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REDECARD, ANO 10

uma história a muitas vozes

O sucesso construído por pessoas

A Redecard é prova viva de que a inteligência e o espírito de equipe são capazes
de construir uma empresa vencedora em apenas dez anos. Isso foi possível porque
a Redecard apoiou seu crescimento no melhor ativo de todos os mercados: gente,
times afinados, pessoas motivadas e bem preparadas, funcionários valorizados.
Tem sido assim desde 1996.
Uma história a muitas vozes é uma homenagem da Redecard aos seus amigos, clientes, colaboradores e parceiros, de dentro e de fora da empresa. Este livro
foi uma das formas com que comemoramos os primeiros dez anos da Redecard.
Além do registro de depoimentos de pessoas que são personagens dessa história, o
projeto incluiu também uma exposição sobre meios de pagamento em homenagem
ao comércio e aos comerciantes – ambos, a razão de ser do nosso negócio.
Dez anos depois, hoje somos mais de 800 colaboradores que a todo momento
dão agilidade e segurança às transações comerciais e financeiras. De dez anos
atrás, trazemos uma história de relacionamentos sempre pautada nos valores da
ética, da integridade e do respeito. É o círculo virtuoso da confiança mútua.
Confiança é uma qualidade essencialmente humana, e por sua vez determinante da trajetória empresarial da Redecard. O crescimento e consolidação da
sua marca deram-se com base em valores humanos, principalmente o talento e a
dedicação dos seus funcionários. Por esta razão são elas, as pessoas, que contam
a história que se lerá adiante.
A evolução acelerada dos meios de pagamento exige prontidão absoluta
da empresa que quer ser a melhor opção nos serviços que presta. É o nosso caso.
Tanto os que conceberam a Redecard, como os que hoje a mantêm em atividade,
dão o melhor de si, todos os dias, para cumprir a missão de “prover meios para
captura, processamento e transferência de fundos em transações comerciais
e financeiras, promovendo conveniência e segurança para os participantes do
sistema de meios eletrônicos de pagamento e estimulando o desenvolvimento do
comércio de bens e serviços”.
Sabemos que esta é uma indústria muito dinâmica, na qual os desafios
superados sempre são renovados. E trabalhamos com a certeza de que nossa atividade é estimuladora do desenvolvimento do comércio de bens e serviços: quanto
mais crescerem as transações no setor comercial, mais crescerão a Redecard e a
economia brasileira por um todo. Toda a sociedade, em suma.
A vocação de servir está impregnada nos testemunhos registrados neste
livro. Esta é uma homenagem às pessoas que planejaram, lideraram e fizeram e
fazem a Redecard acontecer.
Anastácio Ramos
Presidente da Redecard

O Museu da Pessoa é uma instituição que trabalha pela preservação da memória
social, por meio do registro e da disseminação de histórias de vida de indivíduos
dos mais variados setores da sociedade. A articulação das memórias assim obtidas resulta num material histórico que transcende o mero documento, porque
impregnado de lembranças e de experiências de vida.
Neste livro, que conta a saga dos primeiros dez anos da Redecard, os
personagens principais são as pessoas que fizeram e fazem dela uma empresa
vencedora. A metodologia utilizada partiu do pressuposto de que toda e qualquer
história pessoal tem um valor intrínseco, que deve ser preservado e compartilhado
na forma de conhecimento social. Nada mais adequado, portanto, que a trajetória
da Redecard fosse pontuada pelas lembranças e pelos testemunhos de seus próprios protagonistas.
Entre os meses de julho e setembro de 2006, foram registrados 61 depoimentos de líderes, parceiros, funcionários e ex-funcionários da empresa, cuja memória
viva proporcionou um quadro rico e diverso da experiência empresarial e humana
vivida por uma empresa tão jovem e, ao mesmo tempo, tão paradigmática. Na
Redecard, o valor humano articulado a um invejável espírito de equipe é o maior
responsável pelo sucesso comprovado em seu segmento de negócio.
Este volume foi produzido com base no conjunto de depoimentos pessoais,
colhidos e organizados a partir de roteiros predeterminados, e numa pesquisa
documental e iconográfica realizada nos arquivos na Redecard, em acervos públicos e particulares.
Ao descrever a história da Redecard com base na história das pessoas que a

Nota metodológica

teceram no dia-a-dia, tem-se um painel multifacetado de vivências e de emoções,
de exemplos de vida e de conhecimento empresarial sinceros, francos e sempre
prontos a servir de referência para as gerações futuras.
As pessoas passam, mas sua memória permanece. Conhecer as lições do
passado é a melhor forma de compreender as mudanças velozes do presente e de
se preparar para os desafios do futuro. Como faz a Redecard, há dez anos.

Museu da Pessoa
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Um 14º andar, dez anos atrás

T

udo começa numa mesa, posta no 14º andar do prédio da Credicard, na Rua
Henrique Schaumann, bairro de Pinheiros, em São Paulo. Em torno dela,
cinco homens encarregados de criar uma nova empresa. Corriam as primeiras
semanas de novembro de 1996. O carioca Lywal Salles, escolhido presidente,
viera de uma subsidiária do Chase em Hong Kong; os demais eram oriundos
de diferentes setores da matriz da Credicard, também em São Paulo: Anastácio
Ramos, da área Comercial; Irélio Frigo, de Recursos Humanos; Antonio Costa,
de Operações e Fernando Teles, de uma empresa de consultoria.
Sua missão: realizar com sucesso a decisão da Credicard de lançar no
mercado uma empresa acquirer, ou adquirente, responsável pelas filiações,
captura e processamento das transações de crédito e débito dos estabelecimentos do sistema MasterCard e Diners, intermediando os processos entre
os bancos e os mais diversos ramos de comercialização de bens e serviços. A
nova empresa supõe uma vasta rede envolvendo o uso intensivo de cartões
de crédito e débito. Daí seu nome, Redecard.
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A Redecard nasce à sombra de um nome consagrado, a Credicard, mas aqueles cinco executivos
bem sabem que seu trabalho será construir, para a
nova empresa, uma cara própria, um time próprio e
uma tecnologia à altura. Daí os sonhos, as hesitações
e a importância de um primeiro plano estratégico
que precisam desenvolver.
Corte para novembro de 2006. A Redecard é agora
um nome conhecido e respeitado no Brasil inteiro e
tem muitos motivos de festa. Conta com um milhão
de estabelecimentos filiados, faturou, em 2005, 67
bilhões, é considerada uma das melhores empresas
brasileiras para trabalhar e há seis anos a Melhor
Empresa do Setor de Serviços Diversos, tem vários
programas premiados nas áreas de Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia e Vendas, e, de quebra,
desenvolveu um espírito de equipe único entre as
companhias do seu tipo e tamanho. Sólidos e justificados motivos de festa.

O que se passou entre aquelas primeiras,
tensas reuniões em torno da mesa no
prédio da Henrique Schaumann e o
justo orgulho da festa dos dez anos da
Redecard? Essa história será contada
adiante, na voz e nas memórias de
quem a viveu na carne e no espírito.
Uma história, aliás, que começa longe,
bem longe no tempo, na origem dos
primeiros meios de pagamento. No
princípio era o verbo da negociação
e das trocas primitivas, que tomaram
impulso na era da moeda e dos papéis de
valor, e agora migram inexoravelmente
do visível para o invisível, dos bolsos
para os bytes.
A Redecard faz parte deste tempo.

14
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Os meios de pagamento, do boi ao cartão

Um mercador, ajudado por dois rapazes,
coloca um pouco mais de peso para
equilibrar a balança. Além das suas
mercadorias, o comerciante levava ao
estrangeiro um produto invisível –
o idioma e a cultura grega.”

Do cobre ao plástico,
do concreto para o
abstrato, a longa
e curiosa marcha do
dinheiro no mundo

N

o início era o escambo, a troca simples de mercadorias que sobravam por aquelas que não se tinha. Um

boi por cinco sacos de trigo, ou dez de sal. Valores

que, na prática, se revelavam complicados para
transportar, guardar, fracionar. Soldados romanos,
por exemplo, recebiam o soldo em sal – donde a
palavra salário.

Durante muito tempo, as
economias mundiais foram
regidas pelo “padrão ouro”:
as moedas representavam a
quantidade deste metal em
poder de cada nação. Aqui,
moedas brasileiras do período
Colonial à República.

A descoberta do metal foi tão preciosa para a
confecção de armas e utensílios que terminou virando moeda, ao natural ou em forma de objetos.
As primeiras moedas de cobre a serem cunhadas
tinham a efígie de um boi, já que gado era, na época,
o objeto de troca mais cobiçado. Gado em latim é
pecus, e pecúnia se tornou sinônimo de dinheiro
para os romanos. Por isso até hoje fala-se em recursos pecuniários.
Da invenção do papel para o surgimento do
papel-moeda, mais portátil, mais seguro, foi um
pulo. Na Idade Média, os primeiros papéis-moeda
usados foram os “recibos de ourives”, documentos
que atestavam fundos em ouro, que em seguida
passaram a funcionar como recibos, ordens de
pagamento, letras de câmbio, notas promissórias:
estavam criadas as bases para a invenção do cheque.
E para guardar, intermediar e propiciar trocas entre essas riquezas depositadas e negociadas foram
aparecendo os bancos.
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Cheques do extinto Banco do Vale do
Paraíba, emitidos entre 1949 e 1954.
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Do boi à moeda, da moeda ao papel, dos cheques
aos bancos, como chegamos ao plástico? Ao cartão
de crédito?
Um uso pioneiro do cartão de crédito surgiu na
década de 1920, nos Estados Unidos. Para evitar
riscos nas longas viagens por incertas estradas, os
donos de postos de gasolina ofereciam um cartão aos
clientes mais fiéis. Veio a Segunda Guerra Mundial
e tumultuou o incipiente sistema.
O primeiro cartão de crédito de verdade foi o
Diners, emitido nos Estados Unidos. Como começou essa era do plástico? História real ou lenda
verossímil, dizem que o Diners nasceu de um constrangimento. Corria o ano de 1949 e, ao término de
um jantar num restaurante de Nova York, Frank McNamara descobriu ter esquecido em casa a carteira
com o dinheiro e o talão de cheques. Embora sua
esposa o tenha prontamente socorrido, McNamara
decidiu ali nunca mais passar por outro embaraço
desses. Foi quando lhe ocorreu a idéia do cartão de
crédito. Em 1950, em sociedade com seu advogado
Ralph Schneider, McNamara criou o cartão Diners,
emitido para cerca de 200 pessoas, a maioria amigos
pessoais e conhecidos próximos. Foi uma autêntica
sacada de gênio, logo aceito por 14 restaurantes.

História real ou lenda verossímil,
dizem que o Diners nasceu de
um constrangimento.

Dali por diante, o clube só fez crescer e multiplicar. No mesmo ano em que começou, o negócio
expandiu-se rapidamente. Os escritórios da empresa,
inicialmente instalados no 24º andar do Empire State
Building, o edifício-ícone nova-iorquino, em seguida
ocuparam o 32º e finalmente o 77º andar. No final de
1950, 20 mil pessoas tinham o cartão. No início do
ano seguinte, além de Nova York, o Diners era aceito
em Miami, Boston, Chicago, Los Angeles e San Francisco, inclusive por oito locadoras de automóveis.
Era um sucesso. E custava 3 dólares anuais ao
seu portador. Deu tão certo que logo outras empresas
passaram a emitir cartões para a compra de bens
e pagamento de prestação de serviços. Os bancos
também começaram a emitir cartões, isoladamente
ou associados a empresas emissoras.

Os anos 1950 foram pródigos em avanços na
operação do novo meio de pagamento. Em 1951,
o Franklin National Bank de Nova York começa a
emitir em plástico o cartão que antes era de papel.
Seu uso se expande, novos estabelecimentos passam
a aceitá-lo; o Diners chega à Europa e daí vai ganhando o mundo. As bandeiras se diversificam. Em
1966, o BankAmerican Service Corporation lança
o BankAmericard, de que nasceu a marca Visa. No
mesmo ano surge o Interbank Card Association, que
depois vem a se chamar MasterCard International.
Da mesma época é o American Express Card.

Diners Club: lançado nos Estados
Unidos em 1950, por Frank
McNamara, o primeiro cartão de
crédito do mundo era confeccionado
em papel
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Da esquerda
para a direita:
pontos-de-vendas
eletrônicos
das marcas
Bull, Hypercom
e Verifone,
utilizados em
1998.
Comprovante
de pagamento
parcelado.
Cartão Amex,
emitido pelo
Banco Excel
Econômico

Em 1954 o Diners chega ao Brasil por intermédio
do empresário Hanus Tauber, que foi aos Estados
Unidos para comprar uma franquia e propôs sociedade no novo negócio ao empresário Horácio Klabin.
Em 1956, em plena efervescência da era JK, o cartão
é finalmente lançado – mas apenas com função de
compra, não de crédito.
Passaram-se mais de dez anos para que um
banco brasileiro se interessasse pelo negócio. Em
1968, o Bradesco lança o primeiro cartão de crédito
bancário do país. Em 1970, Citibank, Itaú e Unibanco
se associam para fundar uma empresa que teria um
papel fundamental na consolidação do mercado de
cartões de crédito no Brasil: a Credicard. O sucesso
foi, pode-se dizer, imediato. No fim daquele ano, a
nova administradora já contava com 180 mil cartões
emitidos e 15 mil estabelecimentos filiados.

22
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Outros bancos passaram a emitir seus cartões, e o
mercado mostrava fortes tendências de crescimento
e diversificação. Em 1971 é fundada no Rio de Janeiro
a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (Abecs), cuja sede seria transferida para São Paulo, três anos depois.
Em 1983, a Credicard se une à Visa para emitir
cartões e, no ano seguinte, compra o Diners do Brasil.
Após desfazer o acordo com a Visa International, em
1987, aCredicard passa a emitir com exclusividade
os cartões com a bandeira MasterCard.

Na década de 1990, estavam dadas as condições
favoráveis à consolidação da cultura do cartão de
crédito e débito como meio de pagamento. Para isso
contribuíram fatores como quebra da exclusividade
de bandeiras, a internacionalização dos cartões, o
surgimento de novos competidores, a estabilidade
econômica trazida pelo Plano Real e o nascente
comércio eletrônico.
A economia estável contribuiu para amadurecer
um mercado consumidor de grande potencial, e a
resposta mais evidente foi um aquecimento notável
do setor de serviços e do varejo. Produziram-se
as circunstâncias necessárias para a expansão do
plástico como meio de pagamento. Consumidores
e empresas podiam, então, planejar seus gastos por
períodos maiores, contando na retaguarda com linhas de crédito de melhores prazos e taxas. O varejo
compra a idéia do cartão como instrumento simplificado de pagamento e dá-se o boom das empresas
processadoras que terceirizam a operacionalização
do cartão. Dá-se um quadro que propicia a evolução
do plástico como meio de pagamento. A maquineta
e a telemática começam a se contrapor diretamente
ao uso do cheque e do dinheiro vivo.
A Credicard então concentrava as funções de
emissão, filiação de estabelecimentos, processamento e liquidação das transações com cartões, mas, em
meados dos anos 1990, percebe que as atividades
específicas do processamento tomavam formas
próprias, demandando urgente reposicionamento
estratégico. Três fatos ajudaram a fortalecer essa
tendência e pôr mais lenha nessa caldeira.

