




AS 100 MELHORES EMPRESAS

que foram pendurados em volta do pré-
dio. De lá para cá, os passarinhos passa-
ram a se desviar das paredes.

Esse é um exemplo de como funciona
a Serasa, a maior empresa de análise
de crédito do Brasil. Entre seus princi-
pais valores está a busca de soluções
inovadoras, e ao mesmo tempo tão sim-
ples como fabricar bichos de espuma.
Soluções que a levaram a saltar de um
faturamento de R$ 19 milhões, em 1991
(em valores atualizados), para R$ 561
milhões, no ano passado. E que se apli-
cam aos negócios, aos clientes, aos pas-
sarinhos. E, claro, aos funcionários.

Que o diga a analista de crédito Maria
Tereza Nala. Numa quinta-feira de outu-
bro de 2001, ela deu à luz a primeira fi-
lha, Aline. A menina nasceu com síndro-
me de Down. Durante os anos seguintes,
Tereza não tinha horário para trabalhar.
"Eram tantos médicos, tantos exames
que tinha dia que eu vinha trabalhar às 3
da tarde", diz. "Nunca ninguém me co-
brou uma hora extra." No ano passado,
a Serasa mudou de plano de saúde, a pe-
dido dos funcionários. O novo plano não
incluía a clínica que Aline freqüentava.
Sem condições de bancar o tratamen-
to, Tereza foi conversar com seu chefe.
Saiu da sala dele com um novo plano de
saúde, feito só para ela. A clínica e todos
os médicos de Aline são custeados pela
empresa. "A Serasa foi uma bênção na
minha vida. Tenho consciência de tudo
que ela fez por mim e pela minha filha.
Só tenho a retribuir", diz Tereza.

Retribuir foi exatamente o que fizeram
os funcionários, na pesquisa conduzida

pela consultoria Great Place to Work ms-
titute. Suas notas no extenso questioná-
rio levaram a Serasa ao primeiro posto do
ranking de 100 Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil. O nível de satisfa-
ção com a empresa atinge 91%. Com os
colegas, 90%. Com a chefia, 87%. Essa
percepção dos funcionários é bem dife-
rente da fama da empresa. Para o cida-
dão comum, "ter o nome na Serasa" é
uma espécie de ameaça. Como a Serasa
controla a ficha financeira de todas as
pessoas físicas e jurídicas do país, virou
sinônimo de lista dos maus pagadores.

Uma das pessoas dessa "lista negra"
estava assustada, durante um processo
de seleção deste ano. "Quero muito essa
vaga, mas estou com problemas finan-
ceiros", disse ela aos avaliadores. "Meu
nome está na lista de vocês." Embora
administrar bem a vida financeira seja,
para a Serasa, um sinal de maturidade,
a candidata foi aprovada. Passou da lista
de maus pagadores para a lista de fun-
cionários. "Aqui ninguém é mais um",
diz Milton Pereira, diretor de Recursos
Humanos da Serasa. "Todos são exceção
e são tratados de maneira individual."

É isso que a socióloga Marina Rutter
diz ter descoberto. Pergunte-lhe o que a
Serasa tem de tão especial e, mesmo sen-
do fã de café, ela não vai nem mencionar
as máquinas que servem expresso de >
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graça nas copas de cada andar. Nem o
Terracan Hyundai, um carro de R$ 100
mil que faz parte do pacote de benefí-
cios para a diretoria. Nem o bônus anual
de até 7,5 salários extras. O que Marina
responde é que nunca viu um lugar que
valorize e respeite tanto o ser humano.
Especializada em Marketing, ela passou
por três multinacionais antes de ser con-
tratada pela Serasa para a área de pes-
quisas de mercado. "Fui porque estava
curiosa. Todo mundo falava que a Serasa
era diferente, que era maravilhosa", diz.
No começo, estranhou. "O nível de sa-
tisfação dos funcionários com a empresa
era muito alto, parecia uma seita." Sete
anos depois, Marina poderia ser confun-
dida com uma pastora dessa seita. "Já
tinha visto muita empresa tentando ser
empreendedora e ética, mas ser gente,
como aqui, nunca", afirma.

