do nome 
Safra a grife que ele é hoje. 

Símbolo do sucesso 
do grupo, a for tuna de 
José atingiu US$ 15,9 b i 
lhões em 2013, mais que 
o dobro dos US$ 6 bilhões 
registrados em 2007, ano 
anterior à crise, segundo o 
ranking de bilionários da 
revista americana Forbes. 
A bolada faz dele o 46° 
homem mais rico do mun
do e o segundo do Brasil 
(atrás de Lemann, com 
US$ 17,8 bilhões). Mais 
importante, no entanto, é 
a consistência de sua tra
jetória: em uma lista em 
que fortunas vêm e vão 
numa velocidade assom
brosa, Safra permanece no 
diminuto grupo daqueles 
cuja riqueza só faz crescer. 
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"E SE O GOVERNO AMERICANO 
FIZER B E S T E I R A ? " N a definição de um banqueiro que tra

balhou muitos anos para o Safra, a 
mente do líder do banco não tem mistério. 
"Seu José é um sujeito aritmético. Simples. 
Ele faz contas de padeiro. Divisão e mul
tiplicação não é muito com ele, mas soma 
e subtração ele faz numa velocidade que 
ninguém segue", diz. Há poucos anos, essa 
habilidade surgiu numa reunião de seis 
horas. Depois de investir US$ 20 milhões 
em um plano de negócios focado no setor 
de petróleo, um ex-executivo da Petrobras 
precisava de mais US$ 200 milhões para 
iniciar o processo de exploração. Daí a 
"oportunidade" para o banqueiro. 

A aritmética de José entrou em ação 
quando o empresário explicou as taxas de 
retorno. Caso ultrapassasse a marca do 
IPCA (inflação medida pelo IBGE) mais 
15%, o empresário ficaria com 75% do lucro 
e José, com 25%. "Esta conta não fecha", 
disse o banqueiro. Com um jeito de vovo-
zinho ingênuo, ele perguntou quanto teria 
se o negócio valesse US$ 10 bilhões. "Não, 

seu José, o senhor não pode olhar o negócio 
desse jeito", disse o empresário. O banquei
ro insistiu: "Meu filho, como você vai ficar 
com 75% se eu pus todo o dinheiro?". E 
assim o assunto foi morrendo aos poucos. 

Entre os seus irmãos, José sempre 
foi visto como o mais conservador. "Ele é 
o cara que não deixava as coisas escorrega
rem", diz um banqueiro próximo à família. 
Enquanto ele garantia a retaguarda, seu 
irmão Edmond, sete anos mais velho, fazia 
as grandes operações. A frente do Trade De
velopment Bank e, mais tarde, do Republic, 
ambos sediados nos Estados Unidos (para 

onde fora enviado pelo pai na juventude), 
Edmond batia-se com os maiores grupos 
financeiros do mundo. No Republic, guar
dava uma reserva de ouro que fazia dele 
um dos responsáveis por definir a cotação 
mundial do metal. "O Edmond era o ata
cante e o seu José era o defensor", diz um 
ex-executivo do banco. Moise era o menos 
dedicado aos negócios - o "bandeirinha". 

O conservadorismo de José ajuda a 
entender a compra do Sarasin. Antes de 
bater o martelo, ele estudou vários private 
bankings estrangeiros. Acabou optando por 
um braço do banco-cooperativa holandês 
Rabobank, até 2011 a única instituição AAA 
no mundo - um excesso de segurança bem 
ao seu estilo. Aos amigos que perguntavam 
por que daria esse passo àquela altura da 
vida, José dizia: "Meu filho, tem coisas que 
você tem de fazer porque são estratégicas. 
Estou comprando um negócio caro, mas 
bom. É o melhor lugar para o dinheiro estar, 
melhor até que o Tesouro americano. E se o 
governo americano fizer alguma besteira?". 