Primeiro: com a economia estabilizada, dado o
sucesso do Plano Real, o negócio de cartão de crédito
prometia crescer muito, e esse movimento já estava
em pleno curso. Segundo: sem a loucura inflacionária, os bancos passaram a emitir cartões com mais
intensidade porque também vislumbraram ali boas
oportunidades de negócios. Ocorre, porém, que, para
atender os clientes de todos os cartões importantes
do mercado, o comerciante deveria manter uma
relação negocial com a instituição bancária ou com
a administradora de cartões de crédito.
Finalmente, o terceiro fato determinante: em
1995, o Unibanco, sócio da Credicard, assumiu o Banco Nacional, que era o emissor exclusivo da bandeira
Visa. Para enfrentar de modo inovador a dualidade
de bandeiras, a Credicard, que detinha a exclusividade da MasterCard, optou por criar uma empresa
de adquirência dedicada à atividade de filiação,
captura, processamento e liquidação das transações,
expansão geográfica e segmentação para atender os
mais diversos usuários dos cartões. A nova empresa
será responsável pela captura e pelo processamento
e liquidação das transações dos cartões de crédito e
débito das bandeiras MasterCard, MasterCard Maestro, Redeshop, MasterCard Eletronic, e Diners.
E assim foi feito. A Redecard entrou em operação
no dia 1º de novembro de 1996.
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10

os PIONEIROS

LYWAL SALLES

Próxima missão, Redecard

dez ANOS,

O que Lywal Salles Filho guarda da Ipanema da sua infância
é que morava numa praça onde ainda só havia um prédio e,
assim, era possível ver, lá da praia, uma toalha que a mãe
estendia na janela para avisar que estava pronto o almoço.
Duas responsabilidades precoces: na vida, carregar o mesmo
nome do pai e, na escola, ser o filho de uma das professoras.
Nessa escola, uma professora luminosa, Heloisa Leal de Azevedo, que obrigava a turma a repetir diariamente “Lealdade
acima de tudo”.
Com algumas dúvidas depois de passar pelo Colégio
Militar e de servir na Marinha, não sabia como decidir diante
das três carreiras obrigatórias da época: Direito, Medicina e
Engenharia. Optou por Economia na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, onde teve colegas e professores famosos. De
um lado, sentava Stuart Angel, que teve um trágico fim nos
porões da ditadura; de outro, José Alexandre Scheinkman, um
dos mais brilhantes economistas do Brasil, hoje professor em
Yale. Por ali também já ensinava, agitada, Maria Conceição
Tavares. Entre os professores, mais dialética: Otavio Gouveia
de Bulhões e Carlos Lessa. Formando-se seguiu, especializando-se em Engenharia Econômica.
Depois de um estágio num banco no Rio, ainda estudante, mudou-se para São Paulo, trabalhou no Investbanco,
diretamente com Roberto Campos, o ex-ministro do Planejamento, e tornou-se, aos 26 anos, Diretor-Estatutário do
Banco União Comercial.
Veio então a oportunidade de retornar ao Rio, para
lançar a mesa de open-market do Banco Mercantil de São

Paulo. Foi quando veio a reviravolta: decidiu fazer um mestrado
de Administração em Nova York, que incluiu algumas cadeiras de
Comunicação Social. De volta ao Brasil, ficou cinco anos na área
de Comunicação e Marketing do Jornal do Brasil. Um dia, foi a uma
reunião no Banco Chase vender a idéia de divulgação diária de cotas
de fundos de investimento em seu jornal. Foi tão convincente na
apresentação que terminou convidado para ser Diretor de Marketing
do Banco no Brasil.
Pelo Chase, cumpriu missões especiais no Chile, em Baltimore,
nos Estados Unidos e em Hong Kong, onde alguns anos depois se
transferiu para o Citibank. Um dia, foi chamado a Nova York e – “porque entendia um pouco de cartão e falava português” – convidado a
assumir a presidência da nascente Redecard em São Paulo, Brasil.

Lywal em pronunciamento
da Festa Super Natal
Redecard, São Paulo, 1998.
Acervo Redecard – Álbum de
fotografias do Super Natal
Redecard.

Meus anos na Redecard foram
muito gostosos. Eu conheci
aqui pessoas maravilhosas, que
são meus amigos pessoais até
hoje. Pessoas que me ajudaram,
influenciaram, e eu acho que
também deixei uma marca muito
forte na Redecard: a consciência
de que, com um objetivo claro
e trabalhando muito, a gente
consegue construir uma marca,
um negócio, e criar orgulho nas
pessoas. Foi uma época muito boa.
Penso que na parte de coisas novas
que eu ajudei a criar, a Redecard
realmente está destacada em
primeiro lugar.
Meu sonho é continuar a criar
coisas, desenvolver negócios, e
um dia tentar passar para os mais
jovens esta minha experiência,
que considero extremamente
interessante, diversificada e
multicultural.
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Convenção Redecard no Guarujá (SP), em 1997

Três anos bastaram
para consolidar
uma empresa valente

Mais do que referida
a um case premiado,
esta é a história de
uma empresa que
valoriza seu eixo
corporativo e busca,
diuturnamente,
vitorioso no mercado

A

Primeiras impressões

um posicionamento

história retoma aqui seu porto de partida, o marco
zero da Redecard.
Em torno de uma grande mesa no 14º andar
de um prédio de escritórios do bairro paulistano de
Pinheiros, Lywal Salles, Anastácio Ramos, Irélio Frigo, Fernando Teles e Antonio Costa estão orgulhosos
da confiança neles depositada pelos acionistas, mas
sabem também que sua missão agora é desacoplar
a nova empresa da nave-mãe e navegar por conta
própria no mercado. Um desafio e tanto.
De viva voz, eis suas primeiras impressões.
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Confraternização pelo primeiro dia de operações da Redecard, em 1º de novembro de 1996

“

“Sentávamos todos na mesma sala, eu, o Anastácio,
o Teles, o Costa e o Irélio. E foi assim que começamos, todos juntos, enfrentando todos os problemas.
Ninguém saía da sala. Isso foi uma coisa que nos
uniu muito. Eu pensava: ‘Primeiro tenho que unir o
meu time gerencial. Tenho que ter confiança neles e
eles em mim. E depois a gente tem que permear essa
confiança para os outros’. E por aí foi. Um trabalho
em que todo mundo teve uma participação muito intensa. Recursos Humanos passou a ter um peso muito
grande na organização, porque a chave do sucesso
estava no convencimento das pessoas, em fazer com
que as pessoas quisessem realmente aquilo.”
Lywal Salles

“Sabíamos que íamos ter dificuldade para integrar a
equipe, porque todos tinham uma sensação de perda
muito grande. Vir da Credicard para a Redecard
não era um bom negócio, não era promessa de ir
para uma empresa de ponta, de visibilidade. E, por
um outro lado, as condições que nós tínhamos eram
ainda bastante complicadas. Aí entrou um papel de
liderança muito grande do Lywal, que realmente
reuniu o grupo em volta dele. Com ele, a Redecard
criou uma grande unidade em busca de objetivos, de
criar identidade, de criar espírito de corpo, orgulho. E
a gente dizia que a concorrência podia ter tudo que a
gente tinha, menos a qualidade e a competência dos
nossos funcionários. Esse era o nosso lema.”
Irélio Frigo

30
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“Quando Lywal chegou, na segunda-feira, a mesa
que eu ocupava no 15º andar já estava livre, porém
ele preferiu o 14º, onde nós começamos a Redecard.
Ficamos eu, ele, o Fernando Teles e o Irélio, num
primeiro momento; depois veio o Antonio Costa. A
partir dali, a gente já começava a discutir a estratégia para sair de dentro da Credicard. Sair sem criar
ruptura com a Credicard, mas sair. Era preciso criar
uma identidade própria para a nova empresa, sair
de debaixo da Credicard, que durante 25 anos vinha
fazendo aquela atividade. E todos os profissionais
da Redecard saíram da própria Credicard, com exceção do Lywal e do Fernando Teles. Partimos para
criar a nossa própria identidade. Foi um desafio
fantástico.”
Anastácio Ramos

“No dia-a-dia, junto com o cliente, a gente falava
o nome Redecard e muitas vezes tinha que falar o
sobrenome: Credicard, MasterCard...”
“A importância do cartão de crédito vem também da
sua aceitação pelos lojistas. Então se criou, dentro da
Credicard, um departamento chamado Departamento de Estabelecimentos, que se encarregava de vender
para os lojistas – e que hoje se chama adquirência,
mas no fundo é a filiação dos estabelecimentos. Esse
Departamento de Estabelecimentos evidentemente
cresceu, virou uma diretoria. Naquela época, ainda
era assim, a gente olhava tudo como um negócio só,
o portador do cartão e o lojista. Mais tarde começamos a perceber que nós estávamos muito frágeis na
infra-estrutura de apoio a um dos lados. A tendência
é pensar no consumidor, no cartão, e deixar a área de
estabelecimentos num segundo plano. Fizemos, então,
uma reestruturação da tecnologia, em que separamos
claramente os sistemas de captura de transação, o que
cuidava dos associados e o que cuidava dos estabelecimentos. E aí começou uma primeira sementinha da
Redecard, isso de olhar os estabelecimentos no mesmo
nível de importância que se dava ao relacionamento
com os associados.”
Hélio Lima

“Uma das coisas mais engraçadas de que me lembro
é de quando a empresa ainda não tinha nome. Não
tinha nome, não tinha nome, até que a agência trouxe um dia duas sugestões. Um nome era Masternet
e o outro, Redecard. Aí eram oito pessoas na sala.
‘Qual nome você escolhe? Qual nome você gosta?’
‘Eu gosto desse.’ ‘Eu gosto daquele.’ Deu quatro a
quatro. E nessa hora entra o Gomes, para servir o
café. E aí o presidente da Credicard, que era o [José
Francisco] Canepa virou e falou: “Gomes, de qual
nome você gosta mais?” Aí o Gomes falou: “Redecard
é bom, né?”

Edson Nunes Freire

“Sabe, é aquela coisa... você sair. Você está no seio da
mãe, onde tem toda uma comodidade, onde tem tudo,
onde as pessoas te reconhecem pelo sobrenome que
você tem, e de repente você fala: “Não, eu agora sou
a Redecard e agora eu vou caminhar com os meus
próprios pés.”
Antonia Maria de Carvalho

“É bom lembrar que, desde o começo, não se faz nada
na Redecard sem tecnologia. Ela vive de confiança,
a Redecard vende confiança. Essa é uma frase importante para se lembrar, porque principalmente ela
vende confiança. O ativo dela é etéreo. Ela vende a
confiança ao lojista de que, aceitando aquele cartão,
ele vai receber em 30 dias da Redecard o dinheiro,
independente se você vai pagar tua conta do cartão
de crédito ou não. Desde o começo, tínhamos que
construir toda uma arquitetura de sistemas, nós não
tínhamos sistema nenhum. Tivemos que trocar arquiteturas, processos, sistemas de telecomunicações.
E isso sempre com o trem andando...”

”

Sergio Murtinho

Fernando Teles

“A Redecard, na época, era como se fosse uma filiada
da Credicard, mas o pessoal, culturalmente falando,
não gostou muito. Muitas pessoas voltaram para a
Credicard em busca de outras oportunidades, e os
que ficaram na Redecard tinham aquele temor: ‘Mas
que vai ser dessa empresa, quantos anos vamos ficar
aqui, fazendo o quê?”

Maria Ângela Ludovico de Carvalho, Analista-Consultora de
Engenharia de Sistemas do Projeto Construcard, em 1998

Clayton Nogueira
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Um novo eixo corporativo
A nova empresa não vem do zero. A Redecard estava presente em 259.774 mil estabelecimentos. Mas os primeiros executivos da companhia estão conscientes de
que o desafio agora é a busca de uma cara própria para o novo empreendimento.
Sua missão: criar uma imagem corporativa própria, reconhecida, valorizada,
independente.
Uma empresa, para começar, deve se revelar
lucrativa em seu próprio negócio de acquirer, adquirência. Na prática, isso significa filiar cada vez
mais estabelecimentos, instalar nas lojas um número cada vez maior de POS – de Point of Sales, as
maquinetas que efetuam as transações. Um vigoroso
esforço de comunicação e marketing deve levar ao
lojista a clara e correta imagem da Redecard: uma
empresa nova, sim, mas que, graças ao know-how
herdado da Credicard e à tecnologia competente, é
capaz de oferecer serviços mais rápidos e seguros
por uma taxa competitiva. Lywal não cansa de
lembrar que uma empresa de serviços tem que
“vender soluções que facilitam a vida, e não apenas
produtos”. Um exemplo dessa postura foi a criação
de um desconto antecipado do boleto do cartão de
crédito. O capital de giro é o oxigênio do lojista?
Dê-se oxigênio ao lojista. Diz Lywal: “A grande

Da Credicard, a nova empresa herda valores
como respeito às pessoas, ética nos negócios e uma
permanente busca de qualidade. A compreensão do
negócio, a criação de uma infra-estrutura própria e
a formação de um time de funcionários motivado
e unido em torno de valores bem definidos são as
bases para um bom posicionamento no mercado,
desde o início.
Os protagonistas lembram bem a época de formação do eixo corporativo da Redecard.

“

diferença é entender que você não vende produto,
você vende solução.”
Em poucos meses, o clima na nova empresa é de
crescente entusiasmo e confiança. Passo a passo, e
com muita negociação no meio, áreas de operações,
tecnologia e de serviços da Credicard começam a migrar para a nova empresa, que já conta também com
seu próprio controle contábil e financeiro. As áreas
de Vendas, Finanças, Recursos Humanos, Marketing
e Serviços já estão com suas equipes montadas, como
definidas estão as diretorias regionais de São Paulo,
Rio de Janeiro, Sul, Norte e Nordeste.

“O mercado de cartão de crédito evoluiu muito rapidamente. Foi talvez o maior boom mundial. Numa
determinada época, a gente fez uma pesquisa de
cliente da Credicard, e a pesquisa apontou duas coisas
importantíssimas no Brasil: a explosão dos shopping
centers e a dos cartões de crédito. Era irreversível o
boom do cartão de crédito, o dinheiro de plástico. E
a área Comercial da Credicard começou a tomar um
peso grande, porque o cartão de crédito em si gerava
receita através da taxa de inscrição ou de renovação,
que era muito pequena se comparada ao volume de
lucratividade que um estabelecimento dava cada vez
que fazia uma venda. Então, sentimos que precisávamos dar peso, dar foco na área Comercial e criar
uma estrutura que já existia externamente, que é o
acquirer. Vamos criar aqui no Brasil uma empresa
que dê foco, porque esse vai ser o grande gerador de
receita e lucratividade para a companhia. Decisão
tomada com os acionistas. Na época, o presidente da
Credicard era José Francisco Canepa, que resolveu
fazer uma companhia acquirer.”
Vitor Daniel de Almeida
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“Aquela fase fantástica de criar uma nova empresa,
novo nome, novo logotipo... separar as duas empresas, tecnologia, operação, pessoal... procurar um
presidente... O primeiro presidente da Redecard foi o
Lywal. Ele estava em Hong Kong trabalhando para
outro banco. Na época, ele mostrou vontade de voltar
para o Brasil. Entrevistei o Lywal, gostei muito e o
nomeei presidente.”
José Francisco Canepa

“A primeira coisa que a gente
tinha que fazer na nova
empresa era ganhar dinheiro.
Se a Redecard não fosse bemsucedida do ponto de vista
de empresa, se não estivesse
crescendo, seria difícil você
vender a idéia do seu potencial.
Mas como é que você atinge
isso? Iniciando um processo
de investimento rápido em
terminais de POS, filiando mais
estabelecimentos. Quer dizer,
ações que tornassem muito
visível o fato de que a gente
estava investindo para crescer.
Ou então seria uma separação
da Credicard para ficar ali como
um negocinho encostado num
canto... Tínhamos que mostrar
que Redecard era um negócio
sério. Então, esse era o primeiro
desafio. O segundo era envolver
as pessoas nisso.”
Lywal Salles

Sinalização diferenciada contribui para o crescimento da
aceitação de cartões: dos locais mais remotos aos centros
mais agitados, a Redecard está sempre presente.

Élson Cascão II, cliente Redecard,
e Antonia Maria de Carvalho,
em Brasília, em 1999

“A estratégia da Redecard foi de muita comunicação,
não através de mídia eletrônica, porque não atendia
ao nosso propósito. Era preciso que o estabelecimento
entendesse qual é a função da Redecard. Era preciso chegar e dizer: ‘Olha, essa empresa, a Redecard,
é a mesma empresa que se relacionava com você.
Chamava-se Credicard. Na verdade, foi sua área
de estabelecimentos se transformando em empresa’.
Tinha que explicar tudo isso a cada estabelecimento
que a gente visitava. Então, foi uma campanha totalmente dirigida. Revistas das entidades de classe
voltadas para o varejista, segmento de veículo, turismo e entretenimento. A comunicação com esse público
tinha como objetivo trabalhar o posicionamento da
Redecard. E levou algum tempo até que as pessoas
começassem a separar o que é um emissor, o que é
uma bandeira, o que é um adquirente, o que é uma
processadora.”
Anastácio Ramos

“A Redecard, desde o início, sempre tentou construir
a sua imagem, e não só tentou como conseguiu, isso
graças a um trabalho sistemático dos seus dirigentes,
dos seus diretores, da equipe competente com que a
empresa teve privilégio de contar desde o início. Isso
fez com que hoje praticamente todo mundo conheça
a Redecard – todo mundo, evidentemente, que tem
cartão e que faz parte desta facilidade de vida que é
o uso do cartão ou do dinheiro de plástico.”
Agostinho Gaspar
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“Naquela época, a rede de estabelecimentos da
Credicard era menor, você conhecia os seus clientes,
visitava uma boa parte deles. Era possível fazer isso
mesmo com a equipe enxuta. Eu sempre achei que a
gente do Comercial tinha uma vantagem em relação
às demais áreas da empresa. E, quando ela virou
Redecard, o Lywal soube muito bem aproveitar essa
capacidade, ele soube otimizar os ganhos. Eu vi o
Lywal tomando decisões duras. Não com relação à
pessoas, mas com relação ao projeto, com relação
às posturas. E assim, muito rapidamente, acho que
em dois, três anos, a Redecard conquistou uma cara
própria. E já começou a falar com a Credicard de
uma maneira diferente.”
Victor Esteves

“A Redecard era um pedaço que
era conseqüência do negócio
maior e, de repente,
a gente superou toda e qualquer
expectativa com uma audácia
fabulosa: logo no começo
foi desenvolvida uma série
de produtos. A gente teve a
audácia de fazer o quê? De
ganhar dinheiro, de firmar um
produto em cima do nosso
maior concorrente, o cheque.
Se o estabelecimento quisesse,
ele ficava no cheque e não com
o nosso POS. Essa audácia de
impor, de criar e de enxergar
é o que fez o que é a
Redecard hoje.”
Regina Affonso

“Nosso negócio era, então, a filiação dos estabelecimentos. É o que gosto de lembrar sempre: o processo
do cartão tem três fases. Ele tem uma fase da emissão
do cartão: você emite e vende cartão para as pessoas.
Você tem uma parte de tecnologia e telecomunicações,
que é a parte de processamento, de autorização, enfim, aquela história de você passar o cartão no POS
e ter uma autorização imediata. E você tem a parte
da filiação. Quer dizer, onde esse cartão é aceito?
Esse é o pedaço da Redecard. O pedaço da Redecard
é exatamente fazer com que esse cartão emitido tenha
utilidade. Essa era a estratégia da Redecard: ampliar
a rede de estabelecimentos que aceita cartão de crédito. Quer dizer, um negócio onde o cliente é uma
pessoa jurídica, diferente do lado do emissor, onde
você tem o financiamento do cliente. Já o lojista passa
o cartão ali, mas não recebe na mesma hora. Então,
tem todo um processo de financiamento, de crédito,
esse é o negócio. Na época, eu olhei isso e lembro que
disse para todo mundo: ‘Essa empresa vai ser maior
que a Credicard’. E todo mundo achava que eu era
maluco. Hoje ela é maior que a Credicard.”

