
Elcio Aníbal de Lucca é conheci-
do entre os empresários pela quanti-
dade de prêmios que recebe como
presidente da Serasa. A empresa, que
possui o maior banco de dados eco-
nômico-financeiros da América Lati-
na, foi a primeira a conquistar, por
três vezes, o Prêmio Nacional da Qua-
lidade (1995, 2000 e 2005), e a única
a trazer para o Brasil o Prêmio Ibero-
Americano da Qualidade (2002). El-
cio é responsável por um modelo de
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gestão baseado em valores cristãos e
focado em seus funcionários (os cha-
mados Ser Serasa - ser ético, ser gen-
te, ser excelência, ser empreendedor).
Dessa maneira, o aspecto espiritual é
definido como essencial para o de-
sempenho de cada um e, conseqüen-
temente, da companhia.

As práticas de gestão da Serasa,
lideradas por Elcio, levaram a empre-
sa a ser considerada por vários anos
uma das melhores para se trabalhar no

Brasil e na América Latina. É aponta-
da pela Organização das Nações Uni-
das como modelo pelo Processo Se-
rasa de Empregabilidade de Pessoas
com Deficiência. Envolvido em diver-
sas ações sociais, o empresário diz que
pratica responsabilidade social por fi-
losofia. É membro dos Institutos Aka-
tu e Ethos, do Conselho Supervisor do
Prêmio Bem Eficiente e da Ação Co-
munitária do Brasil. Em 2003, foi elei-
to pela ADVB Líder Empresarial Na-



cional de Responsabilidade Social.
No final de julho assumiu o cargo

de presidente do Fórum de Líderes
Empresariais da Gazeta Mercantil,
cargo que também ocupa na Associa-
ção Latino-americana de Crédito (Ala-
cred). Faz parte do Conselho Cura-
dor da Fundação Nacional da Quali-
dade e foi um dos empresários ideali-
zadores do Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC), do qual é vice-presi-
dente. É membro da Comissão de

Todas as pessoas
de caráter e ética
têm vontade de

fazer alguma
coisa em benefício

do próximo

Ética do Conselho Regional de Admi-
nistração de São Paulo; dos Conse-
lhos da ADVB e da Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing de
Portugal (ADVP); do Conselho Em-
presarial Brasil-Peru; e coordenador
do Comitê Brasil-Itália de Intercâm-
bio Comercial, Cultural e Social, den-
tre outros. Sua atuação se expande
ainda para o meio acadêmico. É vice-
presideifte do Conselho de Adminis-
tração da Eaesp/FGV.

O empresário trabalha há mais de
30 anos na área de serviços e no se-
tor financeiro. Começou na Serasa
como diretor de marketing, tendo as-
sumido o comando da companhia em
1991. Desde então fez o número de
clientes saltar de 300 para 400 mil e
a quantidade de consultas aumentar
de l milhão por mês para 4 milhões
por dia. Em 2005 a empresa obteve
um faturamento de R$ 570 milhões.
Elcio acredita que é muito fácil ga-
nhar dinheiro sem respeitar valores,
mas o negócio não é sustentado quan-
do eles não existem.

Empreendedor - Para o senhor,
onde começa a responsabilidade
social dentro de uma empresa?

Elcio Aníbal de Lucca - Começa
em cada indivíduo, na consciência de

cada um. Todas as pessoas de cará-
ter e ética têm vontade de fazer algu-
ma coisa em benefício do próximo.
Compete à empresa aproveitar esse
desejo, do mesmo jeito que aproveita
a vontade das pessoas de trabalharem
em informática ou em marketing. O
que fiz na Serasa foi exatamente isso,
eu via que as pessoas desejavam rea-
lizar alguma ação para ajudar o outro
e não sabiam como. Então foi muito
simples buscar a união dessas pes-
soas e traçar um processo pra isso.
Foi assim que começou, mas pode ser
de outras maneiras. Pode vir das ini-
ciativas do dono, do presidente, dos
acionistas, que desejam fazer uma
ação social específica. Desde que isso
contribua para a sociedade, está óti-
mo. No nosso caso foi simplesmente
pegando a energia de cada um e que
se tornou uma sinergia.

Empreendedor - Então a respon-
sabilidade social pode ser prati-
cada não só pela grande empre-
sa, mas pelas pequenas e médias
também?

Elcio - A responsabilidade social
parte do indivíduo. Se o sujeito sozi-
nho tem atitude cidadã correta, ele pra-
tica responsabilidade social. Se ele vira
um microempresário, será revestido
de um CNPJ e, conseqüentemente,
estará praticando. O bacana na empre-
sa é que ela tem uma reunião de pes-
soas que ajudam a realizar a respon-
sabilidade social alavancada. Sozinho,
você pode dar banho em criança, pode
ensinar a ler e escrever, pode dar pre-
sente, amor e carinho. Se juntar duas
pessoas, já pode pensar em virar uma
escolinha. E se está em uma escoli-
nha, aprende pedagogia. Se a sua li-
nha é um pouco maior, vai ter com-
putador pra aplicar a pedagogia. Todo
cidadão tem o dever da atitude res-
ponsável, que hoje chamam de respon-
sabilidade social. Mas é uma coisa que
já está inerente, ou não, nas pessoas.
Empreendedor - Há diferenças
entre filantropia, patrocínio e res-
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ponsábilidade social?
Elcio - Conceitualmente, sim. Po-

