
ao poucos os empreen-

dimentos no Brasil que se

destacam pela excelência

com que lidam com nossa

realidade. Um deles certa-

mente é a Serasa, uma das maiores

empresas no mundo de informações

para decisões de crédito e apoio a

negócios, amplamente reconhecida

como uma das empresas mais bem

sucedidas do país, tanto em termos de

desempenho empresarial quanto em

termos de sua gestão, especialmente a

gestão de pessoas. Mas o que acontece

na Serasa que a fez dar tão certo, a ponto

de ser premiada sucessivamente como

uma das melhores empresas para

trabalhar? Para saber a resposta, fomos

conversar com Milton Pereira, diretor

de Desenvolvimento Humano e

Organizacional da empresa. De acordo

com o ele, há muitas respostas para essa

questão, mas há um feto decisivo que

vem movendo a Serasa ao longo do

tempo: "O sucesso da Serasa foi adotar

uma filosofia implementada pelo

presidente Élcio Annibal de Lucca, que

assumiu a presidência há aproxima-

damente 15 anos. Ele acreditou num

modelo de gestão baseado nos

princípios e critérios da Fundação

Nacional da Qualidade.A Serasa é uma

empresa fortemente baseada em

valores e conceitos". Mas qual o cerne

desses conceitos e valores? Numa

palavra: pessoas. O segredo são as

pessoas. Pode soar batido, porque todas

as empresas, hoje, dizem isso. Mas na

Serasa a coisa é levada a sério, tanto que

os funcionários da empresa são tratados

por uma denominação muito particular:

Ser Serasa. Claro que não são os nomes,

simplesmente, que fazem a diferença,

mas, como se verá na entrevista, a relação

real que com eles se estabelece."O Ser

Serasa", como diz Pereira, "está no

núcleo, no DNA da SerasaA empresa é

baseada nele, porque é ele que cria a

inteligência da empresa, produz seu

capital intelectual e faz com que a

empresa seja valorizada no mercado". É

um concerto que se reflete na prática,

com a real valorização das pessoas, com

os cuidados com o seu desenvolvimento,

não só no âmbito profissional, mas no

pessoal também. É possível que muitas

das idéias e práticas mencionadas por

Pereira não soem como novidade, no

âmbito dos discursos. Na prática, porém,

representam a materialização de um

projeto humano, com viés empresarial.

Confira a entrevista.



T&D/IC—Apesar de a Serasa vir se

destacando como uma das

melhores empresas para trabalhar

já há algum tempo, o quem vem

fazendoadiferenca em sua trajetória

e quais foram os fatores que

contribuíram para isso?

Milton Pereira —A Serasa, há quinze

anos, aproximadamente, vem trabalhando

muito sua cultura organizacional, numa linha

de "step by step" de melhoria contínua,

sem trancos e solavancos. É uma empresa

que cresce sustentavelmente. Eu acho que

o sucesso da Serasa foi acreditar na

filosofia implementada pelo presidente

Élcio Annibal de Lucca, que assumiu a

presidência há aproximadamente 15 anos.

Ele acreditou num modelo de gestão

baseado nos princípios e critérios da

Fundação Nacional da Qualidade E a Serasa

embrenhou-se por esse caminho,

acreditou nisso, criou a sua visão,

perseguiu-a, e vem, passo a passo,

fortalecendo valores e conceitos, porque

esta é uma empresa fortemente baseada

em valores e conceitos. "Na Serasa os

valores são vividos, são debatidos, são

disseminados pelas lideranças, e os

conceitos também, porque é uma empresa

que quando implementa algum método,

alguma metodologia ou alguma prática, ela

prima por conceituar bem o que está sendo

implementadalemos um cuidado muito

grande com as palavras, com os conceitos

e com os métodos adotados.

Esta decisão foi um marco, o início

da mudança na empresa?

