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AsapostasdeTrabucopara
reinventaroBradesco

Souumbancárioquechegoua
presidente.Mastenhoespíritodedono

Leandro Modé
David Friedlander

Amador Aguiar, o fundador do
Bradesco, era um banqueiro de
hábitospeculiares. Usavasapa-
tossemmeiaecriavaleões eum
tigre num zoológico particular.
O sucessor, Lázaro de Mello
Brandão,temaaparênciapaca-
ta de padre do interior, mas
sempre foi uma das figuras
mais influentes do País. Depois
dele veio Márcio Cypriano, um
trator no trabalho. Em comum,
tiveramasatisfaçãodepilotaro
maior banco privado do País.

Na vez de Luiz Carlos Trabu-
co Cappi, há um ano presidente
do banco, o destino pregou uma
peça: após 47 anos seguidos de
liderançaabsolutanabancapri-
vada, o Bradesco perdeu o pos-
tocom a fusão deItaú e Uniban-
co, no fim de 2008 – quatro me-
ses antes da posse de Trabuco.

De lá para cá, dia e noite, dia
após dia, Trabuco ouve a mes-
mapergunta:comovaifazerpa-
ra retomar a liderança? “Per-
guntavam aqui dentro, fora, os
amigos, os formadores de opi-
nião, todo mundo. Era até uma
cobrança”, diz. “Não me sinto
premido pela busca da lideran-
ça.Oobjetivoéreduziradistân-
cia entre a gente e o banco que
tem a liderança neste momen-
to”, completa, acentuando com
umaarregaladadeolhoso“nes-
temomento”.Paraconsumopú-
blico, porém, a resposta padrão
passou a ser: “A liderança não é
uma obsessão.”

Amédioprazo,nãoexistesaí-
da fácil. Não há um banco que o
Bradesco possa comprar para
anexar os R$ 100 bilhões de ati-
vos que hoje o separam do Itaú
Unibanco. A alternativa, por-
tanto, foi apostar no longo pra-
zo e naquilo que o Bradesco já
tem. A ideia é aproveitar ao má-
ximo a capilaridade do banco, o
único radicado em todos os mu-
nicípios do País, para capturar
a classe média emergente.

Assimqueessas pessoas cru-
zarem a linha da pobreza, en-
contrarão gerentes do Brades-
co oferecendo, além da conta
corrente, crédito, seguros e tu-
do o que o banco conseguir ima-
ginar. Trabuco aposta que, em
2020, o sistema terá 220 mi-
lhõesdecontas correntes,oque
daria uma média de uma por
pessoa. Hoje, são cerca de 130
milhões para 190 milhões de ha-
bitantes. O objetivo dele é pelo
menosmanteraatualparticipa-
ção onde já tem 20% do merca-
do e elevar até esse patamar

nasáreasondeafatiadoBrades-
co é menor. Num mercado em
expansão, como o Bradesco
imagina, isso significaria um
avanço poderoso.

Umadasprovidênciasjáado-
tadas pela gestão Trabuco para
alcançar as metas foi a recria-
ção das diretorias regionais
(até agora, 15), com a missão de
identificarrapidamenteomovi-
mentodaclientelapotencial, al-
go que ele acredita ser impossí-
vel a partir de São Paulo.

Outra foi uma expressiva di-
minuição da diretoria executi-
va – de 21 para 14 profissionais.
“Isso dá mais agilidade ao ban-
co”, diz o analista de bancos da
AustinRating,LuísMiguelSan-
tacreu. Trabuco frisa que não
se tratoudeuma limpeza. “Nes-
sa redução foram aproveitados
desejos pessoais, mudanças de
planos de vida, regras do pró-
prio estatuto”, afirma.

Por fim, Trabuco adotou
uma mudança radical no meta-
bolismodobanco:estámandan-
do seus principais executivos
ao exterior para aprender in-
glês e para estudar nas melho-
res faculdades de administra-
ção dos EUA, como Harvard,

Columbia, Wharton e Chicago.
Em 2009, foram sete profissio-
nais. Neste ano irão mais de 40.

Para entender o significado
da iniciativa, é preciso conhe-
cer a genética do Bradesco,
uma organização única. Tradi-
cionalmente, a direção do ban-
coéformadaporpessoasdeori-
gem simples, que começam co-
mo caixas ou escriturários, e
permanecem por lá até a apo-
sentadoria. Boa parte deles es-
tudou em faculdades de segun-
da linha, dá duro em cursinhos
de inglês e não vê muita graça
em jogar golfe. Fora o banco, o
assunto predileto é o futebol.

Esses senhores de hábitos
simples sempre entenderam de
banco como poucos, tanto que
ficaram por quase cinco déca-
das à frente dos outros. Mas o
mundo mudou rápido e Trabu-
co pretende que eles se atuali-
zemnamesmavelocidade.“Pre-
cisamos profissionais extrema-
mentebempreparados,agressi-
vos, que saibam surpreender,
porque vão participar do mo-

mento mais competitivo que já
tivemos”,diz. Além doItaú Uni-
banco, o Bradesco tem outros
doisconcorrentesdepeso:Ban-
co do Brasil e Santander.