rém, tudo o que você fizer que não
prejudique alguém e construa alguma
coisa é responsabilidade social. A fi-
lantropia é necessária em determina-
das circunstâncias, quando você aten-
de uma pessoa necessitada e dá algo
para ela, ou atende uma organização,
por exemplo. Mas você também pode
fazer filantropia dando carinho a al-
guém. O patrocínio é uma maneira
organizada de ajudar alguém através
de recurso financeiro. E a responsa-
bilidade social são as ações que pre-
tendem contribuir com alguma coisa
na sociedade.

Empreendedor - Qual dessas é
mais praticada na Serasa?

Elcio - É o que nós chamamos de
cidadania empresarial, que inclui a
responsabilidade social e é a atitude
cidadã de cada indivíduo. A atitude
cidadã acompanhada dos valores co-
muns e coordenada em um processo
vira cidadania empresarial. É quando
você pega essa responsabilidade so-
cial que a empresa tem, o sentimento
das pessoas, estabelece políticas e
torna isso um processo. Cria uma
metodologia, tira indicadores, estabe-
lece normas e faz as práticas, tendo
as metas daquilo que você quer aten-
der. E não é meta de resultado eco-
nômico-financeiro, é meta de resul-
tado social.

Empreendedor - Que projetos so-
ciais da empresa são mais impor-
tantes para o senhor?

Elcio - Nós atuamos em todos os
setores, econômico, ambiental e so-
cial. O que faz tudo isso funcionar,
que é a mola propulsora, é o desejo
de ser voluntário do Ser Serasa
(como são chamados os profissionais
da empresa). Você pode fazer o bem
dando dinheiro. Mas na esquina não
dou esmola em hipótese alguma, acho
isso uma irresponsabilidade social,
porque você está gerando aproveita-

dores e pessoas que vão se motivar
na esquina. Devia ser severamente
punido tanto quem pede como quem
dá dinheiro. Há pessoas que dão de
coração, mas amanhã aquele pedinte
vai estar ali de novo. O mais impor-
tante é esse espírito de voluntário.

Empreendedor - Como funciona
essa política de voluntariado na
Serasa? Todos os funcionários da
empresa são voluntários em al-
gum projeto?

Elcio - Há um estímulo para que
todos sejam. Nós temos hoje, com
práticas objetivas, mais ou menos me-
tade dos funcionários da empresa en-
volvidos. Há também uma turma que
não gosta de ir lá fora ajudar, que ajuda
de outra forma. Por exemplo, um es-
tagiário monta um site para uma
ONG. O outro faz um layout para uma
outra entidade. Na retaguarda muita
gente trabalha. Outros preferem aju-
dar na coleta e distribuição de roupas
no inverno. Também fazemos essas
ações pontuais. Evitamos enfiar a mão
no bolso e dar dinheiro, porque isso
é o princípio da esmola. A gente até
dá, porque, às vezes, é preciso aju-
dar a construir, arrumar, tirar uma
goteira, consertar um fogão que que-
brou. Se uma pessoa estiver com
fome, tem que dar um prato de co-
mida. Mas preferimos envolver o vo-
luntário em uma ação pessoal e não
pegar o dinheiro da empresa. Então
eu diria que juntando essas ações pes-
soais, quase todas as pessoas da em-
presa, de alguma maneira, fazem al-
guma coisa.

Empreendedor - O senhor pode-
ria destacar algum desses exem-
plos de voluntariado?

Elcio - Os funcionários que dão
curso pré-vestibular de graça para os
colegas. Terminam o expediente e fi-
cam dando aula até 21 h, 22h, três ve-
zes por semana. Temos também os
voluntários que divulgam para todo o
Brasil o modelo de gestão da Serasa.

A empresa paga as passagens, hos-
pedagem e os voluntários dão a aula
de graça. Então nós temos voluntári-
os nas áreas assistencialista, cultural,
educacional. Outro exemplo é que
toda sexta-feira é livre no curso de
graduação que nós temos dentro da
Serasa. Convidamos não só os alu-
nos, mas também os outros funcio-
nários para assistirem um voluntário
interno, de preferência, dar uma aula
naquilo que é bom. É nas sextas-fei-
ras à noite, e lota o auditório. Teve
uma vez que nosso diretor de Desen-
volvimento Humano deu um cursinho
de Português e foi maravilhoso. Ha-
via outros diretores assistindo e tam-
bém o faxineiro. Isso é voluntariado,
quando você doa, quando isso sai de
você. As dimensões das pessoas com-
preendem aspectos físicos, intelectu-
ais e psicológicos. Mas há uma outra
dimensão fantástica, a espiritual, que
quase não é percebida por ninguém,
só pelos grupos religiosos. Ao passar
a olhar a dimensão espiritual perce-
be-se um crescimento enorme das
pessoas, a qualidade de vida melhora
muito e, conseqüentemente, o ambi-
ente de trabalho. Fugimos daquele fi-
siologismo que se vê muito na políti-
ca e ali se encontra o ser humano
verdadeiro.

