
O PRIMEIRO CAFÉ SAI BEM CEDO NA CIDADE DE
Deus, como foi batizada a sede do Bradesco, em Osasco,
município da Grande São Paulo. São seis e meia da manhã

e o novo presidente executivo do banco, Luiz Carlos Trabuco Cap-
pi, já está a postos na grande sala de trabalho da diretoria, no Pré-
dio Novo. Ele segue o exemplo do chefe, Lázaro de Mello Bran-
dão, o presidente do Conselho de Administração, notório madru-
gador. Às 7h30 da quinta-feira 12, ambos se dirigem ao heliponto



O novo presidente do Bradesco, Luiz Carlos
Trabuco Cappi, conta seus planos à DINHEIRO:

DINHEIRO - Como foi seu primeiro dia de
presidente?
TRABUCO - Vim trabalhar normalmente às
6h30, o horário tradicional em que a casa

começa a funcionar. O banco é muito di-
nâmico, a rotina acaba absorvendo muito
positivamente o dia.

DINHEIRO - Algum fato marcante?
TRABUCO - Terminamos o dia com a
queda de 1,5% da taxa de juros. É um
sinalizador importante que o Banco

Central dá para a reativação da econo-
mia, a desoneração do custo da dívida

interna. O dia acabou bem.

DINHEIRO - Já mandou baixar os juros do
Bradesco?
TRABUCO - Isso. Nós soltamos uma circular
na rede repassando a redução da taxa nas
carteiras de empréstimos. Foi uma medida
muito legal. Ela é conjuntural, em sintonia com
a medida do Copom.

DINHEIRO - Qual é sua ambição como pre-
sidente?
TRABUCO - Sou um bancário de carreira.
Comecei lá em Marília, como auxiliar de es-
criturário. Tenho muito orgulho de ter sido
caixa. Aprendi muito o relacionamento com
a clientela, pois o caixa é onde você tem
contato com os clientes. Foi uma coisa mui-
to preciosa para mim. O aprendizado que o
banco possibilitou no desenvolvimento da

do banco para posar para as lentes da
DINHEIRO. A cena remete a uma
foto histórica do século passado: o en-
contro, em janeiro de 1981, do funda-
dor Amador Aguiar e seu sucessor,
que aponta para o futuro. Ao fundo, o
edifício no qual trabalha até hoje. Este
é o retrato fiel do Bradesco. Presente
e passado se misturam e se comple-
tam, num processo de continuidade e
renovação que já dura 66 anos. O
Bradesco, mais uma vez, muda para
continuar o mesmo.

Trabuco substituiu Márcio Cypria-
no, que atingiu a idade-limite para o
cargo, 65 anos, Ambos ganharam as-
sento no conselho. A gestão de Cypria-
no, sempre sob a firme liderança de
seu Brandão, foi marcada por um forte
crescimento e por uma grande decep-
ção no final do ano passado. O Brades-
co cresceu o dobro da média dos con-
correntes de varejo na última década,
mas foi ultrapassado no ranking pelo
novo gigante Itaú Unibanco. A fusão
inesperada criou um competidor com
ativos de R$ 633 bilhões, maior até que
o bicentenário Banco do Brasil, e acir-

rou ainda mais a concorrência do setor.
Pela primeira vez em 47 anos, o banco
que revolucionou o atendimento no va-
rejo do país não é o número um dentre
os privados, posição que dá status no
meio econômico e rende muitos negó-
cios. Os comandantes e os funcionários

do Bradesco sentiram o golpe, mas
não passam recibo. "Estamos tranqüi-
los", afirmou Brandão à DINHEIRO,
logo após a cerimônia de sucessão, que
lotou o salão de reuniões do Prédio
Novo na tarde da terça-feira 10. "A li-
derança não é uma obsessão em si",



minha carreira vai me ajudar muito a esta-
belecer, ou melhor, reforçar uma estratégia
de negócios baseada no relacionamento.