Trabuco é um produto típico
do Bradesco. Tem 58 anos, 42
deles no banco. Assim como
Amador Aguiar e Lázaro Bran-
dão, entrou por baixo numa
agência do interior (no caso, es-
criturário em Marília). Foi cai-
xa, subgerente, trabalhou na
área de turismo e até numa em-
presa de inseminação artificial
deanimais que o bancopossuía.

“Aescolhadopresidenteexe-
cutivo decorre de uma análise
dos resultados nas várias áreas
do banco em que atuou”, afirma
Brandão, hoje presidente do
Conselho de Administração.
“Trabuco percorreu todas as
árease, particularmenteem se-
guros,trouxeumacontribuição
excepcional.”

Quando Trabuco assumiu o
comando da seguradora, a área
respondia por pouco menos de
27% do lucro do grupo. No ano
passado, chegou a 35%. “Ele en-
xergou antes a importância da
área de previdência privada e
inventou vários produtos”, afir-
ma um executivo concorrente.

Fiel ao estilo discreto do Bra-
desco, Trabuco vai aos poucos
implementando sua agenda.
“Não sou dono do banco, mas
tenhoespíritodedono.O espíri-
to de dono é fundamental, te faz
capaz de cobrar, de liderar me-
tas, de fazer uma revolução si-
lenciosa através da condução
dos 90 mil funcionários e dos
23,6 mil gerentes”, diz.

Formado em filosofia pela
USP,Trabucoédonoderaciocí-
niorequintado,masgostadepa-
recersimples–outramarcafor-
te do Bradesco. É amável, guar-
da o nome de todos (caracterís-
tica que faz dele uma pessoa
simpáticaaoolhos dointerlocu-
tor) e gosta de debate.

Talvezporessaformaçãohu-

manista,Trabucotemprocura-
do implementar mudanças por
meio de consenso. “Acredito
em decisões colegiadas. Não
acredito em decisão corporati-
va pelo voto, pois quem perde
acaba torcendo contra”, diz.

‘BRAINSTORM’
Além da tradicional reunião da
diretoriaexecutiva,todasegun-
da-feira, Trabuco instituiu um
encontro às quarta-feiras, sem
pauta definida. “Propus a reu-
nião e o pessoal aceitou. Na pri-
meira, se fala pouco, na segun-
da se fala mais... É uma reunião
muito criativa”, diz. “O consul-
tor vai chamar isso de ‘brains-
torm’”, ironiza.Atéagora,aliás,
não contratou consultorias pa-
ra ajudar nos processos.

O vice-presidente Norberto
Barbedo, que, entre outras
áreas, é responsável pelo banco
deinvestimentosdogrupo(Bra-
desco BBI), aprova o ‘brains-
torm’. “Tem sido muito positi-
vo. A divergência de opinião
sempre existe, mas, no banco,
nunca extrapola os limites.”

Nomercadofinanceiro,oesti-
lo de gestão de Trabuco ainda
passa quase despercebido.
“Não me sinto confortável para
falar sobre ele porque o conhe-
ço pouco. O que posso dizer é
que, em 2009, se consolidou en-
tre os investidores a fama do
Bradesco como um banco con-
servador”, afirma a analista da
Corretora Ativa Laura Lyra.

Eladácomoexemplosaatua-
ção do banco na área de crédito
– a carteira cresceu 6,8% no
ano, enquanto a média do mer-
cado foi 14,9% – e a perda do ne-
gócio com a Porto Seguro para
o Itaú. “O banco deixou passar
essas oportunidades e, por isso,
foi ‘punido’ pelo mercado”, diz
Laura. Nos 12 meses até sexta-
feira, as ações preferenciais
(PN) do Bradesco acumulavam
alta de 77%. Em igual intervalo,
as do Itaú Unibanco avança-
vam 93,5% e as ordinárias (ON)
do Banco do Brasil, 138%.

Sobre a Porto Seguro, o Bra-
desco afirma não ter se interes-
sado pelo modelo oferecido.
Quanto ao crédito, os bancos
privados foram mais cautelo-
sos do que os públicos na crise.

Pelo estatuto, Trabuco terá
de se aposentar aos 65 anos, o
que dá a ele mais sete no cargo.
Nesse tempo, tentará compro-
varna práticaumprovérbio po-
lonês citado na conversa com o
Estado: “às vezes, a chave da
soluçãodenossosproblemases-
tá na nossa porta.” ●

”“

FILÓSOFO- Trabucogostadodebate,mastemequemtorcecontra

CLAYTON DE SOUZA/AE

Menos diretores e treinamento de executivos nos EUA são parte da estratégia para capturar a classe média emergente
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A médio prazo, não
existe saída fácil
para recuperar a
liderança