”

Lywal Salles

Anastácio Ramos,
atual Presidente da
Redecard, quando
ainda era VicePresidente de Varejo,
em foto de 1998

Vista da Avenida Paulista: à esquerda, o Masp – Museu de Arte de São Paulo, famoso por seu vão livre

Crescimento, casa nova e time unido
As corretas – e corajosas – definições corporativas e estratégicas propiciaram
à Redecard, logo nos primeiros anos de atividade, uma relevante percepção
pública de sua marca aliada a um respeitável posicionamento no mercado.
Os adjetivos são justificados. Seu primeiro ano de atuação plena, 1997,
terminou com 276.066 mil estabelecimentos filiados e com o processamento
de 192 milhões de transações e um faturamento de quase 11 bilhões.
Vendedores são estimulados por programas de incentivo para premiar
o desempenho em vendas no varejo. Outro incentivo, o Quality Excellence
Award, premia 16 funcionários. E 1998 é o ano de fundação da revista Vitrine,
publicação bimestral dirigida aos funcionários da Redecard.
A Redecard começa 1998 de casa nova, na Avenida Paulista. O prédio, registre-se, não passava por boa fase; mas, depois de reformada, a primeira sede
independente da empresa não só ficou digna como ganhou em eloqüência,
com o nome Redecard bem visível por todos os ângulos. Por que razão? A
primeira, por uma questão literal de visibilidade e, claro, também de independência. Ao deixar o prédio-sede da Credicard da Henrique Schaumann, a
identidade própria, que já era corporativa, agora se tornava física também.
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A empresa fecha o ano de 1999 com números
promissores. São 331.285 estabelecimentos filiados,
26 bancos do sistema, 265 milhões de transações
e mais de R$ 15 bilhões de faturamento. Agora de
casa nova, a grande tarefa era unir o time para que
vestisse com orgulho – e sem saudades – a camisa
da nova empresa. E que, motivado, fizesse cada vez
melhor seu trabalho junto aos clientes.
Pesquisas sobre o grau de satisfação dos clientes
e dos funcionários balizavam todas as ações da empresa. Um dos problemas inicialmente detectados
tinha a ver com uma certa incompreensão entre
Atendimento e Vendas. Fechados em suas salas,
atendentes imaginavam os vendedores passeando
nos shopping centers, quando, na verdade, visitavam
estabelecimentos em ruas distantes e, às vezes, sem
charme algum. Foi quando um estratégico café da
manhã e um criativo programa intitulado “Companheiros” se revelaram de grande valia. Os obstáculos
estavam ali para ser ultrapassados.

“

“Decidimos tomar café com todos os funcionários,
com todos os atendentes, com todos os representantes comerciais. Não era só com diretores, era com o
pessoal que realmente fazia e conhecia o negócio da
Redecard. O que nós ouvimos de lamúria, de reclamação, de coisas positivas, de oportunidades que
nós não estávamos aproveitando, de como as coisas
deviam ser feitas, o que incomodava os clientes, o que
incomodava os funcionários, o que a Credicard tinha
de benefício e nós ainda precisávamos implementar...
Um tremendo aprendizado. Em um ano, um ano e
pouco, acho que tomamos café da manhã no mínimo duas vezes com todos os funcionários em todas
as filiais. Eu era o escriba-mor, eu anotava tudo. E
sempre ia um diretor – o Anastácio, ou o Teles – para
ouvir o que os funcionários iam nos ensinar. E como
eles nos ensinaram! Um desses aprendizados é que
havia uma falta de integração entre o pessoal do atendimento, do call center, com quem estava no campo,
vendendo. E aí nós criamos o primeiro programa de
treinamento de fato, que se chamava “Companheiros”.
Nós trazíamos atendentes para a Redecard, ou os representantes, falávamos duas horas, três horas sobre
o nosso negócio – o que o atendente fazia, quando
era o grupo de representantes, e o que o representante
fazia, quando o grupo era de atendentes. Daí o nome
“Companheiros”. Fizemos um vídeo explorando a
importância das grandes duplas, como o Gordo e o
Magro, que podem ter as sua diferenças, mas eram
muito unidos na hora de fazer as coisas. Então, o que
acontecia? Os atendentes iam para campo ouvir dos
clientes o impacto do que eles diziam no call center, e
os representantes assentavam o fone de ouvido para
fazer o papel de atendente. Era uma troca de papéis
onde quem ganhou foi o cliente. Por quê? Porque no
fim ninguém criticava mais ninguém, ninguém dizia
que alguém fez errado. Ao contrário, orientava: ‘Olha,
você está dando uma taxa errada, está prometendo o
que você não pode fazer’. Foi um grande programa
de troca de experiências e conhecimentos.”
Irélio Frigo
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Funcionários da Redecard em frente à fachada da segunda

“A Redecard sempre foi uma empresa extremamente
focada no resultado final. Acho que isso vem um
pouco do fato de ela ter três acionistas do setor financeiro, onde a questão do resultado, do controle,
é fundamental. O mais marcante da Redecard era
ter o resultado, mas não era o resultado a qualquer
preço. Era o resultado dentro de uma empresa que
deveria ser saudável também nas suas relações humanas. Ela tinha uma agressividade muito grande nas
negociações, na sua atuação do mercado, e considerava a competição um elemento de motivação muito
forte. E se movia com base em todos os critérios de
uma empresa: ser bem-sucedida no mercado, ganhar
market share, produzir bons resultados financeiros,
mas sem deixar de acreditar, como o Irélio sempre
acreditou, que a questão dos recursos humanos deveria ser prioritária.”
Roberto Oliveira de Lima

sede da empresa, na Avenida Paulista, em 1999

“A gente, às vezes, trabalhava sábado, domingo, e o
presidente ia no nosso andar e agradecia todo mundo
por ter trabalhado. E o próprio Anastácio, que era
uma pessoa de vendas, nem era o presidente ainda,
todo dia ia em todas as áreas cumprimentar a gente.
Isso criou esse clima bom, entendeu? Foi assim que a
Redecard virou mesmo uma empresa com identidade
própria. Eu hoje não vejo isso em outras empresas. A
Redecard é diferente mesmo.”
João Geraldo Matta Junior

“Uma das grandes coisas que nos entusiasmou de
cara foi esse sentimento, esse espírito de equipe que
a gente ajudou a criar. Essa visão de que nós poderíamos fazer a diferença; que nós éramos, sim, uma
empresa que tinha um capital intelectual diferenciado
e que estávamos no melhor negócio. Aquela de quem
nós, funcionários, íamos fazer a diferença.”
Martha Campos
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“Nessa busca de qualidade nos processos tínhamos
uma participação muito efetiva junto aos clientes. Eu
não ficava sentada lá em cima no meu andar, não;
a gente ia para o campo, ia ver exatamente quais
eram as expectativas e necessidades dos clientes. Às
vezes, nem o cliente sabe qual é a sua expectativa.
À medida em que vai conversando, ele vê: ‘Puxa
vida, era isso que eu precisava’. Então nós saíamos
com a área Comercial. O Anastácio deve se lembrar
dessa época, porque eu saía com o seu pessoal – ele
era vice-presidente Comercial. Foi uma época muito
interessante, porque as pessoas falavam sem medo.
Então, a gente voltava para empresa, corrigia, aí
dava uma satisfação para o cliente, um retorno. Outra coisa muito importante é feedback para o cliente.
Porque não adianta eu fazer qualidade para mim,
eu tenho que fazer qualidade que atenda o cliente,

senão não adianta nada. Não adianta eu ser a diretora de Qualidade, estar aqui superbem, se lá o meu
cliente não está nem me vendo. Por isso a gente fazia
aquela brincadeira do cliente oculto, aquele que vai
me trazer para dentro os problemas que eu tenho lá
fora. Foi uma ferramenta muito interessante. A gente
selecionava vários funcionários da Redecard, dava
uma verba para eles e dizia: ‘Vai no shopping, vai em
tal lugar. Compra o que você quiser nesses valores e
preencha um formulário para que eu levante os problemas. E tudo que você comprar é seu’. Só que não
podia dizer que era da Redecard, tinha só que observar e ir fazendo um relatório. Foi muito interessante,
o pessoal adorou, amou. Comprava o que queria e
fazia relatórios. Aí a gente tabulava esses relatórios e
verificava exatamente as dificuldades. Por aí a gente
resolveu uma série de problemas.”
Isabel Kromek

Em pé, da esquerda para a direita: Lywal Salles e
Anastácio Ramos durante o Treinamento Redecard para
Gerentes, ocorrido entre 25 e 27 de novembro de 1996

Parte da equipe de Administração de Risco da
Redecard, em 1998, em frente à segunda sede da
empresa, na Avenida Paulista
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Da esquerda para a direita: Renata Guimarães, Carlos Baldini, Isabel Kromek e Raul Sadir, a primeira equipe da
Diretoria de Qualidade da Redecard, criada em março de 1998. Foto seguinte,Mesa de Captação e RAV (Recebimento
Antecipado de Vendas), em 1999: desde sua criação, o RAV é um produto de grande sucesso da Redecard

Um belo fim de milênio
O trabalho da Redecard começa a ser não só conhecido, como também reconhecido
no mercado. Em 1998, a empresa recebe o prêmio Top de Marketing, concedido pela
Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil (ADVB), pelo programa
“Parcelado sem juros”. Em 1999, repete a dose.
No ano seguinte, a Redecard figura pela primeira
vez na lista das 100 Melhores Empresas para Você
Trabalhar do Guia da revista Exame. Na verdade,
a Redecard já havia sido escolhida em 1998. Ganhou, mas não levou por que o Guia não permitia
a participação de empresas com menos de 5 anos
de existência, o que impossibilitou à Redecard fazer
parte do Guia daquele ano. A revista se viu, então,
na obrigação de publicar uma matéria detalhando
esse honroso feito. Por entender que
o mercado vivia grandes mudanças,
Exame convidou a Redecard para
participar da pesquisa de 1999. E aí
a empresa ganhou – e levou. Como
se repetiria nos anos seguintes.
A Redecard teve, assim, um belo

Da esquerda para a direita:
Lywal Salles, Irélio Frigo e Fernando
Telles na comemoração pela conquista
do Prêmio Top de RH, com o case
“Companheiros”, em 1998.
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final de milênio. Foi a primeira empresa de adquirência no Brasil a receber do Bureau Veritas Quality
International a certificação ISO 9001. Às vésperas de
completar três anos de vida, é apontada como uma
das melhores empresas para trabalhar no Brasil. E
foi emblemático que, na mesma época, ganhasse
também o Top de Marketing 2000 com o case “Como
Construir uma Grande Empresa em Três Anos”.

A Equipe RAV, em 1998. Foto seguinte, A Área de Operações e Serviços, em 1998, após uma
reestruturação que otimizou sua produtividade e qualidade de atendimento.

“

“Uma das razões do sucesso da Redecard é, em primeiro lugar, gente. As pessoas que fizeram e vêm fazendo
a Redecard foram sempre muito competentes, muito
apaixonadas pelo negócio e capazes efetivamente de
gerar um grande dinamismo dentro da companhia.
Associado a esse primeiro fator está uma cultura e
valores que vieram da Credicard, e vieram também
dos acionistas. Valores que foram incorporados desde o início pela equipe da Redecard, o que faz dela
uma empresa muito especial, uma empresa onde as
pessoas têm prazer em trabalhar, onde compartilham
valores éticos e de busca de excelência. Um outro
aspecto é a tecnologia. A Redecard é uma empresa
que nasceu muito voltada para a tecnologia, que é
muito importante nesse negócio. Um empresa, enfim,
com inteligência comercial, que conhece o consumidor, conhece o mercado, está sempre à frente e sabe
se relacionar com o lojista. Para mim este é o tripé
que explica o sucesso da Redecard: gente, tecnologia
e inteligência comercial.”
Antonio Jacinto Matias

“Assim a Redecard se tornou uma empresa de captura
de transações extremamente inovadora, associada à
história dos meios de pagamento no Brasil. Ela administra muito bem o relacionamento dos lojistas com
os emissores de cartões de crédito, com as bandeiras
de licenciamento de emissão. Está inserida exatamente no meio desse contexto. Ela promove a marca,
promove a utilização do ponto-de-venda, promove
a utilidade para o lojista. O lojista foi aprendendo
que a captura dessa transação é rápida e sem risco
para ele. Que é, em última instância, uma transação
limpa. E ela o faz através dos meios tecnológicos mais
sofisticados. Seja através dos POSs no ponto-de-venda
ou dos PDVs. Em resumo, ela captura, integra e entrega transações entre lojistas, emissores e bandeiras
associadas. Tornou-se uma empresa competente no
que faz e, em pouco tempo, teve uma performance
excepcional do ponto de vista de ganho de share.”
Gilberto Caldart
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10

os PIONEIROS

Anastácio
Vasconcelos Ramos
Muitos dos valores disseminados pelos líderes
da implantação da Redecard nasceram fora dos
compêndios de administração e finanças: suas
origens estão nas lições aprendidas na infância

UM PROFISSIONAL DE LONGO CURSO

dez ANOS,

O pai, seu Ramos, era marceneiro de talento e, além de móveis, até carrinho de rolimã fazia para o filho rodar pelas ruas
de Gravatá, no interior do Pernambuco. Mas foi mais da mãe,
dona Judith, que Anastácio pegou a garra, a disciplina – o
tino comercial! Dona Judith sabia vender. Estimulado por ela,
em 1958 o pai levou a família para o Recife, onde abriu um
pequeno supermercado.
Comprou um caminhão, foi transportar cana-de-açúcar
em usinas e depois trabalhar com calçados em Itaobim, no Vale
do Jequitinhonha, Minas Gerais. Lembrança que o já adolescente
Anastácio tem dessa época: atravessar o rio Jequitinhonha num
pequeno barco que não oferecia a mínima segurança para aquele monte de caixas de sapato. Ele ajudava o
pai vendendo calçados em 21 municípios
da região. Prudente, pioneira, dona
Judith fazia já nessa época roupas
bem largas para o filho poder guardar
o dinheiro das vendas.
Do serviço militar prestado no
Corpo de Fuzileiros Navais, no Recife,
Anastácio guarda boa memória de valores como disciplina, ética, solidariedade
e respeito. Tão bem se saiu na Marinha que,
de 1968 a 1972, serviu no Comando-Geral dos
Fuzileiros, no 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro. Ali aprendeu a testar a resistência, superar
desafios. Deu baixa em 1972 e passou a vender
cartões de crédito. Onde, principalmente? Onde
mais tinha as portas abertas – os quartéis.