Empreendedor - Isso é uma filo-
sofia bastante cristã.

Elcio - Eu me baseio muito na fi-
losofia cristã e ela serve para todas
as religiões.

Empreendedor - Mas não é uma
coisa muito rara no meio empre-
sarial, onde o que impera é a com-
petitividade e não o amor ao pró-
ximo?

Elcio - Não sei se é raro, eu diria
que sou assim desde que nasci. Meu
pai tinha muita fé, minha mãe era mui-
to espiritualizada. Os dois eram mui-
to sensíveis. Eu ficava revoltado quan-
do ouvia nos meios de comunicação
as pessoas que falavam 'isso aconte-
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ceu graças ao meu esforço, meu
trabalho, minha energia'. Todo
mundo esquece que só acontece
porque Deus te ajuda. Desde jo-
vem é preciso ser perseverante, es-
tudioso, ter racionalidade e ética.
Mas se não tiver força interior e
espiritual, não se constrói nada que
dure, nem será feliz o suficiente.
A sustentabilidade só acontece se
houver cuidados com todas as di-
mensões da pessoa. Não se pode
esquecer o espiritual. O que é a
espiritualidade? É você desejar
bem ao próximo, independente da
sua atividade. Se fizer isso, não
precisa fazer mais nada. Quando
se começa a tocar nesses assun-
tos, percebe-se que as pessoas
têm necessidade de tornar isso co-
mum a todos.

Empreendedor - Privilegiar a vi-
são espiritual é positiva para a
imagem da empresa, traz retorno
de marketing?

Elcio - Pode-se fazer por marke-
ting ou por filosofia. Eu entendo que
ao privilegiar o aspecto espiritual, você
traz um bem maior, que é ter um meio
ambiente melhor. Assim, as pessoas
vão confiar no nosso serviço, acredi-
tar que trabalhamos com ética quan-
do negociamos e que não trapaceamos.
É claro que repercute e o retorno é
automático. Se fosse só para melho-
rar a nossa imagem, eu não iria querer
que todas as empresas agissem desta
forma. Quando se cria um ambiente
favorável, é bom para todo mundo. E
não é para fazer para o futuro, tem
que fazer para ser bom agora. Falam
muito que os jovens são o futuro. O
futuro nada, são o presente.

Empreendedor - Como funciona
a filosofia do Ser Serasa no cotidia-
no da empresa?

Elcio - Filosofia é uma coisa que a
gente internaliza, ou não existe. Você
pode fazer curso de Filosofia, estudar
os maiores filósofos do mundo, enten-

É muito fácil ganhar
dinheiro sem

respeitar valores.
Esse é um

empreendedorismo
que não nos

interessa

der tudo sobre o assunto, mas se não
internaliza, não pratica. Na Serasa nós
percebemos todos com os mesmos
valores. As pessoas logo que entram,
conhecem os valores, têm procedimen-
tos para isto. A gente logo diz para as
pessoas "você quer ser feliz? Então o
negócio é o seguinte, se você combi-
nar com os nossos valores, então vai
ser feliz aqui. Se quiser ser infeliz, não
vem pra cá, porque não vai combinar

com os nossos valores, então não
vai ficar". Assim, as pessoas ou têm
os mesmos valores que a empresa,
ou não têm. Quando nossos valores
são politicamente aceitos, porque as
pessoas com bons propósitos nor-
malmente aceitam, elas ficam. Ago-
ra, os que não têm muita ética, nem
chegam a entrar. Se entrarem, não
duram nada, porque isso logo é per-
cebido no ambiente.

Empreendedor - Dentro desses
valores politicamente aceitos, o
que é ser empreendedor?

Elcio - É quando se realiza al-
terações em alguma coisa com o
propósito de construir. No nosso
entendimento, ser empreendedor
é ter responsabilidade social, le-
vando benefícios. Porque você

pode ser empreendedor e realizar
grandes obras, grandes empresas,
ter grandes resultados, só visando o
lucro. É muito fácil ganhar dinheiro
sem respeitar valores. Você pode pre-
judicar o meio.ambiente, uma pes-
soa ou uma entidade. Esse é um em-
preendedorismo que não nos interes-
sa. O bom é quando a gente trans-
forma o ambiente, na medida de
construir alguma coisa, respeitando
o próximo. Você pode ter valores pa-
recidos ou diferentes, mas fazendo
parte desse rol de valores politica-
mente aceitos. Tem gente que acha
que o amor é importante, por exem-
plo. Já eu acho que quando uma coi-
sa é feita sem paixão, ela não acon-
tece. Tem gente que acha que tem
que ser feita só com razão. Os dois
valores são politicamente aceitos e
são diferentes, mas você pode usar
os dois. O empreendedor é susten-
tado na medida em que baseia seu
empreendedorismo nos valores nor-
malmente aceitos.

Text Box
Fonte: Empreendedor, ano 12, n.144, p.16-19, out. 2006.




