
Há quem acredite que a empresa esteja 
pensando até um passo além do marke-
ting promocional. Para Maurício Morgado, 
professor da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV-Eaesp), toda a tecnolo-
gia parece mais uma variação do dinhei-
ro eletrônico, que o Google, por exemplo, 
já vem usando em parceria com bancos. 
"A virtualização do dinheiro é muito pro-
missora e tem um potencial incrível, es-
pecialmente agora com os smartphones. 
O celular do cliente pode ser o cupom di-
gital, o que abre muitas oportunidades." 
No caso da VR, ele conclui: "Eles com cer-
teza sabem o que estão fazendo." 

Primeiros cases 
O cupom digital permite que sites de 

compras coletivas, por exemplo, elimi-
nem a etapa de imprimir o voucher pa-
ra levá-lo até o estabelecimento. Outra 
vantagem apontada por Szajman é o 
fato de que o cliente da VR passa a ter 
relatórios detalhados sobre o sucesso 
— ou não — das promoções que cria, 
uma vez que se sabe quem foi envolvi-
do na promoção, que produto adqui-
riu, quando e onde realizou a compra, 
entre outras informações. 

A campanha VR 458, pelos 458 anos da 
cidade de São Paulo, em parceria com o si-
te Oferta Única foi uma espécie de estreia 
pública da plataforma. Os consumidores 
podiam, por meio do site, aproveitar ofer-
tas de produtos por R$ 4,58, R$ 45,80 ou 
R$ 458. Segundo o presidente da VR, a ta-
xa de conversão em compras variou entre 
4,5% e 7%, contra uma média, em geral, 
de 0,5% a 1% do e-commerce, e de 1,8% 
dos sites de compras coletivas. Além do 
Oferta Única, a empresa já fez ações pro-
mocionais com Peixe Urbano e Groupon, 
assim como grupos de shopping centers 
(Multiplan e Ancar Ivanhoé) e de mídia 
(Abril). Mesmo clientes de nicho come-
çam a ser explorados. É o caso da Grand 
Cru, rede de vinhos premium, que está 
utilizando a plataforma para montar o 
seu clube de relacionamento. 

Enquanto promete colocar muitos ca-
ses "na rua" nos próximos três meses, Sza-
jman julga que a taxa de conversão obti-
da na promoção VR 458 foi um começo 
com o pé direito. E quanto a empresa es-
pera ganhar com isso? Sem querer abrir 
números, o empresário indica que, para a 
VR, os serviços de tecnologia geram entre 
25% e 40% de retorno de ebitda (ganhos 
com uma operação antes do desconto de 
taxas, juros, depreciações e amortizações). 
"Esse é o nosso número. Como CEO, te-
nho que entregar isso, senão sou man-
dado embora" afirma, com bom humor. 

"O grande desafio de toda promoção é a 
parte mecânica. Uma propaganda tradi-
cional se encerra quando vai ao ar. Já a 
promoção só começa na divulgação. E o 
ponto crítico é o gerenciamento da parte 
operacional. Quando a VR apresenta al-
gum mecanismo que auxilie esse proces-
so, é um ganho para o mercado" avalia. 
"Há tempos não via inovação nas mecâ-
nicas; os processos têm sido muito pare-
cidos. Depois das inscrições eletrônicas, 
não tinha visto muita coisa nova. É bom 
para oxigenar o mercado" diz Crescitelli. 
O investimento na plataforma é conside-
rado alto pelo consultor e a justificativa é 
que, nesse modelo, "não dá para come-
çar devagarinho" 

ferenciada" conta Szajman. 
Há cinco anos, a VR optou por vender 

sua carteira de varejo para a francesa So-
dexho, fechando simultaneamente um 
contrato de longo prazo para o forneci-
mento da estrutura digital dos vales, por 
meio da SmartNet. "Foi uma jogada du-
pla. Vendi o varejo e reforçamos o braço 
de tecnologia, que hoje está fazendo 700 
milhões de transações, tem cinco milhões 
de usuários finais e possui algo em torno 
de 22% da recarga do Bilhete Único (car-
tão usado no transporte coletivo da cida-
de de São Paulo)", diz o executivo. 

Da alimentação à promoção 
Essa mesma plataforma tecnológica 

atualizada e adaptada ao marketing pro-
mocional — na qual o Grupo VR afirma 
ter investido outros R$ 60 milhões — está 
permitindo a difusão do cupom digital, o 
principal produto da VR Ben (VR Bene-
fícios). Na mesma área, a empresa tam-
bém trabalha a fidelização e os giftcards. 
"É uma visão de longo prazo, estratégi-
ca. O mundo do marketing está sofren-
do a revolução digital na pele. Nós que-
remos participar disso. O cupom digital 
vai substituir, se tudo der certo, o ambien-
te promocional em papel." Entre as van-
tagens do novo produto, Szajman lista a 
eficiência, a simplicidade e a segurança, 
além de custos menores. 

Edson Crescitelli, diretor acadêmico de 
pós-graduação da ESPM, vê nessa simpli-
ficação a maior contribuição do serviço. 

Muita gente ainda associa a VR ao ne-
gócio de vale-refeição, pelo qual a 

empresa se tornou conhecida e ao qual 
continua indiretamente ligada. A partir 
deste ano, no entanto, a companhia se 
lança oficialmente a uma nova frente: à 
do marketing promocional ou "marketing 
de serviços", como define seu presidente, 
Claudio Szajman. 

E bom lembrar que a diversificação 
dos negócios da VR não vem de hoje. 
Desde a década de 80, a companhia atu-
ava em serviços financeiros, com o banco 
Múltiplo, e também estava presente na 
área imobiliária. Dentre todos, porém, 
o mercado de vales foi o que se tornou 
mais relevante, com faturamento de R$ 
4,5 bilhões e mais de dois milhões de 
usuários, atendidos por uma rede pre-
sente em 1,5 mil cidades. 

Em 1995, a VR já trabalhava no proje-
to de tirar os vales do papel e colocá-los 
na mídia digital — o que aconteceu dois 
anos após a criação da SmartNet, empre-
sa de tecnologia do grupo que começou 
a operar em 1998, com investimento de 
R$ 60 milhões. No entanto, a entrada 
dos bancos, com a Visa Vale (por trás 
da qual estão Banco do Brasil, Brades-
co e Caixa Econômica Federal) abalou o 
equilíbrio de forças do setor. "Olhei pa-
ra eles de um lado e nós do outro e falei 
'ok', temos especialização, conhecemos 
o negócio, fizemos a transformação do 
digital, mas só vai sobreviver quem tiver 
volume e capacidade de distribuição di-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1497, p. 21, 20 fev. 2012.