Anastácio Ramos em sua
sala no prédio da Juscelino
Kubitschek. São Paulo,
Agosto de 2006

Trabalhou na Credicard, empresa na qual
Anastácio com 4 anos
de idade em Gravatá,

sua carreira ganhou marcha acelerada e variada. Ainda bem, ele brinca, que sua mulher,

Pernambuco, 1956;

carioca, é bairrista mas generosa. Isto porque

abaixo, como fuzileiro

Anastácio girou o Brasil em várias frentes da

naval no Rio de Janeiro,
1970. Acervo Pessoal de
Anastácio Ramos

área Comercial da Credicard. Do Rio foi montar o Departamento de Vendas em São Paulo,
trabalhou em Planejamento numa época de
temerária explosão dos cartões, voltou a Rio
para lidar com estabelecimentos, andou pela
Bahia e Minas Gerais, foi Diretor regional em
São Paulo e depois no Nordeste, com base no
Recife.
Quando, em 1996, a Credicard decide fundar uma empresa adquirente, a vasta
expertise comercial de Anastácio é seduzida
pelo novo projeto. De primeiro Vice-Presidente
Comercial da Redecard a atual Presidente, o
ex-fuzileiro naval revelou-se, em seus dez anos
de empresa, um profissional de longo curso e
boa pontaria.

A Redecard representa um grande marco na minha vida.
Eu era o Vice-Presidente da área de Estabelecimentos na
Credicard, e aqui construímos uma empresa. Sou um dos
fundadores e continuo nela. Posso colocar no meu currículo
que, com um pequeno e seleto grupo de colegas, fundei a
Redecard. Hoje estamos discutindo Missão, Visão e Valores e
o Planejamento Estratégico, O momento em que o mercado
dos meios de pagamento está passando por transformações
fantásticas, estou dentro de novo, conduzindo a estratégia
para essa empresa continuar crescendo nos próximos anos.
Eu adoro o que faço. Tenho muitos planos para o futuro e,
quando chegar a hora de parar, que seja gradual. Quero viajar
para conhecer vários lugares do mundo. E quero dedicar tempo
para ajudar em causas sociais. Já faço hoje, mas não tanto como
gostaria. Tem muita criança neste país que a gente precisa
ajudar, educar, preparar para um futuro digno. Fazer algo que
possa minimizar os impactos da ausência de uma estrutura
familiar. Acho que eu posso fazer mais do que já faço.
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Equipe de vendas da Filial Rio de Janeiro,
em 1998, em frente à Marina da Glória.

A conquista do mercado

Acordos, parcerias,
promoções e uma
entusiasmada força
de venda fazem da
Redecard uma marca
reconhecida no
Brasil inteiro

O

s primeiros anos do novo século foram de grande vitalidade para o mercado de
cartões de crédito – e, na Redecard, de intenso crescimento acompanhado de uma
rápida consolidação no país todo.
Os tempos eram propícios. Com a economia mais estabilizada, o cartão de

crédito passa a fazer parte da vida de um número cada vez maior de brasileiros.
Em 2002, a estimativa de faturamento no mercado de cartões era de 68 bilhões
de reais. Um crescimento que se deveu ao aumento de filiados, a uma maior participação do público de baixa renda e a um crescente uso do cartão para cobrir
despesas básicas. O resultado foi uma demanda maior na emissão de plásticos.
Até 2003, só um terço da população brasileira tinha acesso a bancos e, mesmo
assim, o Brasil ocupava a sétima posição entre os maiores países emissores de
cartões no mundo.
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Premiação promovida pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) em 2000, na qual a Redecard
conquistou o “Top de Marketing” pelo case “Como Construir uma Grande Empresa em Três Anos”.

A Redecard aproveita o momento favorável e

Outra maneira de avaliar os avanços desse período

intensifica sua ação no mercado por meio de campanhas, parcerias, acordos e promoções.
Os bons resultados não demoram a aparecer. Em
2001, houve um crescimento de 41% em relação a
2000 no faturamento de débito, e 22% no faturamento
de crédito, para um volume de 426 milhões de transações num universo de 495 mil estabelecimentos
credenciados.
Em 2002, a Redecard fecha o exercício com faturamento de R$ 31,2 bilhões – quase a metade do volume total que o mercado previa para o setor, naquele
ano. As transações com chips atingem a marca de
1 milhão de operações/mês. A empresa agora conta
com 670 funcionários e tem 23 filiais no Brasil.

é observar a evolução dos números do faturamento da
empresa: R$ 25,6 bilhões em 2001 e R$ 31,2 bilhões, no
ano seguinte. Esses saltos de crescimento chamaram
a atenção do mercado para o grau de inteligência de
negócio embarcado naquela empresa aguerrida, com
pouco tempo de atividade, mas calçada em equipes
motivadas e muito bem preparadas.
A Redecard fechou 2003 com faturamento de R$
39,7 bilhões, um volume 27% maior que o do ano
anterior. A companhia crescia a taxas maiores do que
a média de crescimento do setor de cartões, que em
2003 foi de 19,4%. Para arrematar a boa performance,
a Redecard obtém o melhor desempenho entre as
empresas do setor.
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O Certificado ISO 9001, conquistado
pela Redecard – a primeira empresa de
adquirência do Brasil a recebê-lo.
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Premiação promovida pela ADVB (Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil) em 2000, na qual a
Redecard conquistou o “Top de Marketing” pelo case “Como
Construir uma Grande Empresa em Três Anos”.

Quando expressas em números e gráficos, a evolução e a afirmação corporativas de uma empresa
parecem ter caído do céu, prontinhas, como se ali
sempre estivessem. Na verdade, só se chega a resultados tão felizes por conta de um paciente e devotado
trabalho de convencimento cliente a cliente, loja a
loja, região por região, além de parcerias fecundas
e promoções inteligentes. Pode não ser uma regra
geral, mas para a Redecard estes foram os caminhos para conquistar uma presença viva e forte no
mercado. Não foi fácil, mas essa longa batalha só
foi possível de ser vencida porque existem equipes
unidas, capacitadas e confiantes.
Houve marcos nesse caminho que convêm lembrar. No Natal de 2000, por exemplo, a MasterCard e
a Redecard lançam promoção “Natal não Tem Preço”,
presenteando quatro clientes e os estabelecimentos
nos quais esses clientes faziam as suas compras. No
verão 2000–2001, uma campanha incentiva o uso de
cartões de débito e crédito no litoral brasileiro.
Em janeiro de 2001, uma campanha de interiorização amplia filiais e escritórios pelo Brasil afora.
O projeto “Interiorização: Popularizando o Uso do
Cartão”, leva a Redecard a ganhar o Prêmio Top de
Vendas 2002, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). Depois de visitar
mais de mil municípios com as ações do projeto, a
Redecard contabilizou um crescimento de 24,8% no
seu faturamento.

“(...) só se chega a resultados
tão felizes por conta de um
paciente e devotado trabalho de
convencimento cliente a cliente,
loja a loja, região por região (...)”

As ações da Redecard fazem aumentar significativamente a aceitação da bandeira MasterCard nos
restaurantes de São Paulo. No Dia das Mães de 2001, a
promoção “Minha Mãe Dizia” premia a melhor frase
de mãe lembrada por vendedores que indicassem
cartões MasterCard. Nesse ano, a promoção “Natal
não Tem Preço” é substituída por outra, “Você Consegue Gastar R$ 25.000,00 em uma Hora?”, que distribui
prêmios para lojistas, consumidores e vendedores,
além de chamar a atenção da mídia pelo inusitado
do desafio proposto.
Parcerias são firmadas para o uso do cartão
nas mais diferentes empresas dos mais diversos
segmentos: de empresas aéreas a companhias de
táxi, de bancas de jornais a pequenos comércios,
passando pela compra de ingressos para jogos ou
espetáculos.
Sempre em dia com o seu tempo, quando o setor
de comércio eletrônico finalmente mostrou a que
veio, a Redecard logo cuidou de estabelecer parcerias
com os sites Submarino, ShopTime, Pão de Açúcar.
com, Americanas.com, Extra.com e Magazine Luiza,
para dar suporte ao crescente número de transações
efetuadas nessas lojas virtuais.
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10
ter sucesso e ser feliz

dez ANOS,

os PIONEIROS

Antonio Costa

Antonio Augusto de Oliveira Costa, caçula de uma família do Vale do Paraíba,
nascido em Caçapava, interior de São Paulo, em 1962, passou a infância jogando futebol no bairro de Perdizes, na Capital. Dois sonhos difíceis para uma
família de seis irmãos: ganhar uma bicicleta e estudar no Colégio Santa Cruz.
A bicicleta, um dia chegou: uma surpresa dos irmãos mais velhos para o caçula
temporão. Era, lembra Antonio, uma portentosa Monareta Tigrão. E o Santa
Cruz veio logo depois, e em nenhum sentido o decepcionou. Teve ali uma boa
formação e no colégio conheceu sua mulher. Sexto filho, diz Antonio, é o mais
liberado de expectativas dos pais. E ele se atrapalhou um pouco com tanta
liberdade. Tentou Direito na PUC e viu que não era aquilo. Preferiu Administração na Fundação Getúlio Vargas, curso que por um tempo tentou ampliar
mais ainda com o de Psicologia.
O primeiro emprego foi na Carbocloro, onde atuava como uma espécie de
controlador das planilhas de carregamento e descarregamento. Admitido como
trainee na Credicard, em 1985, passeou produtivamente nas mais diferentes
áreas – Vendas, Marketing, Planejamento, Desenvolvimento de Produtos. Foi
efetivado como Analista de Planejamento, coordenou vendas na região do ABC
paulista, participou da implantação da rede dos cartões de débito Redeshop e,
em 1996, envolveu-se ativamente na criação da Redecard, da qual se tornou
Vice-Presidente de Marketing e Serviços. Era o legítimo representante de uma
geração de trainees que permaneceu mais de uma década na empresa.
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Do ponto de vista profissional, a
Redecard foi muito importante
no sentido de marcar uma
mudança de patamar na
minha carreira. Eu passei a ter
uma nova visão a respeito do
negócio e das pessoas, o que foi
preponderante para eu estar
onde estou. Este é o primeiro
ponto. Do lado pessoal, não é
surpreendente que os amigos
que eu tenho e que formei
no ambiente profissional
estejam na Redecard, ou
na antiga Credicard. Isso é
muito significativo do que
foi para mim essa empresa.
A Redecard me aguçou ao

extremo a capacidade de
negociação, a tolerância a
situações de ambigüidade, e
aguçou também, ao máximo, a
busca da excelência. Essas três
dimensões não teriam sido tão
desenvolvidas se eu não tivesse
tido a passagem pela Redecard.
Quanto ao meu maior sonho,
vou parafrasear o João Augusto,
hoje um grande amigo. O
João Augusto, meu primeiro
vice-presidente, costumava
fazer uma brincadeira com
os funcionários dele, quando
comemorava as conquistas da
sua área: ‘O importante é ter
sucesso e ser feliz’. Sucesso é
um pouco relativo, mas ser feliz
no sentido de gostar do que
você faz, de se sentir pessoal e
profissionalmente útil, este é um
sonho bom. Ele é bom porque é
inatingível e, assim, ao mesmo
tempo, perpétuo. Fico com o
João Augusto.

Na foto à esquerda, sósia da Rainha
da Inglaterra, Antonio Costa e Stela
Truffi em Convenção da Credicard,
Escócia, 1995. Ao lado, Antonio Costa
no Campeonato Paulista de Kart, São
Paulo, 1980. Acervo Pessoal Antonio
Costa

redecard, ano 10 | uma história a muitas vozes

51

Da esquerda para a direita:
Ricardo Nakaie, Ana Cecília
Carvalho e Gláucia Pinheiro,
com material da Promoção “Não
Tem Preço” MasterCard, em 2000.

A prestação de serviços de qualidade passa a ser
percebida com mais intensidade no trabalho que
a Redecard desenvolve no mercado. No âmbito do
governo, uma parceria inédita com o BNDES, Caixa
Econômica Federal e MasterCard trouxe para a
Redecard a responsabilidade pela captura das transações do cartão MasterCard Empresarial de micro,
pequenas e médias empresas que se relacionavam
com aquelas instituições bancárias oficiais.
Ampliando a presença da sua marca no país,
a empresa patrocina eventos de grande afluência
de público, como a Feira do Livro de Porto Alegre
(RS), a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP),
a Oktoberfest de Blumenau (SC), a Festa de São
João de Campina Grande (PB). A marca também
esteve presente nas obras de decoração de Natal nas
cidades de São Paulo, Natal (RN), Gramado (RS) e
Penedo (RJ).
Como fruto de uma ação sempre ousada e entusiasmada, a Redecard torna-se uma marca não só
conhecida no Brasil, como claramente reconhecida
pelos diversos públicos que mantêm relação com o
comércio e a prestação de serviços. E que pagam
contas, naturalmente.
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A qualidade e eficiência dos serviços que a
Redecard já oferecia em 2001 levou-a ao primeiro
lugar no Guia Exame Melhores e Maiores como “A
Melhor Empresa do Setor de Serviços Diversos”.
Como se não bastasse, pula da quarta posição para
o primeiro lugar como a empresa mais rentável do
Brasil naquele ano. Não satisfeita, recebe ainda o
Prêmio Marketing Best 2001, promoção da Editora
Referência em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas e a Madia Mundo Marketing.
As ondas de energia emanadas da matriz em São
Paulo foram absorvidas pelo conjunto de filiais, que
em 2002 passaram também a exibir suas conquistas.
A de Belo Horizonte, por exemplo, ganhou o Prêmio
Mérito Lojista da Federação de Dirigentes Lojistas
de Minas Gerais. A Redecard mineira foi considerada
a melhor empresa de serviço de 2001, um prêmio
inédito para uma filial. Neste mesmo 2002 a Redecard sagrou-se bicampeã do Guia Exame Melhores e

Maiores, conquistando outra vez o Prêmio “A melhor
Empresa do Setor de Serviços Diversos”. Um fato inédito: nunca na história do Guia uma empresa havia
mantido a liderança no seu segmento de atuação por
dois anos consecutivos.
Os prêmios de reconhecimento foram se acumulando. No final de 2003, a empresa conquista o Troféu
Ponto Extra, originalmente destinado aos melhores
fornecedores e executivos supermercadistas, e que
laureou a empresa na categoria “Recebíveis”.
Por trás dos números felizes, e em meio às conquistas reconhecidas e premiadas pelo mercado,
estava uma companhia que mantinha um ritmo
intenso e entusiasmado de trabalho pelo Brasil.
As equipes da Redecard sempre foram muito focadas na conquista de novos nichos de negócios,
estivessem onde estivessem. Isto implica travar e
manter relacionamentos, conhecer pessoas e fazer
transações. Não foi incomum, em cidades menores
do interiorzão brasileiro, a necessidade de usar dose
extra de talento e competência para enfrentar o desconhecimento geral sobre o uso e as vantagens do
cartão. Na mercearia de uma pequena cidade sulina,
o dono perguntou: “Então dessa maquininha vai sair
dinheiro para me pagar?” Já no interior do Nordeste,
o gerente de um motel não deixou o representante
e seu assistente se apresentarem direito e foi logo
oferecendo-lhes a chave...

“Não foi incomum, em cidades
menores do interiorzão
brasileiro, a necessidade de
usar dose extra de talento e
competência para enfrentar
o desconhecimento geral
sobre o uso e as vantagens
do cartão. Na mercearia de
uma pequena cidade sulina, o
dono perguntou: “Então dessa
maquininha vai sair dinheiro
para me pagar?”

João Carvalho de Araújo, representante de vendas da Redecard,
em frente ao centenário Teatro Amazonas, em Manaus, em 1998.
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Os desafios, os mal-entendidos e mesmo os
contratempos eram enfrentados pelas equipes com
garra e bom humor. Os olhos e os corações estavam
postos na construção de uma identidade empresarial
forte, e este espírito impregnou a todos. Fazer-se
conhecida no país – e afinal reconhecida pelo
mercado como parceira estratégica, garantidora de
segurança nas transações – foi um trabalho árduo
e longo. Quem esteve na linha de frente lembra com
orgulho desse tempo.

Capa da revista Vitrine em
comemoração ao Prêmio
“Melhor Empresa de Serviços
Diversos”, conquistado pela
Redecard em 2001.

“O desafio era ampliar a abrangência de
aceitação dos cartões. Criar uma capilaridade
cada vez maior. Ainda mais que cartão é
o negócio do ovo e da galinha. Você chega
numa determinada região, você procura o
lojista: ‘Você não quer aceitar um cartão
de crédito?’; pergunta do lojista: ‘Quantos
cartões de crédito o senhor tem aqui na
cidade?’ Aí você vai vender o cartão de crédito
para alguém daquela cidade e ele logo quer
saber: ‘Mas quantos lojistas você tem filiados
aqui na cidade?’ Esse é um processo em
que você tem que fazer caminhar juntos
o lojista e o comprador. Felizmente, os
bancos brasileiros são bancos nacionais
e estão habilitados a vender cartões em
todas as cidades deste país. Portanto, era
necessário, no negócio da adquirência, que
nós fizéssemos a cobertura de todo esse
mercado geográfico, não esquecendo que
nosso território tem 8 milhões de quilômetros
quadrados, do Oiapoque ao Chuí. Foi um
esforço extraordinário para a Redecard fazer
essa cobertura. Para isso, foram necessários
sua independência, seus recursos, seu
entusiasmo. E ela enfrentou muito bem esse
trabalho, esse desafio, essa missão.”
Joaquim Francisco de Castro Neto
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A Redecard está presente em todos os cantos do Brasil: placa
de um estabelecimento de Jericoaquara, Ceará, em 2000.

