
p e r s o n a l  c a s e

CASE STUDIES

4

o aprendiz
“Comecei a trabalhar bem cedo, aos 13 anos de idade. 

Foi em 1968, quando meu pai, Carlos Alberto Serra, fundou 
a Aduaneiras, em Santos. A empresa prestava serviços 
para despachantes aduaneiros, explicando detalhes e mu-
danças na legislação que tinham impacto sobre a atividade 
de comércio exterior. Como, por exemplo, rotinas no 
recolhimento de impostos. Tudo era datilografado e, depois, 
reproduzido em mimeógrafos. Meu início no negócio foi 
como ajudante. Executava tarefas como entrega de corres-
pondências, e depois trabalhei em vendas, distribuição e 
na parte de gráfica. Logo depois me mudei para São Paulo, 

acompanhando a expansão da empresa para a capital do 
estado e também para completar meus estudos.”

Um novo cliente
“O comércio exterior era uma atividade marginal na 

economia brasileira, movimentando menos de 5 bilhões de 
dólares na exportação e importação. Mas com a expansão 
de nosso negócio para a capital, passamos a ter contato 
com outro tipo de cliente: a indústria, que não conhecia 
tanto o dia-a-dia da burocracia de comércio exterior, que 
envolvia detalhes como o recolhimento correto de tributos 
para a pronta liberação das cargas. Começamos a fornecer 

O administrador de empresas Carlos Sérgio Serra era quase um 
garoto quando começou a trabalhar e tomar suas primeiras lições de 
gestão. Tinha apenas 13 anos quando bateu ponto pela primeira vez 
na empresa criada pelo pai, a Aduaneiras, especializada no suporte 
técnico a operações de comércio exterior no Porto de Santos. Dezessete 
anos depois assumiu o comando do negócio, hoje um grande grupo 
especializado também em informações tributárias, trabalhistas, 
previdenciárias e de legislação em geral.   
O manager Serra deixa claro duas obsessões: capacitação e valorização 
constante do capital humano, retendo os talentos da empresa - “o 
colaborador tem de se sentir parte integrante do processo” – e a 
permanente sintonia com as necessidades do cliente, onde ele estiver. 
Outro lado do Serra gestor é o bom humor, que se reflete no ambiente 
dos dez andares do prédio de número 77 da Rua da Consolação, Centro 
de São Paulo, onde está a sede do grupo. “Podemos trabalhar com 
seriedade. Mas sem formalidade”, defende.

“O prOfissiOnal 
experiente nãO tem preçO”

C a r l o s  s é r g i o  s e r r a
Presidente do Grupo Aduaneiras
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um serviço de consultoria  para importadores, que na 
época respondiam pela maior parte do comércio exterior. 
Não existia o fax e muito menos se concebia a internet. 
Passamos a oferecer esse suporte com grande agilidade, e 
fomos ampliando ainda mais o nosso negócio.”

assUmindo o leme
“Os anos 80 foram de crescimento. Montamos 

nossa gráfica própria, em São Paulo, e adquirimos um 
concorrente no Rio de Janeiro, o que ampliou em 50% 
nossa base de clientes. Em 1985, substituí meu pai na 
presidência da companhia. Naquele momento tínhamos 
cerca de 100 colaboradores, 10 mil clientes e inúmeros 
desafios pela frente.”

capacitação total
“Desde o início sempre tivemos uma enorme preocu-

pação com treinamento e capacitação de nosso pessoal. 
Sempre tivemos como prioridade oferecer, aos clientes, 
uma equipe de profissionais extremamente preparados, 
atualizados não só quanto à legislação como também nas 
inovações tecnológicas. Essa importância que conferimos 
ao capital humano pode ser medida por nosso turnover, 
que é mínimo. Há colaboradores que estão no grupo desde 
o início. E essa experiência é inestimável.”

o boom da abertUra
“Um grande desafio que superamos, nessa trajetória, foi 

em 1990, quando o Governo Collor promoveu a abertura da 
economia. Da noite para o dia foi extinto o Anexo C, uma 
lista de milhares de produtos com importação proibida. Ao 
mesmo tempo a estrutura burocrática, representada princi-
palmente pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil, a Cacex, foi desmontada, e veio uma nova legislação. 
Captamos a informação primária, transformamos isso numa 
espécie de “receita de bolo” e entregamos o material pronto 
para o cliente. A demanda pelos nossos serviços cresceu 
de forma expressiva, mas estávamos prontos para atender 
a este movimento. Crescemos 100% em três anos.”