DINHEIRO - Que tipo de reforço irá promover?
TRABUCO - Já temos uma cultura de relacio-
namento muito arraigada. O que é a indús-
tria bancária, se não a sintonia de dois pó-
los, os recursos humanos e os de informáti-
ca? A complementaridade do alto contato
humano e de alta tecnologia é o que define
uma estratégia bancária vitoriosa. Temos
mais de dez mil gerentes de relacionamento.
Atendemos quase seis milhões de pessoas
por dia nas agências. Precisamos sempre
melhorar e aperfeiçoar os pontos de conta-
to, sejam humanos ou eletrônicos.

DINHEIRO - Como pretende aperfeiçoá-los?
TRABUCO - Com o contato direto com os ge-
rentes. As reuniões regulares com todos eles
são um legado do seu Brandão (Lázaro de
Mello Brandão, presidente do Conselho de Ad-
ministração). Já no início dos anos 80, ele fa-
zia duas reuniões anuais com todos os geren-
tes de todo o Brasil. Esse é o legado da conti-

nuidade. Nossa cultura tem dois pólos: a con-
tinuidade e a renovação. Eles não são antagô-
nicos. Pela continuidade, você preserva a cul-
tura. Sem continuidade, não sedimenta valo-
res, não cristaliza um jeito de ser. O seu Ama-
dor Aguiar, o fundador, e o seu Brandão, que
formatou e deu continuidade à cultura, têm um
jeito de ser. Esse jeito de ser é importante
para dar continuidade. A renovação tem um
processo de adaptação. O que é a seleção na-
tural, se não a adaptação dos organismos vi-
vos e empresariais aos momentos e aos ci-
clos? É preciso se renovar para se adaptar a
diferentes ciclos e conjunturas.

DINHEIRO - Após a fusão do Itaú com o
Unibanco, o Bradesco perdeu o posto de
primeiro banco privado. Como pretende li-
dar com o moral da tropa?
TRABUCO - A liderança não é uma obsessão
em si. É conseqüência de um processo de
consolidação, de um momento. Queremos
continuar a ser líderes no relacionamento com
os clientes que nos procuram diariamente. A
prioridade, que já estava sendo passada à
equipe e não é invenção minha, é criar relacio-

namentos duradouros, para que o cliente e a
empresa tenham no Bradesco o primeiro ban-
co nos seus negócios. A estratégia é mais do
que fidelizar, é participar da cadeia produtiva
do cliente, de seu ciclo de vida, Temos uma
rede impecável, nacional, que nos dá condi-
ções para disputar o mercado com qualidade.
A prioridade é a qualidade dos serviços. Qual
é a ferramenta para isso? É a eterna vigilân-
cia. Temos sistemas de alerta e programas de
objetivos. Eles não substituem o contato pes-
soal com os gerentes. Vamos fazer nas próxi-
mas semanas as reuniões com todos eles. O
seu Brandão vai liderar essas reuniões, até
mesmo para passar para as agências a visão
de um bancário muito experiente.

DINHEIRO - Qual vai ser sua marca pessoal?
TRABUCO - Embora eu tenha uma formação
que possa parecer diferente para alguns, sou
um bancário por profissão. Tive a oportunida-
de de fazer faculdade de filosofia e pós gra-
duação em sociologia política, o que dá muito
orgulho. Mas eu não teria nem uma preten-
são, exceto desenvolver pessoas, ajudar no
desenvolvimento dos meus colegas, do corpo ,

afirmou Trabuco, em sua primeira en-
trevista exclusiva como presidente
(leia acima), no dia seguinte.