Uma evidência do nível de satisfação
dos funcionários é a administração inter-
na. Se o ar-condicionado está com proble-
mas, o carpete está sujo ou a luz queimou,
basta reclamar com o prefeito. Todo ano,
cerca de 80 funcionários assumem o car-
go de burgomestre dos diferentes setores.
"Qualquer um pode se candidatar, basta
ter vontade de ajudar", diz Pereira, do RH.
O cargo não é remunerado. E é tão con-
corrido que tem até campanha eleitoral.
Durante todo o mês de setembro, os candi-
datos distribuem santinhos e cartazes são
pregados nas paredes. O mandato dura
um ano, com direito a reeleição.

Esse não é o único trabalho extra, não
remunerado, que os funcionários da Se-
rasa têm. Desde 1999, a empresa vem
formando times para atuar voluntaria-
mente em ONGs. Já são 83 times. Mas
em vez de agasalhos, brinquedos e ali-
mentos, os voluntários doam o know-how
da Serasa. Ajudam a implementar nas

ONGs um modelo de gestão eficiente.
"Acreditamos que a melhor maneira de
ajudar os outros é através de um trabalho
que busque a sustentabilidade dessas
ONGs", diz Tomás Carmona, gerente
da área de Cidadania Empresarial. Isso
não significa que a Serasa não promo-
va campanhas assistencialistas, como
a do agasalho, que só neste ano arre-
cadou 9.365 peças de roupa. "Se há
pessoas passando frio, podemos ajudar
com doações, mas isso não resolve o
problema a longo prazo", diz Carmona.

A Serasa vive o auge de seus 38 anos
de história. Em 2005, o lucro líquido da
empresa bateu em R$ 84,4 milhões para
um faturamento de R$ 561 milhões, um
crescimento de 23% em relação ao ano
anterior. Nem sempre foi assim. A Sera-
sa já se viu encurralada, sem saber para
onde crescer. Nos corredores da bela
sede no Planalto Paulista, um ano é sem-
pre lembrado como a chave da virada:
1991. Foi nessa data que o administrador
Elcio Aníbal de Lucca chegou à presi-
dência. A Serasa atendia virtualmente
a todos os bancos brasileiros. Eram 300
clientes e não havia mais como crescer.
Ao contrário. Tudo mostrava que o setor
bancário iria sofrer um enxugamento. A
questão crucial para a empresa era ex-
pandir seu ramo de atividades.

A resposta estava no próprio negócio.
Se os bancos precisam conhecer os an-
tecedentes de seus potenciais clientes, o
mesmo vale para padarias, supermerca-
dos, quitandas e postos de combustível.
A percepção de que o dono de um pe-
queno negócio estava disposto a pagar
para saber se os cheques que recebia
tinham fundos foi a senha para aumen-
tar a carteira de clientes. Desde então, a
possibilidade de expansão é uma área

em que a Serasa presta muita atenção.
Há três anos, ela entrou num novo ramo:
com a explosão dos serviços bancários
via internet, percebeu que havia neces-
sidade de uma ferramenta que tornasse
as transações mais seguras. A empresa
desenvolveu um modelo de certificação
digital para comprovar a identidade do
usuário de internet. O sucesso foi tão
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"Meu sonho é bater ponto"
Para De Lucca, o modelo de gestão ideal
é o que controla o máximo possível de informações

O presidente Elcio Aníbal de Lucca
é um homem de manias. Senta-

se sempre no mesmo lugar à mesa,
nunca usa roupa marrom e dispensa
qualquer iguaria por um bom pra-
to de quiabo com frango. Entre suas
grandes paixões estão o Corinthians,
Nossa Senhora Aparecida, sua esposa,
Imaculada, e a Serasa, empresa que

comanda há 15 anos. Formado em
Administração Pública pela Fundação
Getúlio Vargas, De Lucca já se aven-
turou como empreendedor. Ainda na
faculdade criou com um amigo a Rede
Tacholão, uma empresa com dez carri-
nhos de cachorro-quente que vendia 4
mil sanduíches por dia. "Desisti do ne-
gócio porque não compactuei com os

fiscais que queriam propina", diz. Mas
a grande jornada de sua carreira ainda
estava por acontecer. Durante as cinco
horas em que conversou com ÉPOCA,
De Lucca só tirou sua caixinha de rape
da mão para explicar a maior realiza-
ção de sua vida: a filosofia que dá alma
à empresa e o modelo de gestão por
processos, com um herói inusitado - o
velho relógio de ponto.

