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À frente de uma instituição com
R$ 558 bilhões em ativos, Luiz
Carlos Trabuco Cappi acredita
que o Brasil possui uma chance
única de alcançar um nível supe-
rior de desenvolvimento com a
intensificação da mobilidade so-
cial nos próximos anos. O execu-
tivo espera levar boa parte desses
novos consumidores para dentro
do banco em um processo de in-
clusão bancária. Para isso, aposta
naquilo que considera o diferen-
cial do banco, que é a sua rede de
distribuição. Apesar do ímpeto
em captar novos clientes, repete
em diversas ocasiões que a re-
conquista da liderança não é ob-
sessão. Além disso, afirma que
cabe ao governo criar condições
para garantir o financiamento no
longo prazo e espera que o novo
governo equalize esse problema.
Acompanhe abaixo entrevista
concedida ao BRASIL ECONÔMICO.

O senhor tem dado um grande
destaque à importância da
inclusão bancária no país,
com a chegada de 100 milhões
de clientes nos próximos anos.
Vai ser possível termos no Brasil
100% dos adultos bancarizados?
Claro que podemos. A penetração
do sistema bancário em países
europeus como Espanha, França,
Inglaterra e Alemanha chega a
95% e em alguns lugares até 98%.
O que significa que desde criança
a pessoa já tem um registro ban-
cário. Na Alemanha, há progra-
mas muito bem-sucedidos de
bancarização de jovens. Isso é um
sintoma da sobra de dinheiro para
a poupança. No Brasil, nossa
perspectiva é que emprego e ren-
da darão essa possibilidade.

Como o Bradesco está
se preparando para isso?
É uma campanha interna?
O primeiro ato imediato foi sair
com rede de agências em todo
país. Proximidade é um fator
básico para o processo de aber-
tura de contas. É uma filosofia
de portas abertas.

O Bradesco é um grande banco
com muitas segmentações. Tem
o varejo, o corporate, o private.
Para esse público de menor

renda, será necessário criar
alguma segmentação?
Não. Eu acho que o segmento do
início da base da pirâmide tende
mais à oferta de produtos que cai-
bam no bolso. Então é mais uma
segmentação por produto. Você
estratifica produtos para essa fai-
xa. É preciso um baixo ticket. Tem
uma questão cultural também.
Cultura financeira ou de seguros
tem que ser desenvolvida.

E nessas agências que foram
abertas em comunidades, como
Heliópolis (SP) e Rocinha (Rio).
Nem nesses locais o Bradesco faz
um atendimento específico?
Não há necessidade. Temos dado
ênfase muito grande no micro-
crédito, no microsseguro e car-
tões de benefícios. Produtos que
a pessoa tenha necessidade e
que caibam no bolso.

Já tem algum estudo no
Bradesco para expandir essa
atuação em comunidades?
Temos sim. Temos várias comuni-
dades que estamos olhando e ana-
lisando. Nós montamos no Rio de
Janeiro um posto de atendimento
bancário no Morro do Cantagalo.
Lá está se vivenciando duas coisas.
Chegou uma UPP (Unidade de Po-
lícia Pacificadora) e teve início a ti-
tularidade daquelas construções
que estavam na ilegalidade.
Quando você titulariza uma pro-
priedade você cria um sentimento
de posse, de fortuna para as pes-
soas. As pessoas com endereço e
com escritura podem hipotecar a
casa, levantar um financiamento,
dar como garantia em emprésti-
mo. Essa é uma experiência inte-
ressante que pode ser replicada.

O Bradesco fechou memorando
de entendimentos com Banco do
Brasil e o Banco Espírito Santo
para atuar na África. O que mais
interessa nesse continente
é a questão da bancarização?
Se olharmos para o continente,
talvez seja a última fronteira de
desenvolvimento e crescimento
depois da América Latina e da
Índia. A África vai entrar numa
cena de crescimento. Aí estamos
estudando a forma de atuar lá.

Já há uma decisão se a atuação na
África será voltada para o varejo
ou como nos outros países

em que o Bradesco atua,
em que o objetivo é atender
as empresas que são clientes?
Ainda estamos estudando a forma
de atuação.

E a atuação no México
(o Bradesco comprou
a operação mexicana do Ibi
em janeiro), como está?
No México operamos o Ibi. Mas é
uma operação de cartão de crédi-
to como a brasileira. Nós até pro-
cessamos as operações aqui. Mas
pretendemos aumentar o portfó-
lio de produtos no cartão.