Quarto presidente da história
do Bradesco, Luiz Carlos Tra-
bucoCappi completanestemês
seu primeiro ano no comando
do banco. Na manhã da última
quinta-feira, ele conversou por
quase duas horas com o Esta-
do.Normalmente formalemui-
to cauteloso com as palavras,
destavezTrabucoestavabemà
vontade. Falou sobre os primei-
ros meses no cargo, sobre sua
estratégia para o banco e, em
momentos de extremo bom hu-
mor, brincou a respeito do tra-
balhodasconsultoriasderecur-
sos humanos. A seguir, alguns
trechos da entrevista:

ESTILO
“É um pouco da minha história
no banco com a exata com-
preensãodoqueeusou:umban-
cário que chegou a presidente e
não é dono do banco. Mas tenho
espírito de dono. O espírito de
dono é fundamental, te faz ca-

paz de cobrar, de liderar metas,
defazerumarevoluçãosilencio-
sa através da condução dos 90
mil funcionários e dos 23,6 mil
gerentes. Tenho dedicado o
maior tempo possível para con-
versar com as pessoas.”

FIM DA LIDERANÇA
“Não só o público interno, mas
tambémoexterno,alémdosfor-
madores de opinião, pergunta-
vam: ‘Oqueseráfeitoparareto-
maraliderança?’Chegavaaser
uma cobrança. Em uma certa
ocasião, usei uma figura de lin-
guagem:‘Aliderançanãoéuma
obsessão.’ Com isso, despautei
e reduzi muito essa cobrança.
Não me sinto premido pela bus-
ca da liderança. O objetivo é re-
duzir a distância entre o nosso
tamanho e o banco que tem a
liderança neste momento.”

ESTRATÉGIA
“O nome do jogo é relaciona-

mento.É teroclienteenão ficar
comacontacorrenteapenaspa-
ra saques e depósitos, em que
ele fica muito vulnerável à con-
corrência.Vamostrabalhardu-
ropara mantereadicionaruma
fatia de mercado que já dete-
mos. Temos estrutura para ter
entre 20% e 25% do mercado
bancário brasileiro. Queremos
ser um banco de cobertura na-
cional, com presença em todas
ascidades,atuandoemtodosos
produtos do mercado financei-
ro e do mercado de seguros.”

ECONOMIA
“O queme entusiasma nesta se-
gunda década do século 21 é a
perspectiva de o Brasil chegar
a5ªou6ªeconomia(domundo).
Até 2020, vamos ter de abrir
mais 100 milhões de contas cor-
rentes. Vai depender das políti-
cas públicas, da eficiência dos
investimentos na área social,
da eliminação dos gargalos de

infraestrutura.Doladomacroe-
conômico, a situação já está en-
dereçada. A questão, agora, é
refinar e ser coerente.”

CONSULTORIAS
“A agenda que temos é tão evi-
dente que, no momento, não é
necessário(contratarumacon-
sultoria). Eu propus reuniões
sem pauta, com tema livre, e o
pessoal (os diretores) aceitou.
Na primeira, se fala pouco, na
segunda se fala mais... É uma
reunião muito criativa. O con-
sultor vai chamar isso de
‘brainstorm’. Nosso choque de
capacitação envolve também
um rodízio de atividades. Os
consultores vão chamar de ‘job
rotation’. E cobram uma fortu-
na para isso.”

GESTÃO
“A gestão emcolegiado envolve
a valorização de opiniões dife-
rentes. Acho que o pensamento

divergenteajuda a progredir.O
pensamento único nem sempre
é bom. Quando há um impasse,
esgotamostodas as possibilida-
desparanãochegaraumavota-
ção. Isso pode dividir o grupo.
Quem é voto vencido pode tor-
cer contra, trabalhar contra
nas orações, na crença, no
olho... Essas coisas existem,
hein!” (risos)

INACEITÁVEL
“Ganhar ou perder um negócio
depende de circunstâncias. Eu
tenho facilidade de absorver
derrotas, mas tenho dificulda-
dedeabsorvernegóciosemque
nós não participamos. Quando
você participa, tem o poder de
decidir fazer ou não. Quando
não participa, é porque estava
ausente, distante... As regras
de avaliação não serão por er-
ros e acertos, mas pela capaci-
dade de estar perto do negó-
cio.”

LENIN
“Você tem de descentralizar
não só braços. Tem de descen-
tralizar cabeças. O (Vladimir)
Lenin (líder da Revolução Rus-
sa) tinha uma frase que dizia
mais ou menos o seguinte: ‘Va-
mos centralizar o pensamento,
o comitê central e descentrali-
zar o braço.’ Toda campanha
do leninismo era aquela gente
com braço forte. Era a descen-
tralização da execução. Hoje,
com as pessoas crescendo, as
pessoas universitárias, há ne-
cessidade de descentralizar
também a capacidade cere-
bral.”

EQUIPE
“Precisamos de profissionais
extremamente bem prepara-
dos, agressivos, que saibam
surpreender,porque vão parti-
cipardo momentomaiscompe-
titivo que já tivemos.” ●

D.F. e L.M.

R$ 502 bilhões
eraototaldeativosdoBradesco
nofimdoanopassado

R$ 8 bilhões
foiolucrolíquidoem2009

3.454 agências
bancáriasnoPaíse20,9milhões
decorrentistas
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