
Gestão para
transformar
A Serasa procura adotar seu padrão
interno de excelência no relacionamento
com todos os públicos da empresa
Daniele do Nascimento Madureira

A
O PEDIR AJUDA À SERASA,
a maior empresa de in-
formação e análise de
crédito da América Lati-
na, os profissionais do
Lar Escola Mãe do Divi-
no Amor (Lemda), orga-

nização não-governamental paulistana
voltada para o tratamento de portadores
de deficiência mental, não imaginavam
que receberiam tanto apoio. Preocupa-
dos em captar recursos para manter suas
47 crianças em abrigo, outras 154 na es-

cola e prestar mais de l 000 atendimen-
tos mensais na clínica, eles queriam sen-
sibilizar os empregados da entidade pa-
ra temas como motivação, qualidade to-
tal e avaliação de desempenho. O obje-
tivo era prepará-los para implantar pro-
cessos de controle de informações bási-
cas, como o tempo que determinada crian-
ça fica no abrigo ou quantas altas um pa-
ciente já recebeu desde que vem sendo
tratado. "Ninguém pensava em excelên-
cia de gestão, só pedimos uns vídeos em-
prestados", diz Rosana Américo, assis-

tente social da Lemda. Como única em-
presa a receber três vezes o Prêmio Na-
cional da Qualidade (PNQ), a Serasa acre-
ditou que poderia fazer mais pela ONG.
Destacou Eduardo Kazuo Minori, coor-
denador de qualidade, para ajudar a Lem-
da a mapear todos os seus processos.

Minori, por sua vez, também achou
que poderia ir além: inscreveu a Lemda
para concorrer ao Prêmio Paulista de
Qualidade da Gestão 2005/2006, consi-
derado um preparatório para quem de-
seja disputar o PNQ. Era uma maneira
de levar a ONG a implantar os sistemas
de qualidade seguindo os mais altos cri-
térios e mudar de vez sua história. "Foi
um trabalho imenso, cansativo, e muitas
vezes pensamos em desistir", diz Rosa-
na. No dia do anúncio do prêmio, quan-
do os 48 funcionários se reuniram em
frente ao único computador da casa com
acesso à internet, chamaram a si mes-
mos de ingênuos: só companhias do por-
te de Sabesp, Itaú e Belgo Mineira esta-
vam se classificando. "Até que, no final
da lista, nosso nome apareceu como me-
dalha de bronze", diz Rosana. "Passa-
mos a ser vistos de maneira diferente pe-
lo governo, pelas autoridades, pelos for-
necedores e até por nós mesmos."
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Fazer com que instituições como a
Lemda mudem de postura e acreditem
no poder transformador da inovação se
tornou uma missão para a Serasa. "Não
é doando dinheiro que se resolve o pro-
blema", diz o presidente, Elcio Anibal
de Lucca. "O mais importante é
preparar o outro, para que ele não ,„,
precise de você e acredite no
próprio potencial." A Serasa sa- .. £
be dessa necessidade por expe- ( Jjj
riência própria: no início da dé-
cada de 90, não tinha mais para
onde crescer. Controlada pe-
los maiores bancos do país,
a companhia já atendia to-
das as instituições financei-
ras e o mercado apontava
para uma concentração
crescente no setor. Era
preciso descobrir novos
negócios. Foi quando a
Serasa passou a oferecer
seus serviços ao comér-
cio em geral. Há três anos,
a inovação pôde ser confe-
rida em um novo produto:
a certificação digital.

A Serasa procura estimu-
lar a inovação além de seus

muros, com a transferência de conheci-
mento em gestão para instituições do Ter-
ceiro Setor, e também internamente. Um
modelo de gestão batizado de Foco Ma-
tricial Bipolar (que determina dois dire-
tores para cada área — um para cuidar
do presente e outro do futuro dos negó-
cios) estimula as pessoas a pensar o tem-
po todo em novas formas de atuação. "Es-
sa preocupação também se reflete na co-
munidade", diz Lucca. Um exemplo é a
Escola Serasa, que funciona na sede da
empresa, na zona sul de São Paulo. Ne-
la são ministradas aulas que vão do En-
sino Fundamental à pós-graduação para
funcionários, familiares, terceirizados e
até integrantes de ONGs parceiras. Foi
preciso uma autorização do Ministério
da Educação para que a Universidade de
Santo Amaro (Unisa) se instalasse nas
dependências do prédio.

"Nosso objetivo é levar o padrão de
excelência em gestão que adotamos no
dia-a-dia a todos os públicos com os quais
nos relacionamos", diz Lucca. "Para ini-
ciar o trabalho de voluntariado, por exem-
plo, nos organizamos como se fosse o
lançamento de um produto: convidamos
especialistas, fazemos reuniões e traça-
mos estratégias." Por trás dessa prática

está a idéia de que só por meio de pro-
cessos e indicadores é possível me-

"^ dir o resultado de uma ação — e, as-
1 sim, criar algo novo e melhor.

Em 2006, a Serasa se tornou a
primeira empresa a receber a cer-

tificação da Norma Brasi-
leira de Responsabilidade
Social (NBR 16001). A
companhia também é re-
conhecida pela Organi-
zação das Nações Uni-
das pelo seu programa
de empregabilidade de
pessoas com deficiên-

cia. Uma de suas políticas, no entanto,
é considerada polêmica em termos de
responsabilidade social: a empresa não
conta quantos negros tem. Na visão de
Lucca, isso seria discriminação. Segun-
do Milton Luís Figueiredo Pereira, di-
retor de desenvolvimento humano e
organizacional, a Serasa articula uma
parceria com a Universidade da Cida-
dania Zumbi dos Palmares para o recru-
tamento de estagiários. •
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Text Box
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