
COM A PALAVRA CLÁUDIO SZAJMAN, PRESIDENTE DO GRUPO VR

MUITO ALÉM
DO BENEFÍCIO
No final da década de 1970, quando
o empresariado brasileiro ainda se
familiarizava com um sistema de concessão
de benefícios ao trabalhador regido por
lei, o Grupo VR adentrou nesse segmento
que, mais tarde, serviu de modelo para
outros setores económicos na implantação
de soluções de pagamento.

Por Bruno Rossi e Lucas Mota
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mercado de benefícios solidificou-se
e mesmo com a forte concorrência
de companhias multinacionais
atuando no ramo no País, a bandeira
VR, atualmente com 5 milhões de

cartões ativos, assumiu, nos últimos anos,
um perfil multifacetado. Para ampliar sua
capacidade de expansão, a empresa partiu
do preceito de que seu crescimento estava
atrelado à disponibilidade de uma plataforma
tecnológica inovadora e, principalmente,
flexível. Com investimentos em torno de US$
20 milhões, criou a SmartNet, sua rede própria
de transações eletrônicas e fez com que seus
plásticos aumentassem substancialmente a
presença de mercado.

O processo de modernização da empresa
foi liderado por Cláudio Szajman, que há
dez anos assumiu a presidência da VR. Em
entrevista à Cardnews, o executivo falou sobre
as dificuldades enfrentadas em períodos de
desestabilidade económica, a venda da carteira
de clientes PAT, explicou as razões da adoção
de tecnologia própria e analisou seu novo
segmento de atuação: marketing de fidelização
e de relacionamento. O VR Ben, novo produto
da empresa, tem por objetivo auxiliar o
relacionamento entre marcas e clientes. O Vale
Cultura, modelo de benefício que ainda depende
de aprovação no Senado e sanção presidencial,
é outra solução que o grupo está pronto para
lançar ao mercado. Leia a entrevista.



O Grupo VR passou por muitas
mudanças desde que você assu-
miu a direção das empresas, em
1987, como, por exemplo,
a venda da carteira de clientes
para a Sodexo. O que mais você
destacaria dessa trajetória?
Cláudio Szajman: Somos uma em-
presa que tinha um único produto
em 1977 e enxergamos uma possi-
bilidade de servir ao mercado com
benefícios sociais no momento em
que o Brasil enxergava muito pouco
em termos de necessidades sociais.
Houve uma primeira fase de difi-
culdade em ter clientes porque não
tínhamos uma base instalada e tí-
nhamos de formar mercado. Nessa
época, só a Ticket estava no Brasil.
As multinacionais já conheciam o
sistema na Europa e aderiram mais
rapidamente, as empresas brasilei-
ras depois. A primeira fase foi mui-
to difícil porque foi uma catequese
de mercado de que o benefício era
importante. A VR fez um planeja-
mento de longo prazo, como costu-
meiramente faz. Nós costumamos
fazer planejamentos com a certeza
de que temos que remodelá-los
de tempos em tempos, mas com a
certeza de que uma visão futura ge-
ralmente traz uma condição melhor
de fazer planos de ação. Uma das
coisas que sabíamos é que a nossa
carteira ligada ao emissor tinha
interesse do mercado.

Quais foram as maiores
dificuldades para o segmento
de benefícios alavancar?
Szajman: O negócio teve de en-
frentar a inflação como uma grande
característica macroeconômica e
depois planos económicos que
fizeram com que nós tivéssemos
que nos adaptar bastante para so-
breviver. Começou haver também a
necessidade de expandir a compa-
nhia, não só geograficamente, mas
na quantidade de produtos. Houve,
ao mesmo tempo, uma necessidade
de expandir geograficamente por-
que quem não tinha rede não tinha
a conta de quem tinha filiais pelo
Brasil. Hoje em dia, estamos no
Brasil inteiro com um escritório em
um lugar. A dinâmica e as necessi-
dades mudaram muito.