“Todos nós, vendedores, muitas vezes entrávamos
num estabelecimento como Credicard e saíamos
Redecard. Tínhamos um folheto, um material bem
explicativo para deixar na mão do lojista. Era toda
uma doutrinação, e não foi fácil. Levamos anos para
poder marcar a nossa imagem e a nossa função de
negócio de meios de pagamento no Brasil. Levou um
tempo. Foi um trabalho muito grande do pessoal que
trabalhava no mercado, da central de atendimento,
dos nossos apoios internos. Todos com uma estratégia
voltada para diferenciar o que era emissão e o que era
o negócio de adquirente. Fazíamos muitas apresentações e palestras em entidades de classe, mostrando
o que é uma bandeira, o que faz um emissor, o que
faz um adquirente, a função de uma processadora.
O que eu fiz de apresentação no Brasil inteiro sobre
esse negócio vocês nem imaginam...”
Anastácio Ramos

“O cliente entrava para a Redecard por três canais.
Pelos bancos, um canal hoje da nossa preferência; as
EPSs, empresas prestadoras de serviços, terceirizadas
que também podem credenciar; e, enfim, nossa própria força de vendas, que são os nossos representantes.
Mas nossa principal força de crescimento mesmo são
os bancos. Depois, as terceirizadas para, em certos
lugares, dar um apoio aos bancos. Nossa força está
mais focada em ramos específicos como turismo e
e-commerce.”

“A dinâmica de uma filial é muito intensa, porque
a gente tem que fazer o administrativo e o trabalho
de campo, mais o operacional. Quer dizer, tem que
fazer de tudo um pouco. Um pouco de marketing,
um pouco de administrativo, um pouco de tudo,
mais o principal, que é estar no campo conhecendo
o mercado, fazendo vendas. A grande maioria das
filiais tem uma estagiária que dá suporte ao trabalho
administrativo e à equipe de vendas. A equipe de vendas fica, praticamente toda ela, em campo: na rua,
percebendo o mercado, buscando o negócio.”
Edson Nunes Freire

Antonio Zaneratti Sobrinho
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“Uma outra experiência também muito interessante
foi quando eu assumi a regional, porque era uma coisa nova na Redecard, não havia uma gerência regional. E eu sabia que era uma grande responsabilidade
que o presidente na época estava me atribuindo. Ele
tinha uma grande confiança que esse modelo ia dar
certo, não só ele como o meu chefe, o Anastácio. Foi
uma coisa que me marcou muito, eu não esperava.
Porque eu tenho um modelo diferente do ponto de vista de negócio? Então percebi que, para ser importante
dentro da Redecard, você não precisa estar somente
em São Paulo. Isso foi um grande aprendizado que a
empresa me passou, porque eu tinha uma estrutura
familiar. Eu sou muito arraigada à família, o meu
valor de família é muito forte, as pessoas que convivem comigo sabem disso. E tinha filhos, tinha uma
estrutura. Então, a empresa simbolizou o seguinte:
‘Você, Antonia, profissionalmente tem uma importância estratégica como se você estivesse em São Paulo,
por isso nós vamos lhe dar uma estrutura, sem tirar
você de Brasília, para que você possa se desenvolver
profissionalmente’. Isso eu nunca vou esquecer.”
Antonia Maria de Carvalho

Lúcia Moreira, funcionária Redecard, no Pelourinho, em
Salvador, durante a campanha do RAV Automático, que levou
o produto a todo o Brasil, em 1998.

“A conquista dos
estabelecimentos é um
caminho muito longo porque,
dependendo do tipo de cliente,
você tem várias percepções.
Quando você está falando
de uma companhia aérea,
com certeza a percepção é de
uma empresa parceira que
está sempre ali, que ajuda a
alavancar o negócio. Agora, de
repente, para o comerciante que
tem uma lojinha lá na Rua 25
de Março, a percepção que ele
tem da Redecard pode ser outra.
Mas essa complexidade é, ao
mesmo tempo, um baita desafio.
Como é que você vai fazer um
lojista da 25 de Março perceber
que você gera de valor para ele?
Dizer que aquela maquineta
vai gerar mais transações para
ele foi argumento de venda dez
anos atrás, quando eu cheguei
aqui. A gente chegava e dizia:
‘Olha, eu vou te trazer mais
clientes’. O cara respondia:
‘Puxa, beleza’. Colocava lá a
maquininha e ela trazia mesmo.
Hoje, o desafio é gerar valor
para uma gama muito maior de
estabelecimentos.”
Fernando José Pantaleão Falcão
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Rejane Cerro, da
Filial Porto Alegre,
em foto de 1998,
aponta no mapa seus
caminhos na capital
gaúcha.

“Os nossos acionistas e principais emissores são o
Citibank, Itaú e Unibanco, que são bancos eminentemente metropolitanos. Então, nós tínhamos uma
presença muito grande nas capitais e uma presença
muito fraca no interior. Foi aí que a gente lançou
um negócio chamado Projeto Interiorização. Um
trabalho que o hoje presidente da Redecard, o Anastácio, que era o responsável da área comercial na
época, executou com grande qualidade. Nós tínhamos
tradição de fazer as filiações basicamente com força
de vendas própria. Com a experiência que a gente
tinha tido na Credicard, na área de vendas de cartões
através da utilização de EPS, Empresa Prestadora
de Serviços, criamos as EPS de filiação também. O
Anastácio colocou gente olhando, tomando conta,
e a gente conseguiu uma expansão enorme nos estabelecimentos, enorme, enorme... Foi um negócio
bacana, especialmente o Projeto Interiorização, e
também a antecipação de pagamento pelo RAV, um
negócio extremamente bem-feito, bem conduzido. As
boas parcerias com o varejo, a velocidade na instalação e na manutenção das máquinas de captura
POS, foram abrindo caminho para as transações de
débito também.”
Luiz Fernando Fleury
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10
Muito além do 996

dez ANOS,

os PIONEIROS

FERNANDO
TELES

A vida do carioca Fernando José Costa Teles lembra essas histórias em que o herói está
ali muito tranqüilo, até que começa a enfrentar muitas agruras e provações para...
chegar lá!
Sua fase serena incluiu até um dos mais belos cenários do Brasil, o bairro de Santa
Tereza, no Rio. Filho de um piauiense com uma carioca, teve ali uma infância de muita
molecagem, brincadeiras de rua, bondinho e futebol. Futebol jogado em ladeira braba,
onde tocar de lado era fundamental. Em volta, favelas difíceis, para as quais perdeu
alguns amigos. No bom Colégio Zaccaria, onde fez o primeiro grau, a memória do professor
João Pompílio da Hora, que no puro carisma tornava cinematográficas as aulas de História.
Depois veio o curso de Eletrônica na Escola Técnica Federal, orquestrado pelo sonho de
construir uma guitarra elétrica. No mais, bailinhos lá embaixo, no bairro do Flamengo, e
a volta para casa tarde da noite, caminhando por um Rio ainda pacífico.
Começam, então, as hesitações, as confusões. A tentativa de fazer Engenharia
Eletrônica, uma breve passagem por Administração de Empresas. Em casa, o pai doente,
o dinheiro curto, e Fernando, já casado, teve de vender equipamentos domésticos, o

freezer e o microondas, inclusive, para pagar o nascimento da filha. De filha no colo, formou-se em
Engenharia de Produção. No trabalho, o salário era baixo numa grande empresa de consultoria. Muitas
viagens, cansativas, mas à noite, no hotel, sempre achava jeito de ler livros, de se informar. Uma vez,
foi fazer, de terno e pastinha, um trabalho avulso em Niterói. Na volta, de ônibus, cansado, na noite
de um dia duro, trocou as bolas e subiu no coletivo da linha 999, em vez de tomar o 996. Sem dinheiro
para outra condução, teve de voltar a pé para casa.
Em busca de melhores condições, aceitou a transferência para trabalhar na Andersen Consulting,
em São Paulo. Em 1996, foi designado para uma consultoria na Credicard, que se preparava para lançar
uma nova empresa. Seu desafio era determinar quanto valeria esta nova empresa, a Redecard, dez anos
depois. O alto valor da avaliação que fez, que à primeira vista poderia parecer um número exagerado, foi
considerado consistente. E ele, Fernando, contratado como Diretor Financeiro da nascente empresa.

“A Redecard está no meu
coração. Eu sinto como se fosse
um pai da Redecard. Participei
da criação, falo isso para todo
mundo. Essa é a minha maior
realização profissional: eu
estava lá no comecinho, no dia
zero. No dia menos um. Ajudei
a criar, fiquei, vi crescer e fiz
amigos verdadeiros. Então,
isso é um motivo de orgulho.
E se alguém me disser: ‘Conta
aí uma coisa da sua carreira’.
Eu falo: ‘Olha, eu participei
da criação da Redecard’. Meu
maior sonho hoje é ter uma
vida feliz. Eu já consegui muita
coisa, já consegui muito do
lado profissional. Mas você vai
crescendo e os seus valores
vão mudando. Depois que me
separei, mudei muito minha
percepção de vida.

Fernando Telles
na festa de
confraternização
Super Natal
Redecard, 1998.

Meu maior sonho é que meus
filhos sejam felizes e eu consiga
ter uma vida feliz. Os meus
valores mudaram, o dinheiro
não é o meu direcionador. Meu
direcionador é ser feliz. Eu
quero ser feliz e que as pessoas
que me circundam sejam
felizes. Ter uma velhice com
amigos. Eu queria envelhecer
cercado de amigos. Minha
maior ambição hoje é ser uma
pessoa feliz.”
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Tecnologia e confiança,
os segredos do negócio

Eis por que a Redecard
sempre procurou se manter
inovadora e ousada nos
sistemas e equipamentos
que garantem, na loja, uma
transação ágil, segura e
eficiente

N

Momento crucial

uma empresa de adquirência, todas as campanhas, promoções, acordos, parcerias, toda a força de vendas e a totalidade das formas de ações na conquista do
mercado podem se complicar no momento, no crucial momento, em que é feita a
captura e a transmissão da transação no POS, a maquineta ali em cima do balcão.
Basta pensar que um problema de comunicação pode pôr a pique uma transação
comercial, e aí todos perdem.
Os principais meios para captura eletrônica de transações são: o POS, do
inglês point of sales, específico das bandeiras e dos serviços processados pela
Redecard; e o PDV, que se aportuguesou para ponto-de-venda e, mais ágil, compartilha seu uso com outras bandeiras. Depois de feita a venda, o ato de passar o
cartão nessas maquininhas é decisivo para o lojista, o comprador e a empresa. É
onde, de certa forma, se decidem o negócio, seu registro e o futuro pagamento. A
Redecard sempre teve plena consciência disso e mantém até hoje uma espécie de
obsessão benigna quanto à garantia de segurança e confiabilidade que deve dar
às transações. Esta é uma atitude que vem sendo construída sistematicamente a
cada momento da história da empresa.
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TLA, 1989; POS convencional T7P
Hypercom, 1994;SWEDA, 1990.

“A Redecard é uma empresa muito apoiada em tecnologia, em processamento de transações. A gente
tem que estar sempre ligado para estar sempre com
tecnologia de ponta. A Redecard está baseada em
tecnologia. Já começa com tecnologia: ao pagar o
estabelecimento, ao passar o cartão naquela maquininha, já entrou tecnologia. O que vem depois é todo
o suporte, uma área operacional, uma que controla
pagamentos, contabilidade e tudo. Mas todo o processo da empresa, o negócio da empresa, é tecnologia.
É você trafegar uma transação para chegar lá na
MasterCard, na Ticket ou na Serasa. Todo o processo,
todo o negócio da empresa, é tecnologia.”
João Luiz Reis

“A tecnologia é fundamental, porque a Redecard é
uma empresa que depende da rede. Sem telecomunicações não faz transações. Então, toda a rede de
captura, que é toda a rede de POS e toda a rede de
PDV, é uma rede baseada em telecomunicações. Um
dos pontos fortes da empresa é ter uma boa rede de
captura. Hoje, qualquer tipo de transação, com fio
ou sem fio, passa pela área de telecomunicações, que
garante que aquela transação saia lá do cliente e
chegue até a Redecard. Tudo é hoje uma responsabilidade da nossa gerência de telecomunicações. A gente
é responsável por toda essa parte de performance e
qualidade em tecnologia para que a transação seja
corretamente transmitida para ser autorizada.”
Constante Ramon Cambeiro
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POS wireless outdoor 18200
Ingenico, 2005; POS wireless

“A Redecard é pioneira em tecnologias, mesmo em
nível mundial ela é muito forte. Ela faz de tudo com
essas máquinas dela. Faz cartão de crédito, faz cartão de débito, faz cartão de ticket alimentação, ticket
refeição, ticket farmácia, ticket combustível, consulta
de cheque, e está aberta para outros produtos. Quer
dizer, você faz um monte de coisas naquela grande
máquina montada. Pode usá-la para consultar o
extrato do lojista, quanto tem de dinheiro para antecipar. O POS é um terminal de computador. Cada
vez mais, o POS vira um computador em termos de
potência. Você pega um Ipac, meu Ipaczinho tem
hoje muito mais capacidade do que o primeiro PC
de mesa, muito mais. Faz tudo wireless, em tempo
real. O POS tem hoje essa capacidade dentro dele.
Ele consegue fazer muito mais: é um PC, é um computador. Qual a vantagem para o lojista de ter um
POS? É que, diferentemente de um PC, ele é blindado,
não quebra, não tem peças móveis. Não corre o risco
de... ‘Ih, não está funcionando!’. ‘Claro, você instalou
o Flyght Simulator ou um joguinho de cartas que
atrapalhou...’ Isso com um POS não acontece.”
Sergio Murtinho

indoor Shapire Dect Intellect,
2002.; POS wireless outdoor
Nurit 8000 GPRS Lipman, 2005.

“Mas no começo foi complicado.Tinha alguns estabelecimentos que recebiam a listagem extra, que
era semanal, ou então diária, que a gente chamava
de Profag. Fazia parte do nosso dia-a-dia também
a entrega desse material para alguns clientes mais
importantes – Riachuelo e outros mais –, onde a gente
entregava pessoalmente essas listagens. Mas quando
foi para instalar esse equipamento, o POS, foi uma
revolução. Havia oito equipamentos em Fortaleza
a ser instalados em alguns poucos restaurantes que
trabalhavam com a gente. A gente foi lá instalar esse
equipamento numa época em que era meio complicado trabalhar com cartão, a inflação era de 80%... sei
lá, 70%. O restaurante não podia bancar esse prazo
todo, e a gente ainda não tinha o produto de antecipação de crédito em prateleira. Então, pelo menos a
comodidade da máquina já ganhava tempo, porque
evitava o estabelecimento de ralar o cartão na máquina manual, levar ao banco e perder mais alguns
dias. E tinha a comodidade do cliente: era só passar o
cartão, não ter que consultar nenhuma listagem nem
nada. E foi interessante, foi muito bom esse começo.
O Canecanto, em Fortaleza, foi um dos primeiros
restaurantes a receber equipamento automático.”
Edson Nunes Freire
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“Eu fiz também a implantação de PDV. Os primeiros
PDVs do grupo que foram instalados nos estabelecimentos – nas Lojas Americanas –, eu fiz parte dessa
implantação. Foi algo de uma evolução tecnológica
muito grande. Antes tinha os check-outs dos grandes
comércios, tipo as Lojas Americanas, que tinham lá
uma máquina, um POS em cada check-out. Hoje em
dia você vai num estabelecimento desse e tem 40, 50
check-outs. Imagina uma máquina em cada local
daquele. Então, até por não ter linha telefônica disponível, uma linha para cada equipamento, nós instalávamos um circuito no estabelecimento que era a rede
LAN. Essa rede LAN trabalhava através de modem
de conexão do estabelecimento com a Redecard, uma
linha privada de dados que era instalada no estabelecimento e se comunicava conosco aqui em São Paulo.
Assim você conseguiria instalar quantas máquinas
fossem necessárias sem utilizar a linha telefônica do
cliente. Mas era complicado: você ia instalar num
estabelecimento, 20, 30 máquinas, e tinha que fazer
todo o cabeamento para alimentar essas máquinas.
Geralmente esses trabalhos eram feitos à noite, de
madrugada. Então, nós fazíamos todo o processo. A
equipe naquela época era pequena. Fazíamos toda a
rede, a instalação dos modems, circuitos, passávamos
o cabo para alimentar a máquina instalada, dávamos
o treinamento. Hoje o trabalho sai com mais rapidez e
perfeição, e qualidade bem melhor. Com a entrada do
PDV, houve uma evolução tecnológica muito grande.
Em certas lojas, a gente passou a retirar os POSs e a
implantar o PDV. No PDV, passam inclusive os cartões
das demais bandeiras.”

legenda não localizado !