1. Qual a mágica da Serasa?
Nosso maior ativo é o Ser Serasa, como

chamamos as pessoas que trabalham
aqui. São elas que fazem tudo aconte-
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grande que 80% das instituições finan-
ceiras no Brasil usam o serviço. A alma
de tudo isso fica no térreo. Uma porta
blindada de l tonelada restringe o aces-
so à área mais informatizada de todas,
o Centro de Processamento de Dados.
Num bunker dentro do CPD, nem o
presidente da Serasa entra. Lá ficam os
valiosos certificados digitais da Serasa.

De inovação em inovação, a Serasa
deixou de ser uma abreviação de Servi-
ços de Assessoria S.A. para virar nome
próprio. Com uma carteira de quase meio
milhão de clientes diretos e indiretos, in-
termediária de 3,5 milhões de transações
financeiras por dia. " O atendimento da
Serasa é o melhor do mercado", diz José
Ermírio de Moraes Neto, presidente >

cer. Não é um slogan, nem um quadro
na parede, muito menos marketing in-
terno. É um conceito que está impreg-
nado no dia-a-dia e que surgiu de muita
conversa. Quando cheguei aqui, reuni
todo mundo e perguntei o que era a
Serasa para eles. Além do prédio, dos
computadores, a Serasa tem pessoas,
seres humanos. Sem eles, nada dis-
so funciona. A empresa, então, são as
pessoas fazendo funcionar a máquina.
Naturalmente, começamos a dizer Nós
somos a Serasa. Todos são responsáveis
pelos rumos da empresa. Se ela vai mal,
todo mundo perde, se ela vai bem, todos

ELCIO ANÍBAL DE LUCCA

Presidente da Serasa

Quem é ele - Paranaense,
de 59 anos, quatro
filhos, administrador com
pós em Marketing

Onde já trabalhou -
Grupo Banco Noroeste,
TecBan, Lojicred e
Credicard
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do Banco Votorantim. " O serviço da Se-
rasa é de um valor inestimável para nós",
afirma Mário César Pereira de Araújo,
presidente da empresa de telefonia TIM.
"Tem muito cliente que muda de ope-
radora sistematicamente sem pagar as
contas. Esse serviço evita o golpe", diz
Pereira de Araújo. Para a Basf, compa-
nhia alemã que atua na área química,
a Serasa passou a vender um serviço
mais elaborado: um programa gestor de
crédito. Até 2002, a Basf fazia avaliação
de crédito de seus clientes manualmen-
te, com uma planilha Excel. O processo
demorava horas. Com o programa da
Serasa, o cálculo é feito em minutos.
"Essa ferramenta, customizada para a
Basf, faz sugestões de limite de crédito
para os mais variados clientes", diz Flá-
vio Baixos, gerente de Cobrança, Con-
tabilidade e Impostos da Basf. A Serasa
também atende, gratuitamente, mais de
7 mil pessoas físicas e jurídicas por dia,
fornecendo-lhes informações sobre suas
pendências financeiras e o modo como
regularizar a situação.

Ao longo dos anos, esses avanços na
prestação de serviços garantiram à Se-
rasa uma quantidade de prêmios notá-
vel. Notável, mesmo. Os troféus ficam
todos empilhados à direita da recepção,
no hall de entrada da empresa. As pes-
soas que trabalham ali acreditam que
são responsáveis pela conquista de cada
um deles. "A Serasa é o terceiro lugar
em que eu trabalho", diz Elízia Silva,
analista da área de Desenvolvimento
Humano. "Aqui as coisas são muito di-
ferentes. Tudo o que fazemos é valoriza-
do e a gente se sente responsável pelas
vitórias." E não são poucas. Há mais de
uma década a Serasa fecha o ano com
lucro. " Fazer parte de um time campeão
levanta o moral de qualquer um. E acaba

Toda área da empresa tem um responsável pelo presente
e outro pelo futuro dos negócios. O diretor Juan Camilo atende os clientes e zela pela

imagem da empresa. Na mesma área, a superintendente Marina Rutter cuida da parte
de pesquisas e fica de olho no que há de novo no mercado

se tornando um círculo vicioso: porque
estamos vencendo queremos fazer sem-
pre o melhor e porque fazemos o melhor
continuamos vencendo", diz o gerente
de Remuneração, Alexandre Cukier.