Ao assumir sua carteira, José incor
porou US$ 106,8 bilhões de clientes da Eu
ropa, Ásia e Oriente Médio. Foi um passo 
milimetricamente calculado. "Ele comprou 
uma base com zero de sobreposição à car
teira já existente", diz um banqueiro que 
acompanhou a compra. Até então, seus 
clientes eram bilionários da América La
tina e membros da comunidade judaica. 
Quando pensava numa expansão sustentá
vel, seu maior desafio era dar escala a um 
negócio muito dependente da confiança dos 
depositantes na sua pessoa física. Desde os 
primórdios, esta era a alma do Safra. "Com 
ele, você sente que pode fechar um negó
cio só no aperto de mão", afirma Marcelo 
Odebrecht, presidente do grupo Odebrecht, 
interlocutor de José há mais de dez anos 
e cliente do banco. Agora, a partir de uma 
base europeia reconhecida pela segurança, 
José finalmente pode franquear seu modelo. 
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A NOVA SAFRA Oherdeiro responsável por conduzir os 
negócios a partir da Suíça (onde José 

montou uma base e passa cada vez mais 
tempo) é Jacob Safra, seu primogênito. 
Há cerca de oito anos, o chefe da família 
circulou com ele por diversos bancos no 
Brasil com o objetivo de anunciar sua ida 
definitiva para o exterior. Jacob já tinha 
ocupado posições nos 
braços internacionais do 
banco - o Safra National 
Bank of New York e o J. 
Safra Suisse - mas daquela 
vez ele iria para ficar. Ele 
tem grande participação 
na compra do Sarasin. 
Formado em finanças por 
Wharton, a escola de ne
gócios da Universidade da 
Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, Jacob é visto pelos 
pares como um investidor 
"mais geométrico" - isto é, 
mais arrojado e aberto a 
operações arriscadas. 

Seu lado sofistica
do volta e meia surge em 
operações de arbitragem, 
quando ele fatura na com
pra ou venda de ações cujo 
valor varia de acordo com 
o mercado em que são ne
gociadas. "O Jacob gosta de 
criar e já ganhou um bom 
dinheiro com arbitragens", 
afirma um banqueiro. O ta
lento remete a outro Jacob, 
o patriarca da família. No 
início da sua trajetória, em 
Alepo, na Síria, o pai de José 
fez fama com esse tipo de 
transação. Sua perspicácia 
consistia em comprar mo
edas de ouro com a efígie 

de uma imperatriz - desvalorizadas em al
guns países árabes onde existia preconceito 
contra mulheres - e vender por um valor 
mais alto nas praças financeiras de Viena. 

O irmão do meio é Alberto, hoje à 
frente do banco comercial no Brasil. Ele 
carrega a experiência da família na con
cessão de crédito - área na qual o banco 
encerrou 2012 com uma carteira de R$ 

57,3 bilhões. Esse aprendizado começou 
quando ele tinha pouco mais de 20 anos 
e foi designado pelo pai para fundar o J. 
Safra, naquela que seria uma das maiores 
batalhas societárias da família. A guerra 
tinha como alvo pressionar seu tio Moise 
a vender sua participação no Safra, abrindo 
espaço para os herdeiros de José assumirem 
100% do negócio. A estratégia incluiu abrir 

o primeiro J. Safra na Pau
lista, de frente para o Safra 
original, e atrair clientes e 
executivos. Em 2006, Moi
se cedeu e acabou venden
do sua parte para o irmão. 

Na opinião de espe
cialistas na concessão de 
crédito a empresas de mé
dio porte, em que o banco 
comercial atua, Alberto é 
craque não só ao conceder 
o capital, mas também ao 
formalizá-lo e cobrar de
pois. "Dar é fácil, cobrar 
é que é difícil", diz um fi
nancista que já integrou o 
comitê de crédito de diver
sos bancos. Segundo ele, 
Alberto é implacável na 
hora de identificar o risco e 
se antecipar. "Quando uma 
empresa entra em crise, 
ele é o primeiro credor a 
aparecer." Outra regra bá
sica seguida à risca por Al
berto é nunca ser o maior 
credor de uma companhia. 

Nisso, afirmam ou
tros banqueiros, é uma 
cópia de seus antepas
sados. "Ele empresta à 
moda antiga, com garan
tia, duplicata e cheques 
guardados na gaveta", 
afirma um banqueiro. Mais 
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uma vez, o fundador Jacob é uma escola 
de gestão. No livro Vendetta - American 
Express e a Difamação de Edmond Safra 
(reportagem investigativa sobre uma per
seguição contra a família Safra), o repór
ter Bryan Burrough detalha as técnicas do 
banqueiro. "Olhe-o nos olhos", dizia ele, 
insinuando que os olhos diziam mais que 
os balanços. "A mulher dele veste seda ou 
roupas velhas? Ele é tão rico como dizem? 
Quanto ele dá realmente para a sinagoga?" 