treinamento total
“No final de 1992, tivemos uma outra experiência 

importante. O governo Federal decidiu mudar novamente 
a sistemática de importação, e determinou a implantação, a 
partir de janeiro de 1993, do Sistema Integrado de Comér-
cio Exterior, o Siscomex. Parecia simples, mas na verdade 
o tempo era curto e as mudanças a serem explicadas eram 

inúmeras e o sistema de licenciamento passava a exigir 
também o computador. Foi então que a Escola Superior 
de Administração Fazendária (Esaf) nos procurou, para 
realizar os treinamentos. Resultado: fizemos cursos sete 
dias por semana, durante 45 dias, e treinamos duas mil 
pessoas, entre pessoal da Receita Federal e despachantes 
aduaneiros. Foi, para nós, uma experiência extremamente 
gratificante.”

serviço à la carte
“Sempre estivemos atualizados em relação à tecno-

logia. Com a chegada da internet, poucos anos depois da 
implantação do Siscomex, por exemplo, capacitamo-nos 
rapidamente, inclusive com a aquisição de equipamentos 
de última geração. Oferecemos vários produtos através de 
nosso site. Mas temos por princípio não impôr ao cliente um 
produto exclusivamente em meio eletrônico. Afinal, nossa 
missão é levar informação exata, relevante, de forma rápida 
e da maneira mais conveniente 
para o cliente. Se ele quer em 
papel, tem em papel; se ele 
quer em formato eletrônico, 
então é assim que ele recebe. 
Entre os nossos clientes da 
área fiscal e tributária, 70% 
ainda querem a informação 
em papel, e 30% já aceitam a 
informação eletrônica.”

nova expansão
“No final de 2003 vis-

lumbramos a oportunidade 
de uma nova etapa de cres-
cimento, através do desenvolvimento de trabalhos nas 
áreas fiscal, tributária e jurídica. Adquirimos uma empresa 
especializada na divulgação de informações tributárias, o 
Centro de Orientação Fiscal (Cenofisco), e a Lex Editora. 
Os números comprovam o acerto de nossa estratégia. O 
Cenofisco atingiu a marca dos 25 mil assinantes, e tem 
potencial infinitamente maior. Já era uma empresa tradi-
cional, com mais de 25 anos de atividades, e incorporamos 
inovações como a ferramenta eletrônica. Há três anos, a 
participação de mercado era de 5%. Hoje chegamos a 25% 
de um mercado estimado, por baixo, em 100 mil clientes,  
entre profissionais liberais, contadores, contabilistas, 
advogados tributaristas e empresas de todos os portes e 
áreas de atuação, com algo em comum: a preocupação 

“Sempre 

estivemos 

atualizados 

em relação à 

tecnologia”
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em cumprir suas obrigações.”

expertise
“Este ano o Grupo Aduaneiras atendeu a 1 milhão 

de consultas, contra 400 mil em 2005. Temos 42 mil 
clientes e 60 mil assinantes de nossas publicações. 
Atendemos inclusive a grandes escritórios de advocacia 
e empresas de auditoria e consultoria. Elas possuem uma 
equipe que precisa discutir com outros técnicos, trocar 
informações, buscar expertise local. Atendemos a toda 
esta demanda tendo 530 colaboradores. Embora a base da 
informação embora seja tratada por técnicos de formação 

especifica, as equipes interagem. O comércio exterior tem 
a ver com o trânsito interno da mercadoria, o recolhimento 
de ICMS, que varia de estado para estado. Ou seja, há 
uma grande sinergia em nosso trabalho.”

novo crescimento
“No caso do Cenofisco, que já está presente em 

14 estados, nossos planos incluem a expansão para o 
Norte e Nordeste no segundo semestre de 2007, para 
oferecer produtos locais. O cliente é o foco. E precisa-
mos estar atentos às suas necessidades, onde quer que 
ele esteja.”