Exatamente. Foi quando se deu a

construção dessa cultura, dessa base de

valores. Por exemplo, assumimos que

quem trabalha aqui é o Ser Serasa

(funcionários). Para nós, o Ser Serasa é

um núcleo do qual saem todas as bases de

valores da empresa. O Ser Serasa, para

nós, é a própria empresa, ele se confunde

com a empresa, porque nós temos como

princípio fundamental que ele valorizado,

crescendo e motivado, ele gera o

crescimento da empresa, e a empresa, ao

crescei; retribui ao Ser Serasa todos os

benefícios desse crescimento. Essa

interação muito próxima, quase que

coincidente, Ser Serasa e Serasa, foi o que

formou o núcleo básico da cultura de

valores da empresa. Eu acho que aí começa

asurgiremosvalores,aestruturadevabres

compartilhados da empresa, aí começa a

nascer o modelo de gestão da empresa.

Nós acreditamos e investimos muito em

gestão.

Como a Serasa valoriza seus

colaboradores em termos de oferta

de oportunidades de crescimento,

desenvolvimento e reconheci-

mento de suas ações?

Como o Ser Serasa está no núcleo, nesse

núcleo forte e rígido, no DNA da Serasa,

de passa a set;vamos dizer;o foco principal

da empresa. A empresa é baseada nele,

porque é ele que vai vender; é ele que vai

desenvolver produtos, é ele que vai

desenvolver sistemas, é ele que vai criar a

inteligência da empresa, vai produzir o

capital intelectual da empresa, que faz com

que a empresa seja valorizada no mercado,

quem construiu e vem construindo isso é

o Ser Serasa. Portanto, ele passa a ser um

elemento fundamental no sucesso da

empresa. Ora, se ele é um elemento

fundamental, é evidente que as políticas

voltadas para o seu desenvolvimento, para

o seu crescimento, têm que ser muito

bem organizadas e valorizadas, por isso

temos aqui uma empresa que abre

oportunidades contínuas para o

crescimento, tanto é assim que o nosso

modelo de desenvolvimento não se

chama Recursos Humanos.

Como ele se chama?

Nós damos tanta importância ao Ser

Serasa, que nós chamamos o RH de

Desenvolvimento Humano, porque

acreditamos que a empresa é um espaço

a mais na vida da pessoa, é onde a pessoa

vai viver uma boa parte da sua existência,

dentro da empresa. Esse tem que ser um

espaço que proporcione o

desenvolvimento do ser humano em duas

grandes dimensões, a dimensão pessoal e

a dimensão profissional, que estão

absolutamente interconectadas. Se você

desenvolve a pessoa, você terá profissionais

melhores e vice-versa. Você tendo

profissionais melhores, provavelmente vai

criar razoes para que a pessoa também se

desenvolva. O nosso modelo de

Desenvolvimento Humano parte desse

pressuposto: desenvolver a pessoa e

desenvolver o profissional, de uma forma

interconectada.

E o colaborador, nessa perspectiva,

obviamente deve se sentir

valorizado. A empresa consegue,

de alguma forma, medir isso?

Exatamente, nós medimos a valorização

permanentemente. Nós temos um

processo cíclico aqui de fazer pesquisas.

Nós pesquisamos tudo, temos

indicadores, e já que estamos inseridos

no modelo da Fundação Nacional da

Qualidade, temos que ter indicadores,



macro-indicadores, micro-indicadores,

além das pesquisas que fazemos com os

clientes internos. Por exemplo, quando

uma área atendeaoutra área, pesquisamos

como esse atendimento afeto. Etambém

pesquisamos a satisfoção individual, e nesse

ponto temos tido a agradável surpresa de

estarmos sempre acima de 90% de

satisfação, já há muitos anos. Esse é um

índice extraordinário, sem dúvida alguma.

