
or trás de cada conta de restaurante, su-
permercado ou posto de gasolina paga
com um dos cartões da Ticket, há uma
mão com unhas bem-feitas. A dona da
mão é Eliane Aere, 40 anos, diretora de
Tecnologia e Recursos Humanos da Ticket

Serviços, empresa do grupo francês Accor. Uma das
prioridades dela nos últimos tempos tem sido justa-
mente exterminar os vales de papel. Hoje, o número de
cartões é de 1,8 milhão, e o volume de negócios efetua-
dos por canais eletrônicos já bate em 81%. A Ticket tra-
balha com cartões magnéticos, chipados e híbridos (do-
tados de ambas as tecnologias).

A companhia atende 50 mil empresas e 4,5 milhões
de usuários em uma rede de 280 mil estabelecimentos
espalhados pelo país. Para dar conta de tudo isso, a tec-
nologia tem um papel fundamental. O investimento da
Ticket em TI, entre 2001 e 2005, foi de 100 milhões de
reais. Veja, a seguir, trechos da entrevista que Eliane
concedeu à INFO.

INFO> Como uma pessoa paga a conta com um cartão chi-
pado em uma cidade digitalmente excluída?
ELIANE> imagine um estabelecimento que fica no in-
terior do estado do Amazonas, faz uma ou duas tran-
sações por mês e não vê vantagens econômicas em
adquirir um POS, o terminal de compras. O que nós fa-

zemos? Desenvolvemos um sistema no qual o cliente
não precisa da máquina, ele pode ligar para nossa
central automática de telefonia. Ao interagir com a
URA (Unidade de Resposta Audível), digita o código do
estabelecimento, o número do cartão, o valor da com-
pra e recebe um número de autorização aprovando o
pagamento.

Isso significa que nem sempre o máximo da tecnologia é
o melhor para o mercado...
É um jeito democrático de fazer as coisas. Você não
pode pegar a tecnologia e enfiá-la goela abaixo. A
gente procura ter um leque de opções. Por motivos de
custo, baixo volume de transações e muitas vezes au-
sência de uma linha telefônica e um ponto de energia
elétrica para ligar o POS, a URA pode ser a melhor saí-
da. Por isso, a rede credenciada é atendida por produ-
tos variados, como papel, cartão com chip, cartão
magnético, URA e transação via internet.

Há quase uma década se fala do dia em que sairemos com
apenas um único cartão às ruas, integrando várias fun-
ções. Existe tecnologia para isso hoje?
Idealmente sim, na prática ainda não. Você precisa de
telefonia e energia elétrica disponíveis em todo o país,
de aplicações híbridas no ponto-de-venda. Além da in-
fra-estrutura, também é preciso levar em considera-



ção a questão cultural, os hábitos. Vendemos Ticket
no interior do estado do Mato Grosso, um lugar tão
importante para nós quanto São Paulo. A tecnologia
por si só funcionaria, mas precisaria haver várias coi-
sas resolvidas, por exemplo a legislação brasileira.

A Ticket tem cartões híbridos. Qual é a vantagem de usar
essa tecnologia?
Se você estiver fazendo uma transação e falhar, o seu
cartão quebrar ou a máquina do estabelecimento não
funcionar, trabalhamos de uma forma que prevê uma
mobilidade de efetuar o pagamento pelo cartão, pela
internet ou pela URA.

Vocês têm um centro de pesquisa aqui no Brasil?
Temos um minicentro de pesquisas no país. Nós troca-
mos muitas informações com o centro internacional. O
Brasil é um país bem avançado do ponto de vista de
tecnologia de cartões, principalmente no caso dos car-
tões magnéticos, enquanto na Europa se usa mais a
tecnologia chipada.

E em que vocês trabalham agora?
Estamos trabalhando muito na questão da mobilidade
para poder fazer qualquer transação a qualquer hora
em qualquer lugar. Desenvolvemos uma aplicação pa-
ra delivery na qual eu, sentada aqui no meu escritório,
peço um lanche e pago com Ticket usando um POS
móvel. Essa é uma parceria feita com a Redecard e
que também envolve as operadoras. Hoje, essa tecno-
logia ainda é muito cara, por isso tem baixo uso. En-
volve cerca de 5 mil estabelecimentos no Brasil.

Outros produtos, como o Ticket Car, têm mais tecnologia
envolvida do que se enxerga, não?
A gente gerencia frotas de clientes com até S mil veí-
culos, ajudando-os a saber se é hora de licenciar o veí-
culo, se é o momento de substituir a frota. Temos um
software de gestão por trás. O cartão é só um meio, a
inteligência é a parte de gestão.

Que dicas você daria a uma mulher que deseja chegar ao
cargo de CIO?

A primeira que dou, como autodidata, é que você não
precisa ser uma especialista, mas ter uma visão do ne-
gócio, do mercado, do seu ambiente interno. A segun-
da coisa, além de estudar, é ser humilde. Ninguém sa-
be tudo. E a terceira é colocar as mangas de fora e
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mostrar o que pode fazer.

Fonte: Info Exame, ano 20, n. 230, p. 74-75, maio 2005.