Como foi a expansão
na área tecnológica?
Szajman: Enxergamos que não po-
deríamos depender de tecnologias
externas, da tecnologia que estava
embarcada, que era o próprio pa-
pel, para garantir o futuro do grupo.
Em 1996, começamos pilotos para
estudar a tecnologia do cartão com
chip. Em 1998, criamos a SmartNet.
Migramos do papel para o digital
com a SmartNet. Sempre usamos
redes já existentes. O conceito é
básico: se já existe, é mais barato
pagar o serviço do que fazer rede

própria. A Redecard já estava posi-
cionada e nós fizemos um acordo.
Dentro da Smartnet, nós temos
capacidade de conversar com todas
as redes, Cielo, Redecard, desde
que tenhamos acordos. Era fun-
damental dominar o software para
conseguir fazer o processamento
dos produtos. Isso foi acontecendo
ao ponto de termos soluções total-
mente formuladas para a VR. Em
determinado momento, pensamos
que parecia ser um negócio impor-
tante e com potencial crescimento
para o futuro e achamos que pode-
ríamos abrir para o mercado. Foi o
que fizemos. Sacamos que o cresci-
mento do negócio era em um passo
maior do que o negócio tradicional.
Quando você olha o negócio de
serviço embarcado em tecnologia,
o crescimento é de duplo dígito. E
não para de crescer.

Como foi essa etapa de
passar a ofertar tecnologia?
Szajman: A partir da tecnologia
realmente ir a mercado e conseguir-
mos ter massa crítica, ela foi levada
aos nossos concorrentes. Tivemos
quase um "swap". Deixamos de ser
emissor e viramos um grande forne-
cedor de tecnologias para os nossos
concorrentes. Isso começou a dar
certo e basicamente é o que estamos
fazendo neste momento: amplian-
do a visão das possibilidades que a
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bandeira tem. A partir do momento
que você tem uma plataforma, uma
rede de terminais, e uma massa
crítica, isso lhe permite pensar
o que mais essa bandeira pode
levar para o mercado. Até porque
uma bandeira não pode ser mono
produto. Ela tem de pensar de uma
maneira mais abrangente porque
vai disputar emissores, consumido-
res e presença no ponto de venda
garantindo o básico: aceitação no
ponto de venda e novos produtos
e serviços. Nós sempre tentamos
ter uma tecnologia que estivesse
orientada para capturar, no futu-
ro, qualquer uma das mídias. Se o
modelo de pagamento para telefo-
nia celular vai para o NFC ou não,
temos que estar capacitados para
operar no ambiente de celulares,
com NFC, sem NFC, da maneira
que for. Temos essa política porque
achamos que vai demorar um
tempo para substituir os hardwa-
res pelo NFC modelo japonês.
Não podemos esperar. Temos uma
companhia de tecnologia dentro
do grupo, isso facilita muito que as
nossas visões virem uma realidade
de serviços. Hoje, somos uma rede
muito vocacionada para o negócio
de alimentação e de refeição e essa
rede tem que se expandir.

Há planos para a criação de no-
vos serviços na área tecnológica?

Szajman: Nós estamos levando
para o mercado outros equipamen-
tos com o chip sem contato. Nós
somos muito competitivos do pon-
to de vista das soluções e isso tem
muita a ver com qualidade humana
que conseguimos ter na equipe.
Temos uma solução com tecnologia
online montada em uma base GPRS
que faz três mídias: tarja, chip com
e sem contato. Já estamos preci-
ficando o dual interface e vamos
levá-lo para o mercado. Espero
que tenhamos condição de estar
testando no final do ano e no início
do ano que vem todos os produtos
novos já vão sair dual interface.

Qual é o papel da SmartNet
neste processo?
Szajman: A SmartNet tem um
centro de monitoria que tudo fala
com tudo. Os postos de benefícios
chamam a central, "falam" o que
está acontecendo, como ele está
funcionando. Cada cartão que está
dentro do leitor conversa com o "
sistema mandando as informações,
nós baixamos software no estabele-
cimento comercial dinamicamente,
à distância. Se há um produto ou
um sistema novos, você baixa o
software e não precisa fazer recall.

Essa diversidade contribui para o
Grupo VR assumir um
perfil multiserviços?

Szajman: Hoje, nós convivemos com
uma realidade múltipla na captura.
Há uma realidade de múltiplos devi-
ces. A base do que foi construído na
arquitetura de sistema foi pensada
exatamente para fazer isso, para nós
conseguirmos conversar com coisas
diferentes. Se daqui alguns anos, o
celular for a mídia dominante dos
meios de pagamento, vamos ter
de estar totalmente preparados.
Estamos nesse caminho testando
algumas coisas. Há um mantra aqui
dentro que nós não investimos em
infraestrutura. Porque nós achamos
que não é conosco. Nós gostamos
de serviço, algumas coisas um pouco
mais dinâmicas e investimento de
infraestrutura, por conceito, é um
nível de capital muito grande. No
Brasil, alguns grupos que vão por
esse caminho, se dá um problema
qualquer, balançam. Essa é outra
característica nossa. Tendemos a nos
manter em ambientes que, como
diz o meu pai, "o caroço consegue
passar no gogó". Passa apertado,
mas passa. Quando é muito grande,
não vai passar, então não faz. É uma
consciência das nossas limitações.