Quando uma área destoa um pouco desse

índice, o que é possível, pois temos muitas

respeito mais diretamente ao

desenvolvimento profissional, que são

Gestão de Pessoas por Competência e

Gestão do Conhecimento. Agora, para

que esses quatro macroprocessos

funcionem dentro da organização, para que

eles interajam entre si, eles dependem de

um outro grande macroprocesso

chamado Desenvolvimento de Liderança,

porque os líderes têm que levar para cada

célula todas a filosofia, todas as políticas,

todas as práticas desses quatro

teórico. Como é aprender na Serasa

e como isso acontece?

De forma muito interessante, porque

estamos está cada vez mais transformando

a empresa em uma"leaming organization",

que é aquela idéia já um pouco antiga, mas

ainda interessante, de fazer com que a

empresa tenha, em todos os seus

momentos, momentos de aprendizagem.

Agora, acabamos de sair da Semana de

Qualidade de Vida e de Aprendizado.

Fazemos .todo ano uma semana de

áreas, nós vamos trabalhar com mutofbco

essa área para saber o que está

acontecendo. Montamos um grupo que

leva as lideranças e as pessoas daquela

área para um hotel e lá vamos conversar;

arrumar o que está acontecendo. Esse é

um projeto que a gente vem

desenvolvendo já há algum tempo.

Cornoétrabalhadooterna liderança,

ponto-chave na Serasa, em termos

de desenvolvimento?

Muito boa pergunta. Nós temos aqui um

hexágono definido por seis

macroprocessos do desenvolvimento

humano. Destes seis macroprocessos,

dois dizem respeto ao desenvolvimento

da pessoa. Nós temos o macroprocesso

Qualidade de Vida e o macroprocesso

Cidadania Empresarial. Estes dois

macroprocessos são voltados para o

desenvolvimento da pessoaJemos depois

outros dois macroprocessos que dizem

macroprocessos. Falta um macroprocesso

para fechar o hexágono. Exatamente no

vértice da liderança se liga o vértice da

Gestão da Cultura Organizacional, porque

aqui, novamente, os líderes são os grandes

construtores e difusores da cultura. É por

meio desses macroprocessos que a

fazemos a gestão das pessoas. Nós não

dividimos a nossa área de recursos

humanos, o que é comum no mercado,

em recrutamento, seleção, treinamento,

cargo, salários, avaliação. Essas coisas

existem, claro, mas elas se subordinam a

processos maiores, que são esses seis

que eu falei. Toda a difusão desses

processos, subprocessos, rotinas e

políticas, isso tudo flui com a liderança. O

trabalho com os líderes é realmente mu to

grande.

A Serasa faz um investimento muito

grande no desenvolvimento das

pessoas, inclusive do ponto de vista

aprendizado e uma semana de qualidade

de vida. Este ano fundimos as duas numa

única semana, procurando fazer com que

as pessoas despertem para as questões

de aprender coisas de qualidade de vida.

Foi uma semana espetacular, que a gente

criou até uma espécie de gincana interna,

em que as pessoas assistiam palestras

sobre qualidade de vida a semana toda e

num determinado momento do dia, tinha

que parar em frente a um computador,

com a equipe ou com o líder, para

responder questões sobre as palestras

(havia um relógio marcando o tempo das

respostas, depois divulgávamos o placar

durante toda a semanaAgora nós vamos

homenagear as dez áreas e as dez lideranças

que fizeram as maiores pontuações). Este

é um princípio que estamos disseminando

em todos os locais da empresa. Se o

funcionário vai ao almoçar, ele ira receber

orientações de ordem nutricional no

próprio restaurante da empresa. Ou seja,



o restaurante também é um local de

aprendizadoAs copas, que é um conceito

do nosso prédio, um lugar para as pessoas

tomarem um cafezinho e se encontrar,

também pode ser um local de aprendizado,

e as reuniões entre os líderes e os liderados

também são oportunidades de

aprendizado. Estamos disseminando isto

fortemente na empresa, torná-la uma

organização de aprendizado.