Abadio Alves de Lima Junior
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“A Redecard sempre teve
a preocupação de ouvir o
estabelecimento. Através de
pesquisas, a área comercial
sempre procura estar com
alguém da área de produtos
para viabilizar novos negócios.
Esse relacionamento na
Redecard é muito próximo.
Tem algumas áreas que
até fazem campanha com
estabelecimentos para mostrar
novos negócios. É forte o
relacionamento da Redecard
com o estabelecimento. Para
ter uma idéia, trabalho na área
de produtos e visito vários
estabelecimentos, até como
apresentação da tecnologia
que estou oferecendo para o
estabelecimento.”
Roselaine Borges Silva

“Até hoje tem pessoas de tecnologia que passam por
mim e dizem: ‘A rede está cem por cento no ar’. Porque
este era um dos nossos primeiros targets, que a rede
estivesse cem por cento no ar. Isso era importante, era
muito importante. Não adiantava ter o cartão, chegar
àquele momento especial da compra e... ‘Puxa vida, a
rede não está no ar...’. Essa foi uma coisa com a qual
a gente se preocupou muito. E, com isso, os resultados
depois começaram a acontecer. Começamos a ter um
relacionamento melhor com os principais emissores,
com a bandeira, que foi muito legal. Quando você
entra num círculo virtuoso, aí uma coisa vai levando
à outra. Eu lembro quando a curva de market share
deu uma guinada, foi uma alegria. A gente continua
ganhando market share até hoje, todos os meses, um
pouquinho todo mês.”
Rubén Osta
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“Na realidade, o PDV foi uma exigência do próprio
mercado, que pedia mais agilidade, segurança e
funcionalidade. E essa conveniência do terminal
compartilhado com todas as outras bandeiras. Foi
isso: as bandeiras todas juntas homologaram, quer
dizer, concederam a possibilidade de que em um
único equipamento passassem todos os cartões. Eu
acho que isso é um ganho para o estabelecimento
em agilidade no processo, o que termina favorecendo
também o cliente, que pode usar o cartão que for mais
conveniente naquela data. No caso dos POS, existem
alguns equipamentos que estão compartilhados, mas
não ainda em todo o território nacional. Só que
isso de compartilhar traz benefício para o cliente
e também traz prejuízo. O benefício principal é a
possibilidade de ele estar trabalhando com todas as
bandeiras em um único equipamento, economizando
espaço no balcão de venda. Mas o problema é que, se
der um problema com o equipamento, ele vai parar
de aceitar todos os cartões, não só aquele cartão que
deu problema naquela máquina.”
Edson Nunes Freire

“Vamos pensar que a Redecard faz 100 transações
por segundo, que é o que acontece num dia normal,
cem transações por segundo. São 1 milhão de lojistas,
então cem transações por segundo nem é muito. Uma
transação carrega, em média, 80 reais de valor – é o
ticket médio de cada transação. Então, 100 vezes 80...
8.000 reais por segundo passam na rede. Em dez segundos, 80 mil reais. Num minuto, 500 mil reais. Uma
rede em que passam 500 mil reais por minuto. Se a
tecnologia não funcionar, se a rede não vai funcionar,
esses 500 mil reais não entram no minuto seguinte.
Quando passa o cartão, a máquina não funciona, o
cliente não espera. Ou você paga com cheque, ou com
dinheiro, ou com outro cartão. Numa empresa dessas,
500 mil reais por minuto, 200 milhões de reais por dia
é o que roda em cima da sua tecnologia. Na época do
Natal, então, nunca cheguei em casa antes das nove
da noite. Fazia questão de ficar aqui com o time.”
Sergio Murtinho

Roselaine Borges Silva,
Gerente de Comércio
Eletrônico.

Facilitando a vida do cliente
Consciente do promissor e diversificado futuro de seu papel no universo dos
meios de pagamento, a Redecard descobriu desde cedo as vantagens de oferecer
retaguarda operacional, sistemas e conveniências que facilitem a vida do lojista e
de seus clientes no uso do cartão.
Uma das primeiras – e mais freqüentes – reclamações dos comerciantes envolvia o tempo da transação
via cartão. Em resposta, a Redecard iniciou uma
reforma na rede do Shopping Center Norte, em São
Paulo, onde adotou um novo sistema, a rede LAN
(iniciais de local area network), por meio do qual as
transações realizadas com os cartões capturados pela
Redecard passaram a demorar menos de 5 segundos
para serem efetivadas.
Outra iniciativa posta à disposição do mercado
foi a criação de um portal para o acesso de clientes
aos vários serviços oferecidos pela Redecard. Por
meio de uma senha, o cliente pode, por exemplo,
conferir seus estratos e mais uma gama de outros
serviços úteis.
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Chip card,
o cartão
inteligente.

Mais tarde, em novembro de 2003, MasterCard e
Redecard fecham um acordo com a Intelig Telecom
para que clientes da companhia de telecomunicações
pagassem suas contas pelo cartão. Também nessa
área de negócios, uma parceria com a operadora Oi e
a empresa Telsec dá origem ao primeiro equipamento de ponto-de-venda wireless baseado na tecnologia
de transmissão de dados por pacote GPRS (de general
packet radio service). Efetuou-se, então, a primeira
transação eletrônica do mundo com cartão de crédito
por meio desse tipo de tecnologia.
Atenta aos freqüentes avanços tecnológicos, a
Redecard começou a trabalhar na adaptação dos
pontos-de-venda para aceitar tecnologia de cartões
inteligentes. E não apenas isso, porque o que estava
em curso era um conjunto de iniciativas com o objetivo geral de facilitar, com bom aporte de segurança,
as relações entre o comércio e o consumidor. Tanto
é assim que, nessa época, foi lançado um novo equipamento de leitura de cartão, agora manual e que
utiliza a energia da linha telefônica do próprio lojista.
Um sistema rápido e simples: ao passar o cartão, o
aparelho disca automaticamente para uma central
onde todos os dados são acessados.
Também nessa linha surgiu, no segundo semestre
de 2001, o “Pagamento Periódico”. Com ele, os portadores de cartões capturados pela Redecard podem
quitar suas contas com o cartão de crédito. A primeira
empresa a aderir a essa novidade do mercado foi a
operadora de telefonia móvel Maxitel, então com
uma carteira com 400 mil assinantes.
No ano seguinte, a Redecard lançou o POS Wireless Extern, depois de já ter investido no sistema PDA
Wireless, que permite ao usuário do cartão dispor de
mais segurança no ato de pagamento e, de quebra,
trazia uma nova ferramenta aos seus clientes para
cancelar uma venda: bastava acessar o site e operar
na página de cancelamento, sem intermediários.
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O movimento em direção ao aprimoramento
era constante e interminável. No início de 2003, o
mercado conheceu uma nova tecnologia que permite
aos atendentes de bares, restaurantes, lojas de fastfood e casas noturnas anotar os pedidos e acionar a
cozinha bem na frente dos clientes. Trata-se de um
palm top, ou PDA (de personal digital assistant) para
os íntimos, que além do mais é capaz de efetuar os
pagamentos das contas sem precisar levar o cartão do
cliente até a “cozinha”. Com uma impressora presa à
cintura, o atendente emite o comprovante no mesmo
instante – rápido, fácil e seguro.
Na origem dessas inovações agregadoras de conforto e segurança para os usuários em particular, e
para o mercado em geral, reside um espírito inquieto
e ousado, a bem dizer presente desde aquelas remotas reuniões no 14º andar de um prédio de escritórios,
em São Paulo. O que se viu – e sobretudo o que se
viveu – de lá para cá é parte de uma trajetória inexorável em direção à conveniência plena de lojistas
e clientes, da construção de um ambiente seguro
de relacionamentos que, no fim das contas, acaba
por se refletir em mais vendas e no crescimento da
economia como um todo. O estágio, agora, é o de
tudo fazer para facilitar as transações no comércio,
calcular com rapidez as taxas diferenciadas dos
pagamentos antecipados e estabelecer relações confiáveis com o fenômeno contemporâneo e crescente
do e-commerce. A experiência mostra que essa busca
contínua de mais e mais qualidade nunca deixou de
estar presente na alma das equipes da Redecard.
“Uma das coisas mais interessantes que eu fiz na
área de desenvolvimento do POS foi a implantação
do cartão com chip feito no Brasil. A Redecard foi,
na época, a primeira empresa no mundo a ter um
terminal certificado pelo consórcio EMV (EMVCO)
e eu participei ativamente da implantação ainda no
finalzinho de 2000, um pouquinho antes de eu assumir Telecomunicações. A gente, inclusive, teve uma
comemoração muito grande por parte da MasterCard
para marcar a implantação desse projeto. Foi um
projeto de repercussão muito grande. Não só dentro
como fora do país, por ser a primeira empresa de adquirência a ter essa tecnologia instalada no Brasil.”
Constante Ramon Cambeiro

Rainer Oliver Steudner,
Diretor de Tecnologia.

“É desenho de futuro, aonde a gente quer chegar:
começar a conceber o que vai trazer de produtos novos, e a gente inovou. O reflexo desse trabalho vem
a partir de 2001 e 2002, quando a Redecard torna-se
a primeira empresa a ter um terminal wireless na
rua, tipo telefone sem fio, a primeira a ter terminal
wireless na rua do tipo celular, a primeira a ter um
terminal com chip certificado pelo órgão mundial
regulamentador. Enfim, tudo fruto desse nosso trabalho de a gente ir lá, correr atrás, ver o que tem lá
fora, tentar fazer melhor. E usar muito isso também
como filosofia, não achar que dentro de casa você
tem tudo e que você sabe tudo.”

“A Redecard sempre foi
reconhecidamente uma
empresa inovadora. O primeiro
POS wireless foi lançado
pela Redecard. Quando eu
cheguei aqui, a gente tinha
lançado o wireless, mas ainda
não tinha o produto na rua.
Possuía o desenho, o arcabouço
tecnológico – nessa parte de
criatividade, a Redecard sempre
foi, reconhecidamente, uma
empresa de vanguarda. Depois,
a gente montou um projeto
para colocar o POS wireless
na rua, no lugar certo, no
estabelecimento adequado. E foi
com muito sucesso.”
Rubén Osta

Alessandro Raposo

“Nessa área de meios de captura a gente vive prospectando tecnologias no mercado, buscando novos
terminais, novas formas de comunicação, novas
maneiras de realizar transações com a Redecard. Temos sempre uma grande preocupação pela inovação,
por fazer melhor uma coisa que muita gente enxerga
como simples commodity: ‘Ah, fazer transação é pôr
um terminal de algum tipo, algum modelo de algum
fabricante no estabelecimento, passar lá o cartão e
pronto! A transação ocorre!’. Só que existe muita inovação por trás disso. Você tem que estar muito atento
ao que o mercado de tecnologia está oferecendo, às
novas modalidades de comunicação que podem ser
adotadas, analisar tudo o que pode reduzir custos
na transação, tudo o que pode deixar a transação
mais rápida.”

Alessandro Raposo,
Vice-Presidente de
Tecnologia.

Rainer Oliver Steudner
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10
E o Flamengo perde um craque

dez ANOS,

os PIONEIROS

RUBÉN OSTA
Rubén Humberto Osta nasceu em Buenos Aires, mas em 1960 estava jogando finca e futebol
nas empoeiradas ruas de uma Brasília recém-inaugurada e sem asfalto. Teve ali, lembra,
uma infância bastante feliz. Em parte porque o pai, engenheiro civil, tinha uma obra aqui
e logo outra na Argentina – e por conta dos compromissos profissionais paternos, a família
ia e vinha, ia e vinha.
Com a separação dos pais, Rubén inicia a década de 1970 num colégio interno em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e depois fez o colegial numa escola particular de nome pomposo
– Ginásio Escolar Técnico Comercial Estácio de Sá –, onde as aulas começavam com a turma,
em formação, cantando o Hino Nacional. O que Rubén mais admirava nessa época era sua
imensa capacidade de arranjar tempo para jogar futebol. Campeão carioca pela Associação
Atlética Banco do Brasil, só não foi parar no Flamengo porque não pôde combinar o estudo,
o trabalho e os treinos.
Por urgência de trabalhar, formou-se primeiro em Contabilidade e só depois em Economia – o tempo todo trabalhando e estudando. O primeiro emprego foi de office-boy da
entidade mantenedora de uma certa Faculdade de Relações Internacionais da Guanabara.
Depois de três anos num escritório de contabilidade, foi trabalhar na empresa de leasing do
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“Eu avalio a minha passagem
pela Redecard como muito
positiva. Do ponto de vista
pessoal, me fortaleceu; do
ponto de vista profissional, me
ensinou muito. Foram quase
dois anos de um trabalho
bastante intenso, com muitas
negociações acontecendo
simultaneamente e a gente
preocupado em crescer o
negócio no dia-a-dia. Foi uma
experiência e tanto!

Rubén Osta e sua filha Brenda,
no Programa “Hoje Vou
Trabalhar com Você”, em São
Paulo, 2005.

Banco Nacional. Em três anos, a empresa cresceu
no ranking e ele se tornou Diretor. Ficou 11 anos
no Banco Nacional. Seu escritório estava localizado
em frente à sede do banco, na Avenida Rio Branco.
Rubén, então, brincava com sua mulher: “Um dia
vou atravessar a rua e ser vice-presidente ali”.
Saiu às vésperas de se tornar Vice-Presidente.
Deixou a área de leasing para reformular a
área de cartões, que operava com a bandeira Visa.
Como Diretor de Planejamento Estratégico da Visa
para a América Latina, passou a viajar muito. Morava em Miami quando, em 1995, sob a tutela dos
bancos Nacional, Real, Bradesco e Banco do Brasil,
foi convidado para liderar a criação uma empresa
de adquirência, a Visanet. Veio de Miami para ficar
um ano nessa tarefa e nunca mais voltou. Em ou-

Meu maior sonho? Na realidade,
o meu maior sonho eu conquisto
um pouco a cada dia. Sou uma
pessoa simples, que busca viver
em paz e ser feliz. Tenho uma
família que prezo muito e que
me traz muita satisfação. Tenho
a minha fazenda, onde produzo
meus animais e passo os fins
de semana. Acho que só tenho
motivos para agradecer. Para
atingir o meu maior objetivo,
entendo que é importante
relevar uma série de coisas.
Quando penso nisso, lembro
da Luiza Trajano, que costuma
dizer: ‘Você quer ser feliz ou
quer ter razão?’ Para ser sincero,
neste momento não quero ter
razão, eu quero ser feliz!”

tubro de 2003, foi convidado pelo Citibank para
assumir a presidência da Redecard.
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“Nossa tecnologia de e-commerce é simples. É só
acessar o site de uma determinada loja virtual, preencher seu cadastro e, no momento do pagamento do
produto, se for com o cartão MasterCard ou Diners
você acessa a nossa tecnologia e-commerce. Isso
desde 2001.”
Roselaine Borges Silva

“O RAV é antecipação de recebíveis. Passa o cartãozinho lá no estabelecimento, a gente processa, eu
agendo e falo: ‘Olha, você tem a receber tanto daqui
a 30 dias’. Aí a pessoa me liga no outro dia e me fala:
‘Me paga agora’. Aí então esse sistema faz o cálculo
para dizer: ‘Se eu tinha que pagar X lá na frente,
como é de minha responsabilidade, o que eu tenho
que te pagar agora é Y’. O sistema que suporta esse
processo está comigo.”
João Luiz Reis

“Num fim de semana de dezembro, antes do Natal,
cada segundo que um sistema da Redecard fica fora
do ar perde-se muito dinheiro em faturamento. Não é
difícil ver o impacto que isso gera na empresa. Então,
tudo o que a gente faz em tecnologia é pensando em
fazer mais barato, mais rápido, mantendo sempre
a mesma disponibilidade de solução, sem ficar um
segundo fora. Neste ano [2006] a gente está com 100%
de disponibilidade dos sistemas de captura; no ano
passado foi 99,45% ou alguma coisa desse tipo. É
muito gratificante conquistar isso, muito importante.
É desafiador, uma grande responsabilidade, uma
realização e tanto.”
Rainer Oliver Steudner

