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Precisa sacar dinheiro e não sabe onde en-
contrar um caixa eletrônico? A tecnologia
pode resolver esse problema em questão

de minutos. Atualmente, há algumas soluções
que permitem ao usuário localizar o ATM mais
próximo usando a internet ou o telefone, o que
é muito úti l , principalmente, para quem v ia ja ao
exterior. A MasterCard, por exemplo, vem expan-
dindo suas opções de busca. Ela começou com
uma central telefônica, na década de 1990, pas-
sou a oferecer o serviço na internet e, agora, tam-
bém disponibiliza um aplicativo de localização no
iPhone e no ÍPod touch, em parceria com a Apple.

Mas o que está por trás de toda essa solução
inteligente? No caso da MasterCard, a plataforma
de localização, atualmente, é a EnvinsaTM, ofere-
cida pela Pitney Bowes Business Insight, empresa
desenvolvedora de soluções para gerenciamento da
comunicação com clientes e inteligência de locali-
zação. "A EnvinsaTM é uma plataforma corporativa
que permite às empresas centralizar e disponibilizar
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serviços avançados de localização geográfica para
um grande número de usuários", explica Ricardo E.
Sahagun, gerente de negócios para a América La-
tina e o Caribe da Pitney Bowes Business Insight.

Segundo o executivo, antes de utilizar a En-
vinsaTM, a MasterCard convivia com uma perda
anual de US$ 400 mil, já que o valor cobrado das
instituições financeiras - donas dos caixas eletrô-
nicos - não cobria os custos de manutenção do
antigo sistema de localização. "Ele ficava continu-
amente indisponível, gerava resultados incorretos
e não indicava aos usuários como chegar ao ATM".
Uma das soluções apresentadas pela EnvinsaTM
foi a criação de uma plataforma única, com inte-
gração das bases usadas na central telefônica e no
site da MasterCard, proporcionando um resultado
sempre atualizado e preciso. O prejuízo, então, foi
convertido em uma receita anual de, aproximada-
mente, US$ 5 milhões, de acordo com Sahagun.

Os serviços da EnvinsaTM são disponibilizados
por meio de interfaces de vários tipos, como ".net",
"Java" e "web services", o que permite integrar fun-
cionalidades de inteligência geográfica a aplicativos
já existentes, como os sistemas ERP (Enterprise Re-
source Planning), CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) e BI (Business Intelligence).

A presença global de duas grandes empresas, a
MasterCard e a Apple, possibilitou a parceria que
ajuda os clientes a encontrar o caixa eletrônico mais
próximo em qualquer lugar do mundo, inclusive no
Brasil. Com o aplicativo ATM Hunter, que pode ser
baixado gratuitamente para o iPhone e para o iPod
touch, o usuário pode fazer uma busca personaliza-
da, de acordo com as suas necessidades.

"Com o MasterCard ATM Hunter, o usuário não
precisa sair do seu caminho ou perder tempo pro-
curando caixas eletrônicos e pode passar mais
tempo fazendo as coisas que curte", afirma Cheryl
Guerin, vice-presidente sênior de Marketing Digi-
tal Global da MasterCard Worldwide. Q



Todos pela diversidade
Campanha interna promove a reftexão entre os
colaboradores sobre o convívio com a diversidade
dentro da empresa Por Luciana Reis

A DIVERSIDADE virou moda no mun-
do inteiro, principalmente entre as
grandes empresas. Ela tem sido incluí-
da nos valores corporativos, marcando
a forma de ser e agir das companhias
e agregando uma visão mais ampla da
realidade. Embora algumas organiza-
ções estejam apenas aproveitando a
onda, outras acabam por implantar
ações efetivas que contribuem de algu-
ma forma contra a discriminação e se
beneficiam disso por terem uma equi-
pe em que a característica principal é a
variedade de visões e de experiências.

Um bom exemplo vem da CBSS,
administradora dos cartões Visa
Vale, que lançou internamente sua
Campanha de Diversidade para
sensibilizar seus colaboradores em
relação a fu turas contratações de
pessoas com deficiência. Queremos
oferecer oportunidades para que
as pessoas com deficiência tenham
um ambiente acolhedor e adequado
para se desenvolverem", explica Ra-

ffaella Milfont, coordenadora de ma-
rketing e sustentabilidade da CBSS.

A campanha foi desenvolvida em
duas fases. A primeira, realizada em
setembro, teve o objetivo de estimular
os colaboradores a refletirem sobre o
assunto. Para isso, durante uma se-
mana, teasers e um concurso cultural
envolveram os funcionários, que fo-
ram convidados a responder a pergun-
ta: "Qual é o valor da diversidade no
espaço de trabalho?". Os autores das
melhores respostas foram premiados.

Ainda como parte dessa etapa,
foram criados mobiles, adesivos, e-
mail marketing e painéis com o mote
"Vivendo a diversidade - foram me
mostrar gente diferente, só vi seres
humanos". Além disso, houve apre-
sentação de um vídeo e uma palestra
sobre superação e quebra de paradig-
mas. "A primeira fase foi importante
para inserimos o assunto e instigar
a reflexão. Afinal, não basta adequar
só o ambiente físico. É preciso prepa-

rar o clima e os colaboradores para a
chegada dessas pessoas. E consegui-
mos. Os funcionários já estão pen-
sando diferentemente e estão mais
sensibilizados", destaca Raffaella.

A segunda etapa da Campanha
da Diversidade mostrou como lidar
com pessoas que possuem defici-
ência no dia a dia. "Muito da into-
lerância vem do desconhecimento.
Na maioria das vezes, as pessoas
não sabem como agir na presença
de alguém com deficiência. As ações
dessa fase serviram para suprir essa
necessidade", conta a coordenadora.

Bom para todos
Um dos benefícios de trabalhar a

diversidade dentro da empresa, além
dos ganhos sociais incomensuráveis,
é que quanto mais diferente for o pú-
blico interno de uma empresa melhor
representado estará o perfil de seus
clientes, o que favorece a assertivida-
de no desenvolvimento de produtos,
serviços e soluções que geram lucro.

Em época de transformação política,
social e cultural como a que vivemos,
contemplar as diferenças é fundamen-
tal para o desenvolvimento de profis-
sionais e empresas, pois a diversidade
de talentos gera criatividade e permite
encontrar soluções para os negócios.
Essa é a diversidade na prática. Q
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