Trabuco continuava sereno, uma ca-
racterística de sua personalidade mui-
to importante num momento como o
atual. Ele tomou posse em um dia de

euforia nas bolsas mundiais - o Ibo-
vespa subiu 5,6% e as ações preferen-
ciais do Bradesco, 6% - e, no primeiro
dia inteiro de trabalho na cadeira de
presidente, mandou baixar as taxas de
juros para seus clientes. Seguiu a deci-
são do Banco Central, que reduziu a

taxa básica em 1,5 ponto percentual,
para 11,25% ao ano. "Foi uma medida
legal, em sintonia com o Copom", co-
mentou. A redução no custo do dinhei-
ro é uma arma importante para o Bra-
desco expandir a carteira de crédito
em 15% este ano e espantar o fantas-

"Ele é da gema"
O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, 82 anos,
está satisfeito com o desempenho do banco e não cobra do novo presidente, Luiz Carlos Tra-
buco Cappi, a volta rápida ao primeiro lugar no ranking dos privados. Ele falou à DINHEIRO:

DINHEIRO: Como vê o Bradesco, que acaba
de fazer 66 anos?
BRANDÃO: Está bem estruturado, bem defi-
nido, e habilitado para ter um desempenho
satisfatório.

DINHEIRO: A posse de Trabuco foi marcada
pelas menções à família Bradesco, à cultu-
ra Bradesco. Como é isso no dia-a-dia da
organização?
BRANDÃO: Isso é muito importante. Está im-
plícito, está no espírito de todos nós.

DINHEIRO: Qual será a meta do Trabuco
num primeiro momento?

BRANDÃO: Isso é delicado, deixa eles acerta-
rem melhor.

DINHEIRO: E a liderança do setor privado,
perdida para o Itaú Unibanco?
BRANDÃO: Isso não é prioridade. Somaram
dois gigantes, né? Prioridade é nos darmos
bem. Conosco.

DINHEIRO: Como está a moral da tropa?
BRANDÃO: Está boa. Deu para sentir?

DINHEIRO: Porque a escolha do Trabuco foi
bem recebida pelos acionistas?
BRANDÃO: Ele é da gema.



de funcionários. Para mim, qualquer opinião em
qualquer nível da empresa é uma opinião de
valor. Tenho de olhar para o cliente e ver que
ele pode me dar uma opinião de valor. Isso é
fundamental. Sabe aquele raciocínio de que
você aprende a caminhar caminhando? A gente
vai descobrindo a missão durante o processo.
A expansão através do crescimento orgânico
vai ser um foco muito importante. Ter rentabi-
lidade e criar valor ao acionista é básico. Não
existe banco sem clientes, sem a confiança
do acionista e sem o apoio dos funcionários.
Isso é uma marca possível. Estamos dando
continuidade a uma gestão, fundada pelo
seu Amador, preservada pelo seu Brandão,
pelo trabalho excepcional que o seu Márcio
Cypriano desenvolveu. A mim, cabe dar conti-
nuidade e, junto com a equipe, renovar o âni-
mo, a motivação, o espírito de trabalho.

DINHEIRO - Como vê o Brasil?
TRABUCO - Não somos um país emergente.
Somos um país de classe emergentes. O Bra-

sil é um dos poucos países do mundo com
uma janela demográfica. Não tínhamos viven-
ciado antes uma população economicamente
ativa mais numerosa que a população inativa e
as crianças. A perspectiva de mobilidade social
é muito Me. Comparado aos demais Brics
(grupo formado por Brasil, Rússia índia e Chi-
na), o Brasil tem um modelo social e um de-
senvolvimento econômico muito diferenciado.

DINHEIRO - Por que?
TRABUCO - Aqui se convive com os modelos
sociais públicos ao lado dos modelos sociais
complementares. Esta aí a força da previdência
privada complementar, que não eliminou o sis-
tema de previdência pública. Temos os bancos
públicos, que desempenham um papel impor-
tante como fator de equilíbrio junto com os
bancos privados. Temos o SUS, junto com a
saúde suplementar, o que nem os EUA têm. O
modelo socioeconômico brasileiro está dando
resultados e vamos colher muitos frutos nas
próximas décadas. Por volta de 2040, teremos

150 milhões de pessoas em vida produtiva. A
demanda dos clientes vai mudar.