Em nome da segurança
Rápidos, confortáveis, os meios eletrônicos de pagamento não estão livres de
uma zona cinzenta que teima em aparecer em situações que envolvem valores: a
fraude. Para preveni-la, a Redecard tem se mantido sempre alerta e, também aqui,
tecnologicamente inovadora.
Claro que os lojistas também devem ficar atentos e são treinados por um programa denominado
“Clínica de Prevenção à Fraude”: um comprador
misterioso passa pelo estabelecimento e verifica se
todos os procedimentos de segurança estão sendo
cumpridos. Em caso positivo, o atendente recebe
na hora um prêmio no valor de R$ 200. O sistema
depois passou a chamar-se “Programa Vendendo
com Segurança”.
Outros investimentos em segurança foram o
Autorization Monitoring System (AMS), o primeiro
no gênero da América Latina, lançado em 2001, e o
sistema antifraude de débito Redecard Debit Alert,
no ano seguinte. Para garantir a inviolabilidade
das transações feitas pela internet, existe o SafeNet
Redecard, também desenvolvido na empresa, e que
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Clayton Nogueira, Analista de Projeto.

mais tarde se transformou no Komerci –um sistema
concebido para as empresas que queiram vender ou
comprar através de sites (lojas virtuais), TV, telefonia
móvel e outras modalidades de negócio.
Outro lançamento nesse âmbito ocorreu em
2003, com o Electronic Referral, ou “Autorizações
Referidas”. Através dele, e utilizando o próprio POS,
perguntas pessoais são feitas ao usuário para checar
se ele é, de fato, o proprietário do cartão.
A Redecard tem participado, também no plano
institucional, de lutas mais amplas contra as fraudes
nas transações eletrônicas. No segundo semestre de
2004, por exemplo, e em conjunto com o Extra.com,
IPDI, Microsoft, Serasa e Submarino, sob a coordenação da Câmarae.net, participou da campanha
“Internet Segura”. Naquele ano, a movimentação
estimada era de 6 bilhões de reais em transações com
cartão. E a campanha foi lançada com o objetivo de
ensinar a 25 milhões de internautas brasileiros como
prevenir fraudes e operar com mais segurança nas
transações on-line.
Outro recurso eficiente, aplicado a partir de
outubro de 2003, é o “Radar de Transações” – um

sistema que permite aos emissores de cartões e
parceiros Redecard consultar os volumes de todas
as transações de crédito e débito dos últimos 30 dias,
em tempo real via web. Ao acompanhar num painel
de controle todas as transações que estão ocorrendo,
a equipes da Redecard podem até identificar no ato
um comportamento anormal.
No campo da segurança on-line, uma outra medida oportuna foi tornar obrigatório digitar os três
últimos números impressos na tarja de assinatura,
que fica no verso do cartão. O método dificulta a
falsificação do cartão, já que este dado não consta
na tarja magnética. Com a utilização maciça desse
recurso simples, prevê-se uma redução de até 50%
nas fraudes, ou até mais: experiência realizada numa
grande rede varejista apontou uma queda de 90%
nas fraudes. E melhor: sem impacto negativo algum
sobre as vendas.
No comando, coordenação e implementação de
todas essas iniciativas, o de sempre: pessoas. Homens
e mulheres identificados por uma mesma marca, um
mesmo ideal de servir, aliados a objetivos comuns e
todos vestindo a camisa da Redecard.
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Abadio Alves de Lima Júnior, Analista de Processos, junto a diversos modelos de POS.

“O mercado está maduro, ou seja, ele já teve seus altos
e baixos em termos de ameaça, mas hoje esse assunto
é visto de uma forma muito mais tecnológica do que
era no passado. Hoje eu analiso o fenômeno e vejo o
que tenho que investir em tecnologia – e aí é tecnologia
da informação, a parte de software, de hardware,
enfim, de inteligência – para que a gente consiga
sempre reduzir a dianteira que a fraude sempre teve
nesse segmento: ela acontece, você corre atrás. Hoje
se consegue pelo menos prever os próximos passos e,
em cima disso, a gente começa a diminuir os gaps de
informação. E isso traz um benefício grande: para o
cliente é imperceptível, mas para a indústria representa
um esforço muito grande em investimento em tecnologia, informação e treinamento. Dentro de um POS
da nossa rede de captura existe hoje muita tecnologia
justamente para que a gente consiga olhar, entender e
minimizar os riscos enquanto adquirente.”
Fabio Pinto Palmeira

“A Redecard já se preparou
para o comércio virtual com
o lançamento aí do Secure
Code. O Secure Code é um
padrão da MasterCard para
a indústria de transações na
internet. A Redecard já está
preparada para isso. Só que é
aquela história: a Redecard se
prepara, mas ela precisa que
o emissor também se prepare.
Isso tem de acontecer de uma
forma coordenada. Eu diria
que a Redecard, do ponto de
vista da internet, já está muito
preparada para o futuro.”
Rainer Oliver Steudner
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“A minha área era coisa nova, porque se verificou
o seguinte: como é que eu poderia ter mecanismos,
do ponto de vista do adquirente, ou procedimentos
para eliminar ou para diminuir riscos de trazer para
dentro da nossa organização clientes que pudessem
nos dar prejuízo. Basicamente é isso aí, quer dizer,
como é que eu posso ser preventivo e até corretivo
para, olhando a base de clientes e o potencial do
cliente, falar: ‘Essa pessoa aqui, dada uma análise
A mais B mais C, dada uma série de fatores, é um
potencial risco para a nossa organização. Ele pode
estar só, por exemplo se filiando à Redecard para
criar um comércio virtual, um comércio para, sei lá,
transações fraudulentas, ou favorecendo uma rede de
fraudadores e, aí, nos dar o calote’. Eu vou ter uma
série de transações aí com os cartões clonados, ele vai
receber nosso dinheiro e não vai entregar o bem para
quem quer que seja. E eu vou ter que honrar isso, vou
ter esse prejuízo. Essa área foi concebida para criar
procedimentos ter uma análise prévia e evitar esse
tipo de situação.”
Carlos Eduardo Pégolo

“Entre os parâmetros operacionais que a gente tinha
estabelecido para a Redecard, o principal era realmente de começar a fechar o gap, a diferença entre
a quantidade de estabelecimentos que estava sendo
filiada à Visanet versus a quantidade de estabelecimentos filiada à Redecard. E isso realmente era um
trabalho enorme a fazer de logística, de acompanhamento, de investimento em gente, em equipamento,
terminais eletrônicos, POS para colocar nas lojas. E
foi só um ano e meio atrás que a Redecard conseguiu
superar a Visanet pela primeira vez em quantidade
absoluta de estabelecimentos filiados.”

“O mercado está em expansão muito forte. E é muito
bom quando, olhando para trás, você tem dez anos de
crescimento. No caso da Redecard, tivemos dez anos
de crescimento contínuo. Acho que o ano de menor
crescimento foi de 18% ou 19%, mas quase sempre na
casa dos 20%. Durante dez anos! É um crescimento
impressionante. Quando a gente olha para a frente e
vê o volume de cheques e de dinheiro hoje usados, e
mais a evolução tecnológica que torna cada vez mais
eletrônicos os processos de pagamento, vê que é um
cenário promissor do ponto de vista de oportunidade
de negócios. O cartão de crédito representa hoje cerca
de 10% do consumo privado. Então, a gente ainda tem
90% para buscar... É óbvio que, quando você tem um
negócio que cresce esse tanto, que dá uma margem de
retorno interessante, o risco que se corre é de novos
entrantes que queiram concorrer nesse mercado. Em
cima disso, o mercado vai continuar crescendo, e vai
amadurecer também.”
Henrique Capdeville

Desmond Rowan

Regina Helena Martins
Affonso, Gestora da
Área de Controles TI
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Carlos Eduardo Pégolo, Diretor de Operações.

“No começo você tinha setores que eram avessos ao
uso de cartão, só aos poucos esses tabus começaram a
ser quebrados. Mas a gente percebia áreas que tinham
um potencial enorme. Como o setor de turismo, que
depois foi meio que relegado a um segundo plano. Mas
sempre achei que ali a gente tinha uma oportunidade
enorme. Porque as características do setor são muito
interessantes: você tem o ticket médio muito alto, tem
um perfil de cliente muito interessante, formador de
opinião e tal. Como também era muito importante
a gente estar no segmento de restaurantes.”
Luiz Fernando Fleury
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“Começo a ver o mercado
de crédito e débito de uma
outra forma. O feijão com o
arroz, que é colocar POS nos
estabelecimentos, vai crescer
e se manter. Só que estão
nascendo outros mercados.
Como o mercado do business
to business, de empresas
vendendo para outras empresas.
O BNDES lançou um cartão
de financiamento para micro
e médias empresas e nós
estamos começando a fomentar
esse mercado. É uma linha de
crédito onde o BNDES gerencia
esse processo através de cartão
de crédito – e nós credenciamos
os estabelecimentos. Esse é
um tipo de negócio que vai
crescer muito. Outro tipo de
produto que nós criamos é
o Distribution, um cartão
para grandes empresas com
distribuidores para o Brasil
todo, para diluir o custo do
processo. Isso se dá através de
um banco forte, a gente gerencia
todo esse processo e fornece
relatórios mais consistentes
para a empresa. É um outro
mercado que também vai
explodir. Nós já estamos com
um piloto na AmBev, mas há
outras empresas com as quais a
gente pode trabalhar.”
Zimilson Pedro Vianna

“Recentemente, a gente
conseguiu uma coisa inédita
no país, que é o pagamento de
contas de energia no cartão
de débito. Isso começou em
Recife, Pernambuco. A gente
estava brigando por uma coisa
assim e conseguimos botar
no ar. Já está funcionando,
uma conquista muito boa.
Um tempo atrás, outro fato
legal aconteceu em Fernando
de Noronha. Lá a taxa de
preservação ambiental também
passou a ser paga no cartão, e
quem começou isso fomos nós,
da Redecard. Conseguimos,
inclusive, mudar uma lei
estadual, porque Fernando
de Noronha não é cidade, é
distrito, então foi preciso ir para
a Assembléia Legislativa mudar
uma lei estadual para poder
permitir o pagamento da taxa
de preservação via cartão de
crédito.”

“O convênio em que a gente conseguiu fechar com 6
mil lojas do Correio no Brasil inteiro não foi uma
operação fácil. São esses novos nichos de mercado que
a gente está buscando. Temos uma série de oportunidades – no segmento de educação, por exemplo, ainda
a penetração é muito pequena. Algumas faculdades
e escolas já têm a nossa aceitação, mas o percentual
de utilização é muito pequeno. Ainda precisamos
potencializar o uso em segmentos, por exemplo, como
reforma de moradias. Se você fizer um levantamento
de tudo que no comércio de produtos envolve a reforma do lar, poucos são os estabelecimentos que aceitam
cartão. Então, o desafio é crescer, é estar presente em
todo o lugar onde alguém compra alguma coisa.
Esse é o nosso lema. Nosso lugar é onde o cliente faz
uma transação. É observar com atenção os próprios
programas do governo. No Bolsa Família, o governo
concede o cartão de débito com uma bolsa de 100
reais. Se você observar a quantidade desses cartões
circulantes no Brasil, o volume de negócio que isso
pode trazer para nós é extraordinário. Em qualquer
lugar em que alguém compra alguma coisa, nós devemos estar presentes. É este o nosso objetivo.”
Antonia Maria de Carvalho

Sérgio Massad

Ariovaldo Piccoli, Diretor de Engenharia de Software
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os PIONEIROS

SERGIO MURTINHO

Um velejador de sistemas

dez ANOS,

Da infância no Leblon, Sergio guarda a lembrança dos inesquecíveis passeios a
bordo de uma caminhonete Veraneio, apinhada de crianças como ele, e pilotada
pela avó, que sabia como ninguém conjugar o verbo divertir.
No tradicional Colégio Santo Agostinho – exclusivo de meninos –, Sergio
não tinha dificuldades com as matérias: sempre foi chegado a uma nota 10, assim
como às notas m usicais. Nessa época, desenvolveu o gosto pela música e o dom
de aprender sozinho o manejo de vários instrumentos. Do piano ao violão, passando por um simples copo d’água, qualquer objeto em suas mãos virava som.
Engenharia Elétrica, Eletrônica e de Sistemas na PUC-Rio foram as cadeiras
nas quais ele investiu seu tempo e sua energia – à exceção do ano em que trancou
a faculdade para se entregar à outra paixão: o mar, a vela e as competições.
Sob o olhar e a aprovação do pai – um executivo da área de petróleo, agricultura e engenharia –, Sergio conquistou um campeonato brasileiro e dois estaduais antes de ser levado por outros ventos para uma empreitada própria.

Em 1984, fundou com alguns amigos a Interface. A empresa criou e desenvolveu sistemas nos
mais variados setores da economia, de presídios
ao mercado financeiro, numa época em que a internet como se conhece hoje ainda era um sonho
distante. E encontrava tempo para levar conhecimentos sobre informática às escolas do interior do
Estado do Rio de Janeiro, dedicando boas horas a
alunos que se destacavam em suas classes e que
veriam, pelas mãos de Sergio, um computador pela
primeira vez.
Uma década depois, ingressou no Citibank,
como executivo. Não demorou a receber um convite
para embarcar na ponte aérea e mudar para São
Paulo, a fim de ajudar na reestruturação da Cre-

“A Redecard foi uma
experiência profissional
e humana espetacular. O
time saiu do zero e montou
sistemas, TI, operações,
canais, serviços a clientes.
Um aprendizado sem fim.
A disposição e a vontade de
todos os envolvidos era tanta
que isso se notava na cara, no
espírito, no jeito da empresa”,
ressalta Sergio. Energia de sobra que

dicard. Ato contínuo, recebeu uma nova missão:

explica sua trajetória vertiginosa na

arquitetar o projeto de criação da Redecard – in-

Redecard: passou de Diretor a Vice-

tegrando-se, em seguida, ao novo time que se for-

Presidente de TI, posteriormente

mava para administrar a recém-criada empresa.

acumulando a vice-presidência de
Operações e Serviços, área estratégica
da Redecard.

“Me emociono ao falar sobre
esse período e sobre amigos
como Fleury, um chefe
maravilhoso, o Lywal e o
querido Irélio – mais que um
colega, um mentor. Aprendi
muito com eles e com todos
do nosso time, incluindo
meus sete diretores, meus sete
grandes amigos.”

Com tantas milhas em terra e no mar, Sergio
Sérgio Murtinho

deixa escapar que após a sua separação, em 2004,

aos 12 anos, em

falta-lhe agora uma família.

fazenda localizada

primeiros meses de vida, no

“A vida de solteiro cansa, eu já tenho
até a candidata perfeita, só falta ela
concordar. Eu não desisto”, garante o

Rio de Janeiro, em 1961.

velejador de sistemas.

em Minas Gerais, em
1974. Foto ao lado,
Sérgio Murtinho nos seus
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Uma boa empresa
para trabalhar

Dos valores e seus frutos

T

ecnologia pode ser, ao mesmo tempo, o corpo e
os nervos do negócio. Mas todas as atividades da
Redecard sempre tiveram também uma alma, uma
parte essencial e muito bem definida: gente. Pessoas,
amigos, companheiros. Um time, enfim.
Uma empresa não se torna uma das melhores
do Brasil para trabalhar se não cultiva, juntamente

Funcionários Redecard no evento “Tô na Paz”, festa

com o propósito de se manter lucrativa, a valorização

comemorativa de fim de ano, em 2004.

das pessoas em toda a sua diversidade. São essas
pessoas os sustentáculos de uma atitude de transparência nos negócios, de comportamento ético, de
respeito ao cliente e de responsabilidade social.

Respeito pelos funcionários e valores humanos
contribuem para solidificar um ambiente
de trabalho em equipe, com determinação,
liberdade, alegria e comprometimento
Dos valores e seus frutos

Premiação do “Top
de RH” de 2000,
concedido pela
ADVB (Associação
dos Dirigentes de
Vendas e Marketing
do Brasil) e
conquistado
pela Redecard
pelo Programa
“Remuneração
Variável”.

Quando bem vivido e compreendido, esse conjunto de valores termina gerando um ambiente
reconhecidamente especial, construído no dia-a-dia
por pessoas satisfeitas e produtivas, num lugar em
que todos se sentem motivados a contribuir com o
negócio e com a boa convivência no trabalho. Na
visão de Irélio Frigo, que desde a fundação da Redecard é diretor de Recursos Humanos, boa gestão de
pessoas não é despesa, é investimento – e deve estar
sempre alinhada com o sucesso do negócio. Não deu
outra: desde o início, e de dez anos para cá, a união,
o respeito, o ambiente favorável e o “juntos somos
mais” se revelaram fundamentais para o sucesso
da empresa.
Esses valores foram muito além do plano das
simples intenções. Quem vive esse ambiente de
trabalho sabe que, ali, essas idéias são praticadas na
realidade. A ver o que dizem.

