
LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI 

  

A condecoração e os principais fatos meritórios indicados pelo Japão 

Honraria conferida: Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço. 

Ex-Diretor-Presidente do Banco Bradesco S.A.; Presidente do Conselho de 

Administração do Banco Bradesco S.A. 

 

Como Diretor-Presidente e Presidente do Conselho de Administração do 

Banco Bradesco, ao longo dos anos, vem apoiando de forma colaborativa 

a sociedade nipo-brasileira, dando suporte como maior patrocinador dos 

eventos da comunidade nipo-brasileira, tais como o Festival do Japão em 

São Paulo.  

Ainda, desenvolveu pesquisas conjuntas de serviço de pagamento via 

tecnologia Blockchain, com o banco parceiro em negócios, o MUFG, 

fortalecendo as relações de cooperação.  

 

Saudação de Trabuco: Gambatte Kudasai, faça o seu melhor! 

Olhando para os condecorados que têm um currículo de vida inteira 

dedicada, para mim, esta comenda é mais do que um significado de uma 

honra recebê-la. Para mim, tem um significado de compromisso para o 

fortalecimento contínuo das relações nipo-brasileiras. Por isso que as 

minhas palavras são de gratidão em recebê-la e ao mesmo de estar presente, 

nesta noite, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência 

Social, para reforçar este meu compromisso de ajudar de contribuir com a 

relação nipo-brasileira. 

É com muita honra e emoção que recebo esta comenda que me foi 

concedida, gentilmente, pelo governo de Sua Majestade, o imperador 

Naruhito. 

Este é um dos reconhecimentos mais importantes e um dos mais carinhosos 

que recebi ao longo de minha vida pessoal e profissional. E também, creio, 

isto é uma expressão da profunda amizade que nos liga, a minha infância à 

comunidade japonesa e seus descendentes. 

Comunidade que eu tive o privilégio de conhecer na cidade em que nasci, 

na cidade Marília, e onde iniciei minha carreira no Bradesco. 

Marília chegou a ter 45% da população de imigrantes japoneses e, lá em 

Marília, no século passado, foi uma razão que o Bradesco teve o poder de 

estabelecer um liame muito forte junto à comunidade. 



Assim, desde muito cedo, incorporei uma expressão “sugoi” – que tanto se 

identifica esse momento que estou vivendo aqui – que significa muito bom, 

vamos nessa! 

Não é fácil sintetizar a importância que os imigrantes japoneses e seus 

descendentes tiveram para a formação da sociedade brasileira moderna. 

Sua influência está em todos os campos. No direito, na cultura, no mundo 

empresarial, na administração pública, na universidade. São contribuições 

às quais gostaria de agradecer, de manifestar a minha gratidão. 

Particularmente, o Bradesco, ao iniciar as atividades em Marília, durante a 

guerra, em 1943, foi acolhido pela comunidade japonesa na cidade de 

Marília, Pompeia, Vera Cruz, Gália, que foi a capital mundial da seda. Essa 

presença foi de acolhimento e de relação com a comunidade de japoneses. 

O nosso gerente, na ocasião, liderado pelo lendário Amador Aguiar, se 

chamava sr. Riokichi Oshima, que tinha como principal missão atender os 

japoneses em sua língua natal, já que grande parte da comunidade, em 

função da guerra, era excluída do sistema bancário. E o sr. Riokichi era o 

elo de ligação entre um banco pequeno, mas ambicioso para conquistar os 

japoneses, na ocasião. 

Por isso que os senhores da comunidade fazem parte importante da nossa 

raiz, seja na qualidade do trabalho, na disciplina que aprendemos na 

comunidade japonesa, mas, principalmente, na superação e determinação 

dos senhores e a crença no futuro. 

Como dizia Riokichi-san, “gambate kudasai”, ou seja, faça o seu melhor, 

dê o máximo sempre e aqui, agora, sempre no presente. Eu sempre recorro 

a esse pensamento ao me deparar com nossos desafios pessoais ou 

profissionais. 

A vida não é fácil para ninguém, cada um tem suas dificuldades, por isso, o 

gambatte kudasai tem de ser um verdadeiro lema. 

É por isso que, com sentimento de muito orgulho e apreço por toda 

comunidade japonesa, agradeço esta homenagem a mim concedida. Sou e 

serei eternamente grato por esta Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro 

com Laço. 



Estamos às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, quando o mundo estará em 

convergência com a cultura, os valores e os propósitos do povo japonês. Eu 

fui muitas vezes ao Japão e, todas vezes, voltei melhor por aquilo que pude 

absorver da cultura japonesa. Desejo sorte ao Brasil e ao Japão, nessa 

harmonia de esforços, metas e superação. 

Vamos juntos dar o máximo para atingir os objetivos: Eu gostaria de trazer 

a bandeira japonesa e bandeira brasileira e dizer: Gambare Nippon, 

Gambare Brasil! Arigato Gozaimasu. 

 