Três dos troféus expostos no hall de
entrada são do Prêmio Nacional de Qua-
lidade (PNQ), uma espécie de atestado
de excelência em gestão conferido pela
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
Por três anos seguidos, a Serasa foi eleita
a empresa que mais de perto segue o
modelo da Fundação, que inclui respon-
sabilidade social, liderança, inovação e
relação com clientes. "Existem 75 prê-
mios equivalentes ao PNQ no mundo,
com conteúdo de avaliação muito pare-

cido, afirma Antônio Tadeu Pagliuso, su-
perintendente-geral da FNQ. "Isso sig-
nifica que quem ganha um PNQ é uma
referência não só no mercado brasileiro,
mas no mundial."

O modelo do PNQ, no entanto, não é
suficiente para explicar a Serasa. O modo
de gestão implantado por De Lucca tem
peculiaridades dificilmente replicáveis.
Uma delas é um tal de foco matricial bi-
polar. Não, não é doença. É um sistema,
criado em 1993, para manter viva a cha-
ma da inovação. Funciona assim: cada
área tem a missão de pensar no presente
e no futuro. O presente garante os resul-
tados. O futuro, a continuidade dos negó-
cios. Nas empresas em geral, um mesmo

ENTREVISTA

> ganham. A expressão virou um refrão
que entoávamos com empolgação em
toda reunião, toda comemoração. Bem,
se a Serasa somos nós, logo cada um de
nós é um Ser Serasa. Cada um é um ser,
uma célula que faz o corpo da empresa
respirar, mas todos seguindo a mesma
filosofia, que é trabalhar para o bem co-
mum, tanto da sociedade, dos fornece-
dores, dos clientes como de cada um de
nós. Essa é a filosofia cristã.

2. Como se aplica essa filosofia
cristã?

Procuramos viver um dos maiores en-

sinamentos bíblicos, que é tratar os ou-
tros de maneira justa, como nós mesmos
gostaríamos de ser tratados. A parte
espiritual numa empresa é essencial.
Ninguém mais se lembra de agradecer
a Deus, a não ser nas empresas cujos
líderes são mais religiosos. Religião,
aliás, cada um tem a sua. O importante
é acreditar em alguma coisa, ter espiri-
tualidade. Eu sou católico. Vou à missa
e sigo os valores da minha igreja. Não
há um espaço na Serasa que não te-
nha um crucifixo e não tenha recebido a
bênção. Todos os anos realizamos uma
missa de ação de graças. Ninguém é

obrigado a participar, nem a seguir mi-
nha religião. Mas todos devem ter algu-
ma espiritualidade. Isso faz as pessoas
felizes e isso faz a empresa crescer.

3. Filosofia cristã e rentabilidade são
compatíveis?

Aprendi na escola que resultado bom
é sinônimo de balanço bom. Para isso
vale demitir gente, piorar a qualidade
do produto e cortar custos que afetam
os benefícios dos funcionários. Desde
1991, a Serasa aumentou o quadro de
funcionários sem nunca ter passado por
um processo de corte em massa de pes-
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diretor deve se desdobrar para pensar as
duas coisas. Na maioria das vezes, acaba
preso aos resultados trimestrais. Na Se-
rasa, cada área tem dois diretores. O do
agora e o do futuro. Na área de mercado,
por exemplo, Juan Perez Carrillo cuida
da operação do dia-a-dia, das relações
institucionais, da comunicação interna
e externa da empresa, das vendas e dos
contatos com os clientes, enquanto Ma-
rina Rutter tem como missão mapear o
que a Serasa pode fazer amanhã. Ela é
responsável pelas pesquisas de mercado
e pelo setor de inteligência competiti-
va, que analisa com lupa as ações dos
concorrentes. "Gasto 80% do meu tem-
po com o dia-a-dia", diz Carrillo. "E a

Marina gasta 80% do tempo dela com o
futuro. Nos 20% que nos sobram, a gente
fala, discute e se entende."