Dos três irmãos, o caçula David cui
da do banco de investimentos, a área com 
menos espaço nos negócios da família. Uma 
das suas dificuldades está em fazer seu pai 
dar alguma atenção para suas ideias. "Este 
é o negócio menos ligado ao coração do seu 
José, por isso ele é o filho que mais sofre", 
diz um empresário. Há cerca de quatro 
anos, David passou uma temporada no BTG, 
banco de André Esteves. Pessoas próximas 
dizem que saiu de lá cheio de apetite e de
terminado a deixar Esteves e Lemann no 
chinelo. Ele é brilhante, dizem seus colegas, 
mas sofre da má combinação de falta de 
experiência com arrogância. "Nos últimos 
anos, o banco de investimentos teve uns 
cinco ou seis chefes, ninguém consegue 
parar lá", diz um banqueiro próximo dele. 

O RELÓGIO DO SÉCULO 19 

José tinha planejado passar o bastão para 
os filhos em meados de 2008. Porém, 

eles eram muito jovens ainda, e quando 
estourou a crise mundial, o pai considerou 
que careciam da experiência necessária 
para atravessar a turbulência. O banco, 
como sempre, estava numa situação mui
to confortável. Mesmo assim, José ficou 
apavorado. "Todos depositam aqui porque 
sabem que podem confiar em mim. Imagina 
se um dia eles vêm sacar e eu não tenho 
dinheiro", dizia. Seus executivos garantiam 
que não havia esse risco - seria preciso 
que todos os correntistas fossem ao banco 
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exatamente no mesmo dia. "Não, meu filho, 
eu preciso do dinheiro para pagar todo 
mundo", afirmava José. 

Como o principal atrativo de José 
na relação com seus clientes é a confiança 
pessoal, sucessão é uma palavra que sem
pre despertou medo, mal-estar e conflitos 
internos. Daí sua percepção da importância 
de estar por perto nos momentos turbu
lentos. Esse temor tomou 
proporções ainda mais 
assustadoras por causa 
de dois episódios ocorri
dos logo após o começo da 
crise. Um deles foi a reve
lação de que o Safra tinha 
investimentos com Bernard 
Madoff, o banqueiro ame
ricano acusado de investir 
o dinheiro de seus clientes, 
grande parte deles judeus, 
em um esquema ilegal 
de pirâmide que extra
polou os US$ 50 bilhões. 

Segundo o Financial 
Times, o banco Safra tinha 
US$ 300 milhões dos seus 
clientes no fundo Zeus, 
gerido pelo esquema Ma
doff. Um executivo que 
acompanhou o episódio 
de perto diz que a princi
pal preocupação de José 
não era o prejuízo finan
ceiro. Este sem dúvida 
era relevante, porém pas
sava longe de colocar em 
risco seu patrimônio. "O 
problema foi que, quando 
começaram a vincular seu 
nome ao escândalo, ele fi
cou apavorado", afirma um 
executivo. Tão logo a frau
de veio a público, pipoca
ram no Brasil e no exterior 

notícias sobre clientes do Safra que se di
ziam desinformados sobre o destino do 
seu dinheiro e ameaçavam processá-lo. 

Mais ou menos na mesma época, a 
fabricante de papel e celulose Aracruz, da 
qual José e Moise eram acionistas, contabi
lizou perdas de US$ 2 bilhões por causa de 
investimentos em derivativos. José e Moise 
eram acionistas na pessoa física (cada um 

detinha 7% das ações totais), porém, num 
desses momentos de intensa irracionalida
de, a presença do nome Safra no noticiário 
fazia muitos acreditarem se tratar de um 
negócio do banco. Aterrorizado com a pos
sibilidade de a imagem do seu banco sair 
chamuscada, José não resistiu. Era a terceira 
bomba em três meses. Reassumiu o banco. 

Desde então, foi preciso compreender 
a crise, arrefecer os ânimos 
em torno do caso Madoff 
e vender a participação na 
Aracruz (que mais tarde, 
após fusão com a Voto-
rantim Celulose e Papel, 
passou a se chamar Fibria). 
Um passo por vez. Sem 
pressa. No banco Safra, 
tudo parece correr sob o 
relógio do século 19, quan
do surgiram os primeiros 
negócios bancários na fa
mília. As discussões são in
tensas e ocorrem o tempo 
todo, mas as decisões são 
tomadas sob um lento tic-
tac. Para quem está fora 
do grupo, isso fica ainda 
mais evidente. Segundo 
Marcelo Odebrecht, essa 
característica chamou sua 
atenção em 2012, quando 
os dois grupos se aliaram 
no leilão para a construção 
de terminais em aeropor
tos. "Os grupos financeiros 
geralmente querem retor
no rápido, mas o Safra vê o 
longo prazo, queria o retor
no em dez anos", afirma. 

