
Visibilidade aumenta com Copa e Olimpíada 
 
A escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 evidencia a 
ascensão do país no cenário internacional, avalia o presidente-executivo do banco Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco Cappi. "Os ganhos são tangíveis, pelo aumento dos investimentos em 
infraestrutura, e intangíveis, com nossa imagem associada a momentos de superação dos 
atletas e dos países para milhões de espectadores", diz Trabuco. Para ele, a Copa e a 
Olimpíada vão permitir a entrada do Brasil em um "novo tempo econômico". 
 
O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, cita o grau de investimento dado ao Brasil 
por agências classificadoras de risco como outro fato que ajudou o país a reforçar sua imagem 
no exterior. O grau de investimento demonstra que os componentes do manejo 
macroeconômico estão equacionados. "O Brasil construiu ao longo dos anos pilares 
institucionais que consolidaram a democracia e melhoraram o ambiente para os negócios", 
afirma Bendine. 
 
Ele considera que existe um enorme interesse e respeito pelo Brasil nos EUA, na Europa e na 
Ásia. "Hoje as contas públicas estão equilibradas, a inflação sob controle e a vulnerabilidade 
externa reduzida. Contamos com políticas públicas que fortalecem o mercado de consumo 
interno", afirma. Ele considera que na área de infraestrutura "quase tudo" está para ser 
construído. Para Bedine, a existência de um ambiente de negócios estável aumenta o apetite 
dos investidores. Em 2008, o Brasil recebeu US$ 45 bilhões em fluxos de investimento direto 
estrangeiro, ficando atrás apenas da China. 
 
Para Trabuco, do Bradesco, o foco no crescimento e na inclusão de mais pessoas no consumo 
motivou uma mudança importante nas metas e objetivos das empresas no Brasil. Esse 
movimento deu mais qualidade aos métodos de gestão corporativa e gerou confiança nas 
pessoas. Isso foi possível, segundo ele, pelas conquistas macroeconômicas. "Os ganhos 
estruturais da economia deram um salto de qualidade que agora se reflete em várias frentes, 
inclusive na valorização do real. Essa percepção fica evidenciada e se consolida na conquista 
do grau de investimento." 
 
Na opinião do presidente-executivo, o Brasil tornou-se mais global e passou a ser referência no 
mundo. "Nós do Bradesco, por exemplo, recebemos diariamente um ou dois representantes de 
algum grupo estrangeiro querendo investir no Brasil. Eles perguntam detalhes, querem saber 
dos potenciais dos mercados e conhecer nossa visão." No setor bancário, Trabuco considera 
que estar no Brasil e conhecer o mercado local é um privilégio neste momento. Ele diz que os 
bancos no país evoluíram também devido às circunstâncias da economia, resultando num 
sistema bancário mais ágil, eficiente, transparente e permeável às mudanças dos ciclos 
econômicos. 
 
O Banco Central também evoluiu em termos de prover prudência e segurança operacional aos 
riscos inerentes à atividade bancária, afirma Trabuco. O presidente do BB, Bendine, vai na 
mesma direção. Ele chama a atenção para o satisfatório patamar de regulação interna e os 
saudáveis indicadores do sistema financeiro, notadamente dos bancos públicos, que 
contribuem para a blindagem da economia.  
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