Para os analistas de mercado ouvidos
por ÉPOCA, no entanto, o sucesso da Se-
rasa não está nem no modelo "certinho"
do PNQ nem nos caminhos futuristas
como o foco matricial bipolar. A mágica
da empresa, segundo eles, é o próprio
De Lucca. Paranaense de Ribeirão Cla-
ro, ele veio a São Paulo em 1968 para
prestar vestibular. Tentou três vezes. Na
primeira, para Engenharia, adoeceu um
dia antes da prova e não pôde fazer os
exames. Na segunda vez, não passou em
Administração de Empresas na Fundação

Getulio Vargas. "Não estava prepara-
do", diz. Na terceira tentativa, dessa vez
para Administração Pública, curso até
então inédito na FGV, De Lucca passou.
E o seu instinto de liderança falou mais
alto. "No segundo ano, eu já era o diretor
do cursinho, que tinha 350 alunos, e no
período seguinte chegou a 1.200." Seus
amigos dizem que De Lucca, caçula de
cinco irmãos, nasceu para ser o primeiro,
liderar. "Ele não pode ir a uma reunião
de condomínio que vira síndico", diz sua
mulher, Imaculada. Com 1,85 metro de
altura, De Lucca não passa despercebido
pelos corredores. Segue em direção ao
restaurante falando com todos que passam
a seu lado. "E aí, Ribas, tudo em riba? >

soas, aumentou a média salarial, baixou
o preço dos produtos, tudo isso sem-
pre aumentando o lucro, ano a ano. Eu
acredito piamente que trabalhar com
conceitos éticos é o caminho para um
resultado sustentável. Porque o lucro
pode até ser obtido por meio de valores
questionáveis, mas, nesses casos, difi-
cilmente ele se torna sustentável.

4. O que você mudou na Serasa?
Ela tinha outra cultura. Era uma em-

presa normal, como qualquer outra, que
tinha funcionários. A palavra funcioná-
rio é herança da hierarquia do Exército,

onde cada um exercia uma função e ai
de quem fazia algo a mais. O conceito
Ser Serasa é o oposto, ninguém cum-
pre uma obrigação. As pessoas realizam
um trabalho, que traz resultados para
os clientes e, de volta, benefícios para
quem realizou. É um processo de retro-
alimentação.

5. Boa remuneração entra na equação
da Serasa?

Uma pesquisa de mercado mantém
os salários nominais dos funcionários
sempre um pouco acima da média
do mercado. Mas nada muito acima.

Acredito que tudo que excede é ruim.
Eu, particularmente, abomino salário
fixo. Acho que não deveria existir, por-
que uma pessoa pode ter um desempe-
nho bom num determinado período da
vida, mas em outro não estar rendendo
bem. Assim como a empresa, que pode
viver um período de sucesso financei-
ro, mas amanhã enfrentar dificuldades.
Nessas duas condições tem de haver
sacrifício. Se os salários fossem variá-
veis e as empresas remunerassem com
consciência, uma pessoa poderia ga-
nhar R$ 2 mil hoje e R$ l mil amanhã, mas
não estaria desempregada. Se aquele ^
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Tá de folga? Só eu que não tiro folga!",
brinca. Ele é carismático, boa-praça, jeito
de fanfarrão, mas emposta a voz e fala
sério quando o assunto é trabalho.

De Lucca trabalhou no Banco Noroes-
te e no Citibank, até ser chamado pelo
então presidente da Serasa, Max Sender.
Entrou como diretor de Marketing. "Tra-
zer o Elcio foi a melhor coisa que fiz", diz
Sender, que até hoje trabalha na Serasa,
agora como consultor de cidadania em-
presarial. Dois anos depois do convite,
De Lucca virou presidente. E promoveu
uma revolução. "Quando cheguei, só eu,
Deus e duas pessoas faziam as estatísti-
cas", diz. "Só trabalhávamos para ban-
cos, não havia orçamento e era preciso
fazer dinheiro. Era necessário planejar,
evoluir para os vários setores da econo-
mia e oferecer produtos inovadores."