Hoje a VR não está restrita a bene-
fícios. Atua como uma bandeira
para servir emissores com uma
empresa de tecnologia co-irmã?
Szajman: Benefícios é uma temá-
tica que a VR incorporou e gosta.



Entendemos benefícios como um
grande guarda-chuva. Quando
falamos de benefícios ligados às leis
sociais, temos uma presença grande
no PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador) por emissores que
estão presentes nesse mercado.
Achamos que o vale-cultura (modelo
de benefício que ainda depende de
aprovação do Senado Federal e san-
ção presidencial) terá uma realidade
parecida, veremos isso crescer de-
vagar, estamos esperando a lei sair,
e já estamos posicionados para ir a
mercado. No mercado de marketing
de fidelidade, temos certeza que as
companhias estão precisando das
soluções que estamos trazendo. Isso
acontece basicamente dentro dessa
realidade onde nós não somos emis-
sores. Estamos servindo emissores,
seja em qualquer desses mercados,
com a marca VR, uma marca de acei-
tação powered by SmartNet.

O VR Ben é um produto voltado
para o mercado de fidelidade.
Porque o interesse por este nicho?
Szajman: O VR Ben é um produto da
bandeira VR para servir ao mercado
de fidelidade onde marcas e consu-
midores vão se relacionar de uma
maneira diferenciada. Esse ambien-
te de marcas se relacionarem com
consumidores por meio de progra-
mas de fidelidade crescerá e se con-
solidará. Acho que está acontecendo

agora algo que começávamos a falar
há alguns anos: as marcas tem gran-
de dificuldade de se relacionar com
os consumidores, de personalizar e
pessoalizar, ter uma relação com a
base. É um desafio de qualquer mar-
ca que nós conversamos. Eles falam:
"O jogo da comunicação não pode
levar o meu produto a perder mar-
gem mais do que já está perdendo.
Eu preciso ter relações com os meus
consumidores, preciso entendê-lo

ao ponto de saber se já comprou o
meu produto duas ou três vezes e na
quarta vez eu dou alguma vantagem
para um consumidor que é fiel".
Essas coisas já foram tentadas no
Brasil pela Smart Club, estão con-
solidadas em outros países, como o
Canadá, com o modelo do Air Miles,
que, afinal de contas, foi o modelo
seguido pelo Multiplus. Há também
um modelo de super sucesso na
Inglaterra que é o Tesco. Em meu
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ponto de vista, isso está aconte-
cendo no Brasil. Você pode discutir
formatos, approaching, formas de
se levar o produto ao mercado. Vai
acontecer, tem gente que vai ganhar
o jogo, gente que vai perder. Vamos
ver o tempo em que vai acontecer.

Quais são as perspectivas
com o VR Ben?
Szajman: O que vem por aí é um
negócio gigante. Não acho que vai ser
mais um produto. É um negócio mui-
to importante porque em qualquer
setor as marcas estão com dificulda-
de de se relacionar com a ponta. A
maioria não conhece a ponta. Relação
é uma coisa interativa, por isso acho
que é um novo mercado. O Brasil vai
seguir o caminho do Air Miles, do
Tesco. A mensagem importante que
trazemos para o mercado é que nós
temos uma bandeira, não estamos na
posição de issuer. Para as empresas
interessadas, vamos entregar todos os
atributos da marca VR mais a plata-
forma SmartNet para que ela seja a
emissora. Oferecemos uma solução
com o serviço na ponta. Não é preciso
investir em software, em hardware.
O importante é que esse é um dos
primeiros deployments da marca VR
como bandeira levando uma solução
completamente integrada. Estamos
levando para o mercado um pouco
dessa filosofia de entregar na for-
ma de serviço que eu sempre quis

comprar, em modelo multi-variável.
Se as coisas caminharem e tudo der
certo, acho que vamos caminhar para
uma massificação da utilização dos
instrumentos de tecnologia"que estão
disponíveis na nossa plataforma de
uma maneira muito abrangente.

