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O
s profissionais das áreas de
informática, marketing,
finanças e vendas do Grupo
CDB tiveram exatos 60 dias
para colocar em operação a

campanha do Cartão Dinheiro Extra, uma
iniciativa que visa ampliar em 30% as
vendas de aproximadamente 2,5 mil
produtos bonificados e aumentar o retorno
dos clientes às lojas, postos de
combustíveis e drogarias da rede. A
façanha é fruto da decisão do Grupo de
criar comitês multidisciplinares para o
desenvolvimento de estratégias
corporativas. Ao invés de definir sozinha o
lançamento de um produto ou uma
promoção, a área responsável lança o
tema em reuniões de executivos, os
chamados comitês, e a partir daí passa a
contar com o apoio de especialistas em

diferentes áreas para a análise de
viabilidade, projeto e implantação da
proposta.

"A participação do departamento de
tecnologia da informação na definição do
escopo do projeto facilita muito o
desenvolvimento do novo produto. Além de
aproximar a TI da área de negócio,
permitindo que esses profissionais
entendam dificuldades mútuas e, por outro
lado, faz com que a área de negócio
compreenda os obstáculos tecnológicos
para viabilizar o projeto", afirma Ney Santos,
diretor de tecnologia do Pão de Açúcar.

Para o executivo, há muito o Grupo
CDB abandonou o modelo clássico em que
o departamento de TI é um mero envolvido
na idéia. "Aqui, TI não define estratégia, mas
ajuda na formatação, colocando como a
tecnologia pode ajudar na formação do

projeto. É um papel não de quem
faz o 'driver' do negócio, mas de quem
está junto quando a idéia é concebida",
defende o executivo.

VANGUARDA
A distribuição de dinheiro no formato

de cartão do Extra foi iniciada em 1° de
maio, quando o Grupo - que também
desfilou na mídia uma semana depois
devido à injeção de capital da companhia
francesa Casino - lançou a campanha
inédita no mercado brasileiro,
reconhecendo que, desta vez, não quer
vasculhar os hábitos de compra de seus
consumidores, com todos os refinamentos
que a atual tecnologia permite, mas fazê-lo
voltar à loja e "exagerar" nas compras. Os
bônus conquistados a partir da compra de
produtos específicos são creditados em
um cartão sem identificação - e que
portanto deve ser guardado como notas
na carteira - para compras posteriores de
qualquer outro produto.

Mesmo de aparência simples, a
proposta exigiu esforço e atenção
redobrada da equipe de TI. Primeiro para
propor o modelo - o cartão propriamente
dito -, depois para viabilizar o projeto, fazer
com que os PDVs (terminais ponto de
venda) reconhecessem a nova mídia e, ao
contrário de enviar o débito a uma
administradora de cartões de crédito ou ao
banco do correntista, os transmitissem ao
mainframe do Extra para o armazenamento
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dos dados e, também, para o caminho
inverso da informação, quando o cliente
volta à loja para uma nova compra.

A idéia do "dinheiro de plástico" partiu
da equipe de TI, segundo Ney Santos. Isto
porque a bonificação poderia ter qualquer
formato, inclusive moeda corrente, uma
vez que a área de marketing tinha a
proposta, mas não a receita para
concretizá-la: se com cartão magnético, o
modelo de saldo, o tempo de atualização
dos dados, os recursos para controle
antifraude, e outros assuntos.

RETAGUARDA PROTEGIDA
Todo o back-office da corporação

recebeu ajustes para acomodar a nova
campanha. Ao fazer o check-out e
apresentar o cartão ao portador, o cliente
aciona uma cadeia de processos que
passa, inclusive, por compras e contas a
pagar. O PDV identifica o produto que tem
bônus, quanto em dinheiro existe no cartão,
e gera uma carga também em reais. "O
cartão magnético tem uma identificação (ID),
e o saldo carregado é atualizado no sistema
central, que controla o dinheiro a ser
utilizado na próxima compra. Quando o
cliente volta à loja e passa no caixa, o
sistema de PDV vai à base central, identifica
quanto de dinheiro tem no cartão, e já dá
um desconto automático", explica o diretor
de tecnologia do Pão de Açúcar.

Graças à tecnologia desenvolvida
internamente, o consumidor recebe as

informações no ato da compra, com o
saldo impresso no final do
tíquete de caixa. Essa
transparência permite que
o usuário do programa
controle o uso dos bônus
e conheça o ganho real
na utilização do seu
cartão. Além disso, ele
pode checar seu saldo
e o limite disponível para
novas compras nos caixas
das lojas.

Segundo Santos, o
objetivo do projeto não é
funcionar como o cartão
Mais do Pão de Açúcar,
cuja proposta é ser um cartão fidelidade,
em que se conhecem os hábitos de
compra do cliente e, a partir daí, moldam-
se novas propostas. O produto Extra gera
atrativo de compra, mas não trabalha o
perfil do cliente. "Fidelizar sim, mas pelo
atrativo de compra", ratifica Santos, ao
admitir que somente para o mês de maio,
tempo reservado para um
acompanhamento detalhado da operação
- percepção da receptividade deste
tipo de campanha, o fluxo e o volume
gerado -, a empresa encomendou
3,5 milhões de cartões.

Em se tratando de infra-estrutura, a
equipe de TI desenvolveu um módulo no
software de PDV para controlar a carga e a
leitura do cartão Dinheiro Extra. O caminho
é o mesmo de um cartão normal, mas no
momento da ligação com a operadora do
cartão de crédito, o gateway redireciona
para o sistema central, que roda em
mainframe, onde a operação de back-
office controla o banco de dados dos
cartões de saldos. As informações
chegam, inclusive, ao datawarehouse
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(DW), ambiente no qual os profissionais do
CDB acompanham e gerenciam a
promoção de forma online.

"Houve mobilização para o
desenvolvimento, que foi em um tempo
curto. Precisávamos chegar com o produto
bem acabado e testado, e por isso nos
concentramos nos testes - pequenos para
este tipo de operação, que quando começa
tem um volume enorme de utilização",
declara Santos. Para ele, a grande chave do
sucesso neste caso foi um teste bem
elaborado, envolvendo e treinando as
pessoas do caixa, adesivos com forte apelo
visual e identificação das lojas e nas
gôndolas dos produtos bonificados.

Do ponto de vista de TI, era preciso
garantir que esse 'lego' estivesse
funcionando. Qualquer falha de um dos
componentes da cadeia implicaria na
negativa do cliente receber a proposta. Por
isso, todos os equipamentos e sistemas
foram duplicados, e a equipe de TI ficou de
plantão para agir em caso de falhas.
"Domingo, 1° de maio, foi dia útil no
datacenter", lembra Ney Santos.
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