Além de colecionar caixinhas de fós-
foro, crachás de eventos e espátulas de
drinques, De Lucca coleciona elogios.
"Ele é um paizão para os filhos e para
os netos. Daquele de sentar no chão para
brincar de massinha e levar ao cinema
domingo à tarde", diz a mulher. "O Elcio
gerenciava por valores antes disso virar
moda", diz Luiz Carlos Cabrera, sócio
da empresa de contratação de executi-
vos Panelli Motta Cabrera & Associados.
"Ele tem paixão. A pergunta que fica no
ar é como seria a Serasa sem o Elcio."
Há dois tipos de respostas para essa per-
gunta. A primeira, do próprio De Lucca,
é que a Serasa tem sucessores à altura.
A segunda, da maioria dos analistas, é
que sem De Lucca a empresa perde seu
motor. Mesmo com ele, há quem diga
que as inovações da Serasa representam

pouco no faturamento total e ela precisa
acertar a mão em algum grande negó-
cio. "A simples permanência dele nesses
anos todos na Serasa já mostra que ele
é diferente. Pessoas como ele não têm
sucessão", diz Maurício Ghetler, consul-
tor de Mercado da MG Systems. "Ele é
uma liderança incontestável e adota um
modelo de gestão absolutamente dife-
renciado ", diz José Guimarães Monforte,
presidente do Conselho do Instituto Bra-
sileiro de Gestão Corporativa.

De onde vem esse modelo "absolu-
tamente diferenciado"? De Lucca cita
como referência inspiradora o amigo
Jorge Gerdau, um dos mais bem-suce-
didos empresários brasileiros, dono da
siderúrgica Gerdau, uma das raras mul-
tinacionais de origem brasileira. Com
Gerdau, De Lucca divide uma paixão
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salário menor não for o suficiente, ela
vai ter de procurar outro trabalho. Se a
remuneração fixa aqui não foge muito
da média, há uma parte variável boa.
Um salário de diretor, por exemplo,
pode aumentar até 7,5 vezes só com
o bônus anual.

6. Dizem que o senhor é um fã
incondicional do relógio de ponto...

Minha mania é pela gestão por pro-
cessos, baseada em indicadores. Para
gerir bem preciso de informação, e para
ter informação preciso de controle. O
relógio de ponto é um recurso que ajuda

a medir produtividade, racionalidade e
trabalho excessivo. São indicadores que
podem melhorar a gestão da empresa.
Minha meta é implantar o relógio de
ponto. Meu sonho era que eu batesse
ponto, que ficasse tudo registrado, en-
tradas, saídas.

7. Os acionistas da Serasa são ao
mesmo tempo clientes e fornecedores.
É difícil lidar com eles?

Não é fácil. A Serasa é uma socieda-
de de capital fechado constituída por
58 bancos. Como clientes, eles pagam o
mesmo preço pelos nossos serviços que

qualquer outro cliente pagaria. Ao mes-
mo tempo, trabalho para eles e tenho de
apresentar lucro. Para completar, eles
nos fornecem informações, dados e ba-
lanços. Agora, ponha-se no meu lugar.
Imagine quando assumi a presidência,
tocando uma empresa naquela época
pequenininha. Nós mal tínhamos um
computador, trabalhávamos em salas
alugadas e tínhamos de prestar servi-
ços para os bancos, donos da melhor
tecnologia de informática do mundo.
Foi um desafio. Hoje nós temos uma
tecnologia do mesmo nível dos bancos
e até agregamos tecnologia para eles,
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antiga, o hipismo. E algumas caracterís-
ticas de liderança: ambos conhecem em
detalhes a empresa que lideram e as dos
concorrentes, e não ousam inovar se não
estiverem amparados por índices che-
cados. "Nós dois somos aficionados por
gestão e processos", diz De Lucca. Mais
que em Gerdau, porém, De Lucca diz ter
se inspirado na fé. No exemplo do papa
João XXIII, para começar. Por quê? Foi
ele quem convocou o segundo Concilio
do Vaticano, em 1962, criando na Igreja
Católica um sistema descentralizado e
pouco hierarquizado.

Para De Lucca, a Bíblia é a maior fonte
de inspiração para os negócios. Devoto
de Nossa Senhora Aparecida, De Lucca é
católico praticante e vai à missa todos os
domingos. "Mesmo em dias de jogos do
Corinthians", diz sua mulher, Imacula-

da. A filosofia cristã está impregnada no
dia-a-dia da Serasa. Há mais crucifixos
pendurados nas paredes que relógios.
Todas as salas têm. Até a do diretor de
Planejamento, Libio Seixas Júnior, que
se diz agnóstico. "O crucifixo é um sím-
bolo para sempre lembrarmos que existe
um ser superior. É um sinal de espiritu-
alidade", diz De Lucca. Assim como na
Serasa, todos os quartos de sua casa têm
um crucifixo. E é também sobre um cru-
cifixo que foi desenhado o símbolo da
filosofia da Serasa. Como era de esperar,
a empresa tem uma capela. Duas vezes
por semana, reúne-se o Grupo de Ora-
ção Caminhando com Cristo, formado
por 50 funcionários de várias religiões,
especialmente a católica e a evangéli-
ca. O espaço fica exatamente abaixo da
sala do presidente. Todo aniversário da

Serasa, assim como as festas de fim de
ano, é comemorado com uma missa de
ação de graças.