DINHEIRO - Se a crise é feia, por que não
lhe assusta?
TRABUCO - É porque estamos no Brasil. O va-
lor médio das empresas no Brasil é superior ao
das empresas dos países desenvolvidos. O
mercado está pagando um prêmio pela qualida-
de do Brasil. Num cenário como o atual, o oti-
mismo tem valor. Vale quanto pesa.

DINHEIRO - Qual será a próxima inovação
do Bradesco?
TRABUCO - O grande ganho que a gente tem
é a melhoria continua dos processos. Eles são
o toque entre o processo informatizado e o
contato humano. É bom a gente imaginara hie-
rarquia de consumo dos clientes, a tendência
de consumo. Temos de conhecer o cliente,
adaptar o negócio a uma pessoa que tem rea-
ções, que parte para outra se não estiver satis-
feito, que te abandona. É um grande desafio.

ma da crise, que jogou muitos países
em recessão e afeta o Brasil. Aos 57
anos, Trabuco é eterno um otimista e
acredita que o trabalho duro e o aten-
dimento de qualidade pela tropa de 86
mil funcionários em quase todo o País
vão fazer a diferença a favor da casa.

Modesto, é um bancário com 40
anos de experiência no Bradesco, onde
começou como assistente de escriturá-
rio e, devagar e sempre, chegou ao
topo da carreira executiva. Ele não
minimiza o desafio que tem pela fren-
te: motivar a equipe para inovar, satis-
fazer mais de 30 milhões de clientes,
contentar acionistas exigentes e man-
ter o banco, um dos 20 maiores do
mundo, em posição de destaque no se-
tor. "Tenho consciência de minhas res-
ponsabilidades para com a Organiza-
ção, seus acionistas, clientes e nosso
País, e dos desafios da atualidade, que
certamente iremos superar", escreveu
Trabuco, numa carta de quatro pará-
grafos que entregou a seu Brandão no
dia da posse, como sinal de compro-
misso. Humilde, ele se apresenta como
uma peça de uma grande engrenagem,
que precisa rodar como nunca para
continuar crescendo. Será que ele dá
conta? O amigo Roger Agnelli, que fez

carreira no Bradesco e hoje preside a
Vale, tem certeza que sim. "Trabuco é
prata da casa, conhece a cultura, tem
visão estratégica e liderança", diz Ag-
nelli. Os concorrentes também o elo-
giam. "Alto nível de competência,
combinado com excepcionais dotes in-
telectuais e humanos, foram os princi-
pais fatores que determinaram a feliz
escolha do Trabuco para suceder outra
brilhante e admirável personalidade,
que é o Márcio Cypriano", afirma o

banqueiro José Safra à DINHEIRO.
"É um nome que, à frente do Brades-
co, revigora a saudável concorrência
entre os bancos e contribui para o for-
talecimento do sistema (financeiro)",
diz Pedro Moreira Salles, presidente
do Conselho do Itaú Unibanco.

Embora seja um bancário com car-
reira tradicional, Trabuco tem uma
formação excepcional no setor. É for-
mado em filosofia pela Universidade
de São Paulo e fez pós-graduação em
sóciopsicologia na Escola de Sociologia
e Política de São Paulo. Seu entendi-
mento da natureza humana e do negó-
cio bancário o levou ao topo da organi-
zação e deve ajudar o Bradesco na bri-
ga pelo posto perdido para o Itaú Uni-
banco. Suas armas são poderosas (veja
quadro ao lado). Diariamente, seis mi-
lhões de pessoas passam por suas
agências em quase todo o Brasil. Tra-
buco vai trabalhar para conquistar
mais clientes na população emergente,
que vai ascender socialmente nos pró-
ximos 20 anos. "A mobilidade social
do Brasil me fascina. São 100 milhões
de pessoas que vão subir na vida",
ressalta. De olho no futuro, e sem es-
quecer o passado, sua mais dura jor-
nada está apenas começando.
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