O princípio geral é que não se pode

trabalhar (bem) o lado, vamos dizer,

técnico, do negócio, se não for

trabalhado também o lado humano,

do desenvolvimento do indivíduo?

Muito bem, você pegou bem, e é por isso

que temos esses dois macroprocessos

que falei, que são Qualidade de Vida e

Cidadania Empresarial, que trabalham dois

pontos: o primeiro é que a pessoa se sinta

bem consigo mesma e o segundo, que se

sinta bem em relação aos outros. A

qualidade de vida procura estabelecer

políticas que atendam a pessoa e sua família,

e o cidadania empresaria} vai além,

pensando a pessoa no ambiente, no

entorno, na sociedade. Este

macroprocesso oferece oportunidades

para que as pessoas se realizem como

cidadãs. Por exemplo, nós temos o

programa Serasa Social de voluntariados,

que vai bem nesta linha. Nós temos hoje

80 ONGs no Brasil todo, atendidas por

80 times de voluntários. Hoje temos

aproximadamente l 200 pessoas

voluntariando, 50% do quadro estão

engajados nessas ONGs, portanto é um

programa forte de voluntariadoAgora em

novembro, por exemplo, faremos a chama

do voluntariado manter-se acesa, porque

vamos fazer o Dia do Voluntário Serasa.

Esse dia será um sábado, e iremos para

uma ONG, com todos os voluntários no

Brasil, das agências Serasa. Vamos pintar,

fazer jardinagem, organizar, fazer 5S nas

entidades participantes. Essa atividade cria

um bem estar também, e a pessoa se realiza

como ser humano. Esses dois

macroprocessos estão pensando nisso.

A qualidade de vida está preocupada com

a alimentação, saúde e todas as suas

dimensões psicológica e emocional.

Temos também uma área de promoção

da saúde, que abrange medicinas

alternativas, como RPG, acupuntura,

atendimento à mulher, saúde da mulher;

coleta do leite materno, preparação para

o parto, enfim, temos um programa

específico para isso, com ginecologistas

que atendem aqui duas vezes por semana.

Nós temos um cuidado muito grande com

a saúde, entendida de forma ampla, e com

a cidadania Esse é o lado pessoal e humano.

Em sua opinião, o senhor entende

que as empresas são responsáveis

pelo desenvolvimento dos

funcionários, considerando as

carências educacionais do país?

Não há dúvidas de que as empresas têm

que assumir coisas que o governo não

consegue mais suprir Nós hoje assumimos

a educação. Inclusive, nós preconizamos

que as empresas apoiem a educação formal,

e não só a educação profissional A Serasa

criou a Escola Serasa. Nós aqui fugimos

um pouco do conceito conhecido de

universidade corporativa, porque as

universidades corporativas muitas vezes

têm só apenas a conotação da formação

profissional, do treinamento "stricto

sensu". Nós procuramos ampliar esse

conceito de escola. Por exemplo, o

colaborador pega um elevador aqui, às

seis e meia da noite, para ter aulas de

graduação. Nós temos um convênio com

a Unisa, que nos permite dar cursos de

Administração. Nós temos duas turmas

de Administração aqui, no campus Serasa,

dentro da Serasa. Nós abrimos um

restaurante para que o colaborador possa

se alimentar à note, deixamos uma área

de saúde de prontidão para atender

eventualidades, disponibilizamos o nosso

Centro de Conhecimento para ele usar

para pesquisas, trabalhos em grupo, com

internet e vídeo.



É graduação regular?

Sim,regular,com reconhecimento do MEC.

E temos também pós-graduação com a

Fundação Getúlio Vargas aqui também.