Para quem prefere elevar o espírito
através da arte, a Serasa também dá op-
ções. O analista de Certificação Digital
Ivanilson Costa, de 38 anos, trabalha há
14 na Serasa. Desde criancinha queria
tocar violão." Mas sempre faltou tempo",
diz. Há um ano entrou para a Escola Se-
rasa de Música. Tem aulas às segundas
e quintas, das 18 às 19 horas. "No último
ensaio toquei 'Maria, Maria'", fala com
orgulho. A Escola existe desde abril de
2005, tem 77 alunos e os professores são
da Orquestra Sinfônica da Sala São Pau-
lo, do Teatro Municipal de São Paulo e da
orquestra sinfônica da TV Cultura.

Já o superintendente Amador Rodri-
guez às vezes é visto vestido de palhaço.
Nessas ocasiões, atende pelo nome de
Adamastor. Explica-se. Há cinco anos,
a Serasa criou um programa chamado
Magia do Riso, em que cerca de 40 fun-
cionários voluntários ensaiam uma vez
por semana durante duas horas técnicas
circenses, como malabarismo, e se apre-
sentam em casas de caridades, asilos e
creches. "Estou no.grupo desde o come-
ço. Quando entrei era gerente, e muito
tímido. O grupo me ajudou muito a de-
sinibir", afirma Rodriguez. "O Amadeu
passou a superintendente depois que
virou palhaço", diz De Lucca.

A preocupação com as pessoas é
onipresente na Serasa. Lá ninguém se
considera funcionário. O grito de guer-
ra com que costumavam comemorar as
vitórias da empresa, "Nós somos a Se-
rasa", evoluiu para um nome esquisito
pelo qual todos se chamam: Ser Serasa.
"Aqui ninguém é funcionário porque
isso aqui não é um quartel onde cada
um vem, cumpre sua função e vai >

como a certificação digital que nós de-
senvolvemos e hoje eles utilizam.

8. Só uma cadeira da alta direção da
Serasa é ocupada por mulher. Por quê?

Por ocasião. Talvez por elas terem
entrado bem depois dos homens no
mercado de trabalho, o que faz com
que hoje haja menos mulheres pre-
paradas para determinadas funções
do que homens. Já em outras funções
há mais mulheres. É uma questão de
oportunidade. Aqui na Serasa não
acho que competência tenha alguma
relação com gênero. Aliás, dizem que

as mulheres ganham menos que os ho-
mens. Eu gostaria de saber onde. Em
nenhuma empresa que eu trabalhei vi
isso acontecer. Até por uma questão de
isonomia salarial.

9. Por que o serviço de atendimento
da Serasa não é terceirizado?

Imagine uma pessoa que liga com ca-
dastro negativo, nervosa, ansiosa. Aí,
do outro lado da linha, um atendente
dá uma resposta-padrão seguindo um
roteiro. A pessoa fica mais chateada
ainda. Podemos até expandir e passar a
terceirizar alguns tipos de serviços mais

objetivos, como vendas, por exemplo.
Mas certos assuntos que são mais deli-
cados vão sempre ser resolvidos pelos
nossos profissionais.

10. A Serasa permite o namoro entre
funcionários?

Sim, desde que um não esteja na es-
cala de subordinados do outro. Tem até
o cantinho dos namorados, no jardim.
Só não pode dar amasso aqui dentro.
Tem de ser namoro à moda antiga,
conversando. A Serasa é uma empre-
sa casamenteira. Muita gente que se
conheceu aqui acabou no altar. •
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AS 100 MELHORES EMPRESAS

embora", diz De Lucea. "Aqui as pes-
soas são a empresa. Cada um é uma cé-
lula que mantém viva a organização."