Que tipo de produtos pode
ser oferecido? Seguros?
Exatamente. Queremos aumen-
tar os produtos do Ibi México.

Outra questão muito
discutida ultimamente é o
financiamento de longo prazo.
Como será possível ele se
viabilizar, em especial para
o financiamento imobiliário?
A poupança de maior longo prazo
que temos é a poupança previden-
ciária. O que espero é que daqui
para frente a legislação contemple
instrumento de liquidez para que
esses fundos de previdência
(abertos, fechados e multipatroci-
nados) possam ser doadores de
recursos para empréstimos de
longo prazo. Na infraestrutura, já
percebemos esse movimento. No
crédito imobiliário, isso ainda não
acontece porque os recursos da
poupança ainda são suficientes.

Mas o que pode ser feito?
É possível usar os recursos da
Bradesco Previdência, que
possui a maior carteira do setor?
Estamos participando das dis-
cussões. Achamos que lá no futu-
ro, quando a caderneta de pou-
pança se esgotar, haverá outras
alternativas. Já existem as letras
financeiras e depois podemos ter
outras formas de CDBs (certifica-
dos de depósitos bancários). O
mercado vai desenvolver outros
instrumentos. Essa é uma pauta
fundamental para o próximo pre-
sidente, que é fazer a migração
dos recursos de curto prazo para
longo prazo. Privilegiar quem fi-
car com o título por cinco, dez
anos. Essa é uma reforma mi-
croeconômica que o próximo go-
verno vai ter de trabalhar. ■

“Quando você
titulariza uma
propriedade, cria
um sentimento de
posse, de fortuna nas
pessoas. (...)
Com escritura, elas
podem hipotecar
a casa, levantar
um financiamento,
dar como garantia
em empréstimo

Se olharmos
para a África,
é uma fronteira de
desenvolvimento,
de crescimento.
Talvez seja a última
fronteira depois
da América Latina
e da Índia. A África
vai entrar numa
cena de crescimento.
(...) Ainda estamos
estudando a
forma de atuação
(na África)

ENTREVISTA LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI Diretor-presidente do Bradesco

Executivo descarta redes exclusivas à baixa renda, mas sugere educação financeira

“O mercado
brasileiro vai
ter que ter (nos
próximos anos)
outros instrumentos
de financiamento
de longo prazo.
Essa é uma pauta
fundamental
para o próximo
presidente trabalhar

Bradesco quer se diferenciar
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FMI tenta acalmar tensões cambiais
Os líderes mundiais precisam acalmar as tensões globais antes que
elas piorem, para evitar uma repetição dos erros da Grande Depressão,
disse o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, ontem. O espírito
da cooperação econômica global, forjado em 2008 durante os piores dias
de crise financeira, está enfraquecendo conforme a recessão dá lugar
a uma recuperação desigual e com solavancos, afirmou o diretor-gerente
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Khan.

● Às 8h, a FGV divulga
o IGP-DI de setembro.
● Às 8h, a FGV divulga a primeira
prévia do IPC-S de outubro.
● Às 9h, o IBGE divulga os dados
de emprego industrial de agosto.
● A Serasa divulga o indicador de
demanda de crédito de setembro.

AGENDA DO DIA
John Thys/AFP
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O Bradesco é a segunda maior
instituição privada do país em
volume de ativos, que somavam
R$ 558,1 bilhões em junho.
A instituição perdeu, após mais
de cinco décadas, o posto de
maior banco privado do país em
novembro de 2008, quando Itaú
e Unibanco anunciaram a fusão.

RAIO X

1.
R$ 558,1 bilhões em ativos

Em agosto, Bradesco e Banco
do Brasil (BB) assinaram um
memorando de entendimentos
com o Banco do Espírito Santo
(BES) para explorar as operações
da instituição no continente
africano. Essa é apenas uma
das parcerias que o Bradesco
fechou recentemente com o BB.

2.
África

O Bradesco fez sua estreia
com operações de varejo no
exterior ao anunciar, em janeiro,
a compra do Ibi México, que
possui a base de cartões da C&A
no país. Com mais de 1 milhão
de plásticos e carteira de crédito
em torno de US$ 100 milhões.

3.
México

Trabuco acredita que 100% dos
brasileiros poderão ser bancarizados

pela inclusão bancária
Igo Estrela

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 60-61.
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