Como funcionará a plataforma
do produto?
Szajman: Você pega uma em-
presa de telefonia que segmenta
sua base de usuários. O usuário
pós-pago pode ter uma relação de
benefícios com a companhia muito

diferente do pré-pago. Estamos
trabalhando com os emissores
fazendo segmentação de base de
usuários e estratégias específicas
em que aplicam-se benefícios para
cada camada. Se a companhia
convida o usuário para assistir a
um show, ele faz o download da
promoção ou aplica aquilo em
qualquer posto de benefício. De
um lado, há a dinâmica de usar a
estrutura que nós já temos para
fazer carga. Do outro, de levar para
a casa da pessoa um leitor de chip,
tipo token 1D e ele consegue abrir



a sua conta virtual e ter relaciona-
mentos logado fazendo com que o
cartão consiga baixar, por exemplo,
um acesso ao cinema ou ao teatro.
A plataforma permitirá que você
tenha desde coisas contínuas e fre-
quentes até promoções variáveis.
É uma ferramenta de relaciona-
mento com a capacidade de fazer
promoções de uma maneira muito
personalizada. Quem define são
as marcas emissoras. Entregamos
possibilidades funcionais.

É uma operação um pouco dife-
rente do negócio de leis sociais?
Szajman: São diferentes, um é lei
social, o outro é lei de mercado. No
negócio de lei social está escrito
em algum lugar como o mercado
funciona. No mercado de fidelida-
de, você pode achar que a sua solu-
ção é o Multiplus, o Dotz, não está
escrito em uma lei como o produto
funciona, como é recebido, como é
descontado do imposto de renda. O
VR Cultura vai ser a mesma coisa.

Que segmentos o VR Ben
espera atingir? Há prospects
do setor financeiro?
Szajman: Estamos com conversas
avançadas com uma empresa de
grande porte por setor. O mundo fi-
nanceiro não é o nosso foco, porque
eles estão com outros objetivos, de
curto prazo. O mercado bancário está

relativamente bem atendido. Os pri-
meiros cartões para grande volume
começarão a ser vistos no segundo
semestre. No final deste ano, já con-
seguiríamos estar operando os pri-
meiros emissores e, dependendo da
lei de cultura, também o VR Cultura.

Como será feita a ampliação dos
pontos de recarga e da rede
credenciada?
Szajman: Depende do produto. O
VR Ben vai caminhar em cima de
uma plataforma com chip com e
sem contato. O emissor vai poder
escolher. Nós teremos que fazer
uma malha de rede que dê condi-
ção ao emissor, dependendo da sua
escolha, usar. Isso vai acontecer
por rede própria ou por acordos.
Estamos desenhando as soluções
em cima das negociações e dos
volumes. É aquele negócio: você
precisa fazer um milhão de esta-
belecimentos no Brasil. Alguém já
tem. Então, não vamos fazer. Não
é segredo estratégico. Nós não va-
mos colocar terminal onde já tem.
É ir contra a corrente.

E a disponibilidade
da rede contactless?
Szajman: A rede sem contato é uma
rede inexistente. Nós vamos fazer
rede nova e em determinados acordos
que serão feitos, podemos promover a
nossa tecnologia na rede do vizinho.

O grupo investiu em transações
off-line por uma questão
de redução de custos?
Szajman: Nós já fazíamos os dois.
O vale-alimentação que já era
on-line estava no mercado e hoje
virou uma grande commodity. Eu
acho que a grande massa críti-
ca vai para o dual interface: com
contato, sem contato no mesmo
cartão. O usuário vai ter a opção
de on-line, off-line. Haverão ma-
quininhas diferentes interagindo
com o usuário dependendo do
ambiente. No show, você vai de
touch and go, no teatro bilheteria.
Na padaria da esquina, já há um
terminal nosso com contato. Num
primeiro momento, não vamos
trocar esse terminal. Um dia ele ga-
nhará um upgrade. O usuário não
está preocupado se é off, se é on.
Tem de funcionar. A precificação
está ligada à funcionalidade para
aquele mercado, não com a base
tecnológica. Até porque quando
nós começamos a emitir cartão
com chip, cada um custava três
dólares. O dual interface está numa
fase inicial. É preciso desenvolver
fornecedores, exatamente o ponto
que estamos em relação a esse
hardware. Mas o preço tem que
descolar da solução tecnológica,
tem que estar sempre mais ligado à
funcionalidade e ao mercado. É ali
que está a construção do preço. •

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 8-13, jul. 2010.