Essa mesma preocupação com as
pessoas parece valer para quem está
fora da Serasa. Poucas empresas são tão
politicamente corretas. Um exemplo:
ela emprega 96 portadores de deficiên-
cia. Para chegar à cota exigida por lei,
de 5% de todos os funcionários, pre-
cisaria contratar mais 17. "Queremos
estar na lei, mas a gente não contrata
por caridade", diz João Baptista Ribas,
coordenador de Desenvolvimento Hu-
mano, ele próprio um deficiente. Não é
só o número de contratados. O prédio
é totalmente amigável. Tem piso com
sinalização em relevo, para deficientes
visuais, e a quarta impressora em braile
está sendo comprada. "Não damos ape-
nas oportunidade, damos condições de
trabalho", afirma Ribas.

Para os 22 deficientes auditivos, há te-
lefone e programas de computador espe-
ciais, uma intérprete e lupas para quem
tem baixa visão. Há rampas em todos os
andares, todas entradas e saídas da em-
presa. Até as calçadas dos 1.200 metros
que separam a Serasa do metrô mais
próximo foram rebaixadas para quem
usa cadeira de rodas e os sinais de trânsi-
to foram adaptados com sinal sonoro para
os deficientes visuais. A Serasa é a única
empresa do Brasil com a certificação NBR
9050, que regula as condições das insta-

lações para portadores de deficiência. Os
cuidados valeram à Serasa uma parceria
com o programa Voluntários, da ONU,
para ajudar as empresas que desejarem
implementar as medidas. A IBM e a Ame-
rican Express já aderiram à parceria.

Também na preocupação com o meio
ambiente a Serasa se destaca. No ano
passado, todo o papel usado na empre-
sa passou a ser reciclado. E os vizinhos
foram alvo de campanha. O centro de
reciclagem fica numa área externa da
Serasa e recebe 5 toneladas de lixo por
mês. Elas são vendidas e o dinheiro vai
para a compra de cestas básicas para cem
famílias. O esgoto na Serasa é tratado ali
mesmo. Um equipamento de cerca de
R$ 200 mil foi instalado para que a água
fosse tratada e pudesse ser reutilizada
nos jardins, nas descargas etc. Até o ar-
condicionado na Serasa é diferente. As
tubulações são embaixo do piso, o que
facilita a manutenção, levando sempre
um ar mais puro a todos.

Isso não isenta a empresa de dar um
pacote de benefícios completo: plano de
previdência privada, auxflio-refeição, as-
sistência médica com padrão apartamen-
to para todos os funcionários, cesta de
Natal, assistência odontológica, seguro
de vida, auxflio-creche, celular corporati-
vo, empréstimo sem juros, complemento
salarial mediante avaliação, empréstimo
consignado. Nos jardins da empresa, há

serviços de lavanderia, sapataria, costu-
reira, despachante e seguradora, todos
com descontos de 20% para funcionários.
E, no 4a andar, só existem salas de aula.
A Escola Serasa tem 573 alunos matri-
culados. Camila Santos, de 25 anos, da
área de Atendimento ao Cidadão, é uma
das alunas. Ela estuda Administração na
Universidade de Santo Amaro (Unisa).
Sem sair da empresa. As aulas, graças a
um acordo com a Unisa, são lá. Ensino
fundamental e pós-graduação também
são oferecidos aos funcionários e familia-
res, graças a parcerias com a Fundação
Roberto Marinho e a FGV..

Parece muita coisa? Pois a Serasa se
destaca também pelas coisas que não
tem. Ela não tem caixa de sugestão. Por-
que, na opinião de quem trabalha lá, isso
não funciona. Na Serasa, ninguém escre-
ve bilhetes com sugestão. Todos os anos,
os funcionários participam durante uma
semana das reuniões do planejamento
estratégico. Não há prêmios por idéias.
"Isso é o papel de cada funcionário e, na
medida em que ele se sente responsável
pela empresa, mais sugestões vai querer
dar", diz De Lucca. Outra coisa que a Se-
rasa não tem é plano de carreira. "Não
gosto dessa palavra. Aqui a gente nem
usa", diz De Lucca. "Não posso predefi-
nir o que cada um é capaz de fazer. Aqui
dentro, cada um pode assumir o trabalho
que quiser, na área que quiser, desde que
se mostre competente para tal." •
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