Temos um MBA à noite. Temos ainda a

possibilidade do ensino médio. Os nossos

Ser Serasa já são formados na sua

quase totalidade. Mas temos aqui os l

vigias das firmas terceirizadas, o

pessoal de limpeza, os garçons, os

cozinheiros, enfim, nós oferecemos

a esse pessoal a oportunidade de eles

estudarem, porque eles trabalham j

dentro da empresa. Temos uma j

parceria com a Fundação Roberto

Marinho e a Fundação Bradesco para

preparaá-los naquele curso

antigamente chamado de supletivoJemos

ainda um curso pré-vestibular,aqui dentro,

com professores voluntários, da própria

Serasa.Acrescentamos ainda a escola de

música. Nós trazemos professores que

dão aulas de violão cello, violino, violão,

teclado, e também formamos um grupo

de cantaTêmos ainda a escola Serasa de

circo, com professores que dão aulas de

artes circenses, que ensinam malabares,

palhaços, e todas as artes do circo. Isso

nos levou a montar um grupo chamado

Magia do Riso, formado por quarenta Ser

Serasa, que nos fins de semana vão a

creches e asilos divertir pessoas. Esse é o

nosso amplo conceito de escola. Isso

responde a questão se as empresas devem

entrar nessa área de educação. Eu acho

que o treinamento é imperioso, é uma

necessidade da empresa, mas nós

queremos mais que treinamento,

queremos desenvolvimento, numa

perspectiva de fazer o indivíduo crescer

na empresa, e queremos educação, numa

perspectiva de levá-lo a se dar bem na vida.

São três dimensões: treinamento,

desenvolvimento e educação.

É natural que isso faz um enorme

sentido no Brasil, dadas as nossas

condições. Mas essa postura seria a

mesma caso a Serasa estivesse num

ambiente, digamos, europeu ou

norte-americano, onde problemas

são diferentes. Mas o trato com a pessoa,

no dia-a-dia, a política de criar um ambiente

saudável em que as pessoas possam ser

mais felizes trabalhando, eu posso dizer

que estamos numa posição extrema-

mente respeitável no mercado.

nessa área de educação parecem

estar melhor encaminhados?

A Serasa foi adquirida recentemente por

uma empresa irlandesa, a Spirian, mas nós

estamos nos reportando à base americana

dessa empresa. Essa empresa é um dos

maiores birôs de informação do mundo

para decisão de negócios. Nós ainda

estamos num processo muito forte de

integração. E o que se observa nesse

processo é um grande respeito da Spiran

pela Serasa. A Spirian considera a Serasa

como a sua maior aquisição no mundo. E

considera os programas de recursos

humanos (que chamamos de

desenvolvimento humano) como

exemplares, e já cogitam aproveitar vários

deles em suas filiais no mundo. Eles acham

que nós, em termos de gestão de pessoas,

estamos muito avançados. Essa é uma

opinião reiterada deles. E isto nos deixa

muito felizes de saber que estamos numa

espécie de vanguarda na gestão de pessoas.

Claro que isso também acontece em

outros processos, mas como falamos

especificamente de gestão de pessoas,

estou dando esse destaque Agora, é lógico

que as necessidade entre outros países

Quais seriam as contribuições que

a Serasa dá para o aprimoramento

da gestão de pessoas no Brasil?

Quando participamos desses eventos

"Great Place to Work", "Melhores

Empresas para Trabalhar", "Prêmio

Nacional da Qualidade", ou somos

apresentados, conforme a edição de

10 anos da revista "Isto É Dinheiro",

.que tenho aqui comigo, e que nos

coloca como a melhor empresa em

gestão de recursos humanos, a

finalidade é exatamente essa:

ampliarmos o número de empresas

nesse patamar. Porque aprendemos

muito com outras empresas também.

E, imagino, creio que outras empresas

também olham para gente. Essa

disseminação é importante. O

profissional entra hoje aqui e já se

depara com uma nova visão de gestão

de pessoas.Acho que esse é o grande

aprendizado que acontece quando

participamos com ótimas empresas

nesses rankings.

Text Box
Fonte: T & D Inteligência corporativa, a.15 , n.152, p. 7-11, 2007.