A EDUCAÇÃO PELA 
PANCADA 

Ao que tudo indica, 
desta vez, o processo 
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de sucessão não tem volta. Na medida em 
que ficar sedimentada para os clientes, essa 
transmissão de poder dará espaço para 
outro debate: a divisão do império. Diante 
da partilha feita até agora, se faz inevitável 
a pergunta sobre a equação capaz de deixar 
todos satisfeitos. Afinal, se Jacob vai tocar 
os negócios lá fora e Alberto seguirá com o 
banco comercial, o que ficará para David? 
Dinheiro há bastante, mas neste caso ele 
não é o ponto principal. "Vai ser uma briga 
boa", afirma um banqueiro. 

Uma mostra de como esse tipo de con
flito pode terminar mal está na história 
de Elie, o irmão mais velho de José. Ele 
morava na Suíça e morreu há poucos anos, 
depois de passar boa parte da vida isolado 
da família. O motivo da separação foi o fato 
de Elie ter sido preterido pelo pai em prol 
de Edmond, o segundo irmão na linha su
cessória. Seguindo a tradição dos judeus 
sefarditas, que são originários da Europa 
Ibérica e mais tarde foram para o Oriente 
Médio, o primogênito deve tomar a frente 
dos negócios. A tragédia de Elie foi Edmond 
ter despontado cedo, de forma brilhante, 
deixando-o sem chance de liderar a família. 

Na sede do banco Safra, em São Pau
lo, não se ouve falar no nome de Elie. No 
passado, a família também viveu em pé de 
guerra por causa da venda do Republic, o 
banco administrado por Edmond que mais 
tarde foi vendido ao HSBC. Os minoritários 
José e Moise eram contra a venda, mas 
Edmond, então fragilizado pelo Parkinson 
e incentivado por sua mulher, Lily Safra, 
ignorou os dois e se livrou do negócio. Para 
completar a série de desentendimentos, 
após o embate pelo controle do Safra, José 
e Moise não morrem de amores um pelo 
outro. Encontram-se de vez em quando 
na sinagoga ou em eventos sociais. Este é o 
tipo de fantasma que paira em torno do clã. 

Não se sabe até quando José terá o 
controle de tudo. Enquanto estiver na ativa, 

poderá usar sua posição imperial para ser 
uma espécie de mediador dos interesses 
da família. Apesar disso, diz um amigo, sua 
maior preocupação é sedimentar o caminho 
para o Safra seguir seu processo de expan
são mundo afora. Dentro do banco, afirma, 
não tem amor. "É na p...ada mesmo, e quan
do tiver gente por perto, melhor ainda. E 
PA-PA-PA! No dia a dia, ele bate mais nos 
filhos que nos executivos", diz um amigo. 

A única exceção visível ocorre nas 
férias. Quando é verão no Hemisfério Norte, 
José viaja com a família toda para algum 

destino na Europa ou nos Estados Unidos. 
Juntam-se a ele sua mulher, Vicky, os filhos 
e os netos. Além dos três filhos homens, ele 
é pai de Esther Safra Dayan, diretora da 
escola judaica Beit Yaacov e casada com o 
banqueiro Carlos Dayan, do Daycoval. "Ele 
te liga do restaurante, com todo mundo 
gritando ao redor, daí não te escuta direito 
e dá uma bronca geral", diz um executivo. 

Com os netos, é amabilíssimo. Quando 
eles o visitam em São Paulo, José manda 
comprar presentes baratos na região da 
Paulista e enche sua sala de bugigangas. 
No Brasil, um dos seus programas de fim 
de semana é ir ao Litoral Norte, onde seus 
filhos têm casa. No mais, sua vida social 
se passa no Morumbi. Segundo amigos, 
José gosta de receber e o faz muito bem, 
sempre elegante e formal, jamais abrin
do mão do paletó. As vezes, a cerimônia 
desaparece e surge a senha de que a con
versa pode estar esquentando, perto de 
abrir portas para um negócio. E quando 
o banqueiro chega mais perto do convi
dado, pega seu braço de leve e diz: "Vem 
cá, meu filho, você gosta de dinheiro?". 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 74, p. 54-65, abr. 2013.