“Um dos principais valores da Redecard é a capacidade de buscar resultado. A determinação. Existem
pessoas na Redecard que têm uma disciplina, uma
determinação, uma vontade de atingir objetivos que é
fascinante. E para isso elas têm que aprender – e isso
traz um outro valor, a humildade de aprender. Nós já
fomos menos humildes no passado, já nos achamos o
melhor dos mundos, mas temos essa capacidade de
aprender em conjunto e de implantar soluções novas.
Prezamos muito o ambiente em que trabalhamos, um
ambiente de trabalho onde as pessoas podem evoluir
materialmente, intelectualmente, espiritualmente,
socialmente.”
Edson Luiz dos Santos

“Uma coisa que me atrai muito na Redecard é o respeito às pessoas, a maneira como elas se relacionam
aqui. Há muita responsabilidade, é valorizado o
aspecto dos níveis de responsabilidades individuais,
quer dizer, as pessoas conhecem suas metas, conhecem
os objetivos, e conseguem transformar esses objetivos
nos objetivos dos grupos. A relação entre as pessoas é
muito forte, este é um grande valor da empresa, além
da questão ética e de ser um negócio com potencial
significativo de crescimento no mercado.”
João Carlos Campanhã
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Premiação do Quality Excellence Award, em 2004.
Ao lado, Irélio Frigo no evento de entrega do
Prêmio Quality Excellence Award, em 2004.

“O principal valor que permeia a Redecard é a
transparência, o modo como ela conduz seus relacionamentos tanto com os funcionários como com
o mercado. O grau de compromisso com o cliente
é muito grande, o grau de responsabilidade com a
empresa também. Em duas palavras: transparência
e responsabilidade. Respeito aos funcionários, aos
acionistas, ao mercado.” (Assis Ricardo Martinez)
“Transparência é o principal valor. A Redecard é
muito aberta nas suas relações. Principalmente na
atual presidência do Anastácio Ramos, de portas
abertas, de uma comunicação muito fluida e muito
ágil entre as pessoas da empresa. Os mais antigos, os
que vieram da Credicard, já traziam esse amor pela
empresa, pela antiga corporação. Isso a gente vê até
hoje na forma como eles trabalham.”
Emília Zouain Sato

“A cultura Credicard de valorização do profissional
permaneceu. O profissional aqui é a principal chave
para o sucesso da empresa. Nisso, não houve diferença alguma. Depois, com o tempo, a Redecard foi
criando a sua personalidade, mas a área Comercial
da Credicard, que migrou toda ela para a Redecard,
veio com aquela carga, com aquele poder que era o
valor humano, o valor do profissional como sendo o
principal dentro do negócio. E aí, retendo talentos,
melhorando processos, a marca Redecard foi-se se
firmando com esforço, continuando esse conceito de
valorização dos recursos humanos.”
Edson Nunes Freire

84

redecard, ano 10 | uma história a muitas vozes

“O mais importante dos nossos
valores é a ética nos negócios,
ou seja, não há a possibilidade
de fazer negócios de forma não
ética. Isso pode parecer uma
coisa dispensável de se dizer,
mas não é. Outra coisa é a
orientação para as necessidades
do cliente e, por último, a
preocupação com qualidade.
A obsessão pela qualidade
é uma das coisas que estão
no DNA da Redecard e que
fazem a diferença. Existe um
espírito de comprometimento
mais acentuado. As pessoas
efetivamente vivem a empresa
como se fosse delas.”
Antonio Costa

“Desde a gestão do Citibank, que era uma gestão
norte-americana, acho que a parte ética é uma coisa
muito forte. Também na Redecard tudo é calcado
na ética, na transparência, na honestidade. São
princípios muito claros, muito nítidos. Nós temos um
programa de compliance que desde, acho, 1989 já
falava sobre ética, transparência, honestidade, quer
dizer, você não vai achar brechas nas normas e nas
leis para tomar vantagem de alguma coisa.”
Ariovaldo Piccoli

“Eu vejo uma grande preocupação com as pessoas
aqui na Redecard, e também com o meio ambiente.
Nosso cartão de visita é de papel reciclado, a gente
chega no banco e o gerente fala: ‘Que legal, trabalhando com papel reciclado!’ Eu vejo preocupação
da empresa com isso e isso é muito bom, conforta
mais a gente’.”
Alexander Azeredo

Premiação
do Quality
Excellence
Award, em
2004.
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Funcionários da Redecard na entrega do Prêmio “Seu Talento
Tem Valor”, em 2004. Na página ao lado, Da esquerda para
a direita: Fernando Pantaleão, Edson Santos, Rubén Osta,
Anastácio Ramos e Irélio Frigo na entrega do Prêmio “Seu
Talento Tem Valor”, em 2004. na foto seguinte, Entrega de
prêmios do concurso “Seu Talento Tem Valor”, em 2004.

“A Redecard é uma empresa que tem um valor enorme
nas pessoas. Quando você olha o meio de campo da
Redecard, a capacidade que eles têm de fazer acontecer, é fantástico, fantástico, fantástico. Essa empresa
tem uma gerência média muito técnica, muito capacitada, muito jovem, muito valente – que faz acontecer.
Este é o maior ativo da Redecard.”
Rubén Osta

“A Redecard é muito preocupada com o bem-estar do
funcionário. Desde a sua fundação, ela vem oferecendo programas diferenciados e benefícios diferenciados para seus funcionários. Além dos benefícios
de praxe, que a gente encontra nas outras empresas
como plano de saúde, seguro de vida e ticket alimentação, nós temos um pacote diferenciado. Temos, por
exemplo, um benefício com o qual o funcionário de
um determinado nível tem uma verba anual para
gastar em despesas com saúde não cobertos pelo
plano médico, ou em despesas com condicionamento
físico. Temos também um programa de apoio pessoal
pelo qual o funcionário pode tanto falar com uma
psicóloga ou, se for o caso, com uma nutricionista, e
mesmo com um advogado.”
Silvia Higa Felizatto

“A visão de cada um é do tamanho do seu sonho. Você
tem que ter certeza de que chegar lá vai valer a pena.
E quem te diz se vai valer a pena são os seus valores,
eles são o seu guia permanente. O importante é que
você seja feliz, então tudo vale a pena. Não adianta
você realizar um sonho gigantesco, morar muito
bem, ter automóveis, casa na praia, fazer viagens,
isso, aquilo, se você estiver sem família, sozinho,
longe dos filhos. E, se não tiver saúde, pior ainda, o
que vai valer a pena? Os valores são os nossos guias,
que traçam a nossa conduta, que fazem com que a
gente chegue lá.”
Irélio Frigo

“A Redecard nos marcou. Até hoje, uma vez por mês,
a gente se reúne para um jantar, chamado NEC,
‘não entra chato’. O Lywal, que era o presidente, o
Anastácio, o Irélio, o Fábio Palmeira, o Fernando
Teles e Marcos Etchegoyen. Cada um trabalha num
lugar, mas a gente organiza. E a outra coisa que
tem sido interessante, também, é que, da minha área
financeira, a gente até hoje se encontra, organiza
uma vez por trimestre um happy hour, e todo ano a
gente faz amigo-oculto em São Paulo. Estou há seis
anos no Citi e, todo ano, a gente faz amigo-secreto
com quem fazia parte da equipe da Redecard. Um
está na África, outro na Serasa, quatro no Citibank,
um no Itaú. É um grupo de umas 30 pessoas; até
hoje a gente se encontra, porque basicamente todos
foram da Redecard.”
João Geraldo Matta
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Um bom lugar também para viver
Valores bem definidos são o fundamento maior de um bom ambiente no trabalho.
Ações internas no dia-a-dia da Redecard procuram manter acesos e calorosos os
relacionamentos dos funcionários – entre si, com suas famílias e mesmo com a
sociedade.

Divulgação interna do
projeto “Seu Talento Tem
Valor”, em julho de 2004.

Tudo é pretexto para tornar a vida mais divertida. Festas juninas, dia das bruxas, reuniões bem
humoradas fora do ambiente de trabalho. Palestras
e cursos abordam temas como saúde física e mental,
educação dos filhos e economia doméstica. Concursos como “O Seu Talento Tem Valor” revelam e
premiam talentos escondidos em música, artes plásticas, fotografia, literatura. A Oficina de Artes revela
talentos internos cujas obras são expostas nas áreas
de convivência para admiração de todos. Muitas
festas da empresa são acompanhadas de doações de
livros, brinquedos e alimentos para instituições que
cuidam de crianças carentes.
A responsabilidade social faz parte do espírito
de corpo da empresa. Programas sociais e trabalhos
voluntários são estimulados. Sensível ao programa
“Jovem Cidadão”, a Redecard abre vagas para estágios na empresa e lançou, em 2003, o seu próprio
programa de estágio, o “Começar”, para jovens de
16 a 21 anos. Há sempre funcionários colaborando
em campanhas comunitárias.
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Dentre as ações internas, desde 2002 o programa
“Hoje Eu Vou Trabalhar com Você” tem alcançado um
sucesso muito especial. Em data próxima ao Natal,
os filhos dos funcionários passam um dia com os
pais na empresa, conhecem de perto o seu trabalho,
participam de oficinas de arte e de brincadeiras que
ensinam como, entre outras coisas, cuidar do meio
ambiente.
Respeito, liberdade e valorização são ingredientes
que resultam na criação de um ambiente estimulante
na Redecard. As pessoas que estão lá sabem disso.

Renata Reis e os filhos Caio, Guilherme e Victor, no
Programa “Hoje Vou Trabalhar com Você”, em 2004.

Em parceria com a Credicard, a Orbitall e com
o apoio do Instituto Credicard, também em 2003 a
Redecard lançou o projeto “Conta Comigo”, para estimular funcionários dessas empresas a participarem
de programas de voluntariado. Também nesse ano
foi implantado o projeto “Reciclar”, que substituiu,
em toda a empresa, a utilização do papel branco pelo
papel reciclado.
É patente o crescimento das iniciativas que, de
muitas formas, denotam real preocupação com o
bem-estar dos colaboradores. Nos escritórios da
empresa, por exemplo, é desaconselhável deixar o
trabalho depois das 19 horas, e o dia do aniversário
é dia de o funcionário ficar com a família. E já virou
tradição um café da manhã em que os aniversariantes do mês ouvem do Presidente detalhes sobre as
políticas de crescimento da empresa, suas metas,
objetivo e estratégias.
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“A Redecard é uma empresa
que dá muita importância à
qualidade de vida das pessoas
que aqui estão. Aqui parece
que as pessoas ficam felizes
simplesmente por estar se
encontrando. Tanto que todo
mundo fica feliz de encontrar
pessoas que fizeram parte não
só de um momento profissional,
mas da sua vida, de certa forma.
Foram cinco anos muito felizes
nesta empresa, fui muito bem
recebida pela Redecard.”
Ana Cecília Melo

“Penso que aqui tem liberdade, as pessoas se expressam, podem falar o que elas pensam sem medo de que
os outros digam: ‘Ah, mas você falou uma bobagem’.
Aqui a hierarquia não cerceia. É uma empresa muito
aberta, a comunicação flui muito rápido; e se for
canalizada de uma forma positiva, agiliza muito a
empresa.”
Simone Ashcar

“São as pessoas que formam o ambiente, não é verdade? É raro, numa empresa, encontrar um ambiente
tão gostoso quanto o da Redecard. As pessoas que
passam por aqui já no elevador sentem a diferença.
É impressionante.”
Edson Luiz dos Santos

“Eu tenho dois momentos de realização com relação
à empresa. Um do ponto de vista de conquista de
resultado. Porque a gente tem algumas medições de
performance, e a cada ano temos na área Comercial
uma política de premiação de melhor desempenho.
Os melhores têm uma passagem internacional – é
um grupo, na realidade. E têm todo um tratamento
diferenciado, que é o Club Vip. Eu posso dizer, com
felicidade, que nos dois últimos anos eu participei.
Neste ano eu fui para a África do Sul em função do
resultado de 2005. No ano anterior eu fui para Lisboa,
também numa viagem de premiação.”

“Eu não pude sentar direito na
cadeira de uma faculdade, só
que na minha cadeira dentro
da Redecard eu passei por
todas as faculdades, foi todo um
aprendizado. Aqui tive minha
evolução, meu crescimento,
amadureci muito, aprendi
demais, aprendi muito, muito.
A Redecard, para mim, é minha
universidade, é meu MBA, é
meu PhD. A minha escola foi a
Redecard. E continua sendo.”
Regina Affonso

Virgínia Guglielmi

“A estrutura da empresa, principalmente Recursos
Humanos, tem uma política muito forte de união,
de bom relacionamento, de comportamento. É um
cartãozinho, é um e-mail, é um programa, tem
sempre uma palavra de incentivo para fazer você se
integrar no grupo, melhorar o ambiente de trabalho,
ter coleguismo, trabalho em equipe. É muito forte isso
aqui dentro.”
Renata Reis

“Uma razão é a mudança constante. Aqui está sempre
tendo mudança, e sempre para o bem, nunca para
o mal. Mudança boa. Você sempre vê as pessoas
mudando, se realocando, fazendo coisas novas. Em
outras empresas eu era um número, não uma pessoa.
Aqui eu sei que todo mundo sabe o meu nome.”
João Luiz Reis
Martha Campos e sua filha
Gabriela, no Programa “Hoje Vou
Trabalhar com Você”, em 2002.
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“Uma das razões pelas quais lançamos a revista Vitrine foi que a gente precisava criar muito aquele corpo
de empresa, quer dizer, as pessoas precisavam saber o
que cada área estava fazendo e qual era, afinal, a função desta empresa. E veio a idéia de fazer uma revista
– uma revista e não um jornal, e não uma web; enfim,
naquela época, o meio eletrônico era muito incipiente.
Pensamos numa revista e não num jornal porque o público era um grupo pequeno de profissionais a que você
pode dirigir informação com uma qualidade melhor.
Então, a revista desenvolveu a linha editorial com o
objetivo de criar o respeito, o orgulho, de valorizar o
trabalho dessas pessoas. E surgiu a Vitrine, fazendo
uma analogia com os estabelecimentos comerciais, os
grandes parceiros da Redecard, e também uma brincadeira com aquilo que a empresa tem para mostrar.
É a vitrine dos seus funcionários, é a vitrine dos seus
projetos, a vitrine das suas ações. Foi por essa razão
que a Vitrine foi lançada.”

Capa do primeiro
número da revista
Vitrine, lançada
em agosto de
1998: mais um
importante meio de
comunicação entre
a Redecard e seus
funcionários.

“É de extrema importância fazer esse estágio aqui.
Porque, além de eles apoiarem a pessoa, o adolescente
em si, a gente aprende a lidar com escritório. Mesmo
que não seja efetivado, que fique um ano, o adolescente aqui vai lidar com várias situações – passar
fax e mais todos os procedimentos que a gente tem
que fazer. Vai aprender a lidar com as pessoas dentro
de um escritório, aprender a ter um emprego, ver
como é.”

“Aqui tem uma festa que é fantástica: ‘Hoje Eu Vou
Trabalhar com Você’. É quando você traz o teu filho
para trabalhar, ele passa o dia aqui. Começa de
manhã cedo, você chega e na tua mesa tem um café
da manhã para você e para o teu filho. Então você
senta, toma café da manhã com ele. Aí ele vê como
é que você trabalha. Você vem com a roupa especial,
tem uma camisa por andar, você e teu filho estão
vestindo a mesma camisa. Essa festa marca muito as
pessoas aqui. O ambiente de trabalho é muito bom e
as pessoas valorizam muito isso. E esse prêmio tem
muito a ver com a forma como a empresa cuida dos
seus funcionários.”

Danielle Cristina Veras

Rubén Osta

Luis Alcubierri

Roselaine Borges e a filha
Bianca, no Programa “Hoje
Vou Trabalhar com Você”,
em 2004.
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Daniela Perrone e sua filha
Caroline, no Programa
“Hoje Vou Trabalhar com
Você”, em 2004.

“É uma empresa que se preocupa espetacularmente
com a pessoa que trabalha aqui, com o funcionário
não só como funcionário, mas como aquela pessoa
que desempenha o papel profissional. Com o jovem
em si, com o jovem que é casado, com o jovem que
tem filho, com a mulher que vai ser mãe. Pelo menos
nas empresas que eu tive a oportunidade de conhecer,
não tem nada parecido nesse aspecto. Engraçado
porque é uma empresa de tecnologia, basicamente, e
tecnologia as pessoas acham que é uma coisa mais
fria. Na Redecard é o contrário.”
Kleber Nogueira

“É um lugar muito gostoso para trabalhar. Eu tenho a
Redecard hoje como a minha segunda família. Muitas
pessoas colocam a família em primeiro lugar, mas
eu boto tudo na mesma balança. A Redecard é uma
grande família. Aprendi muito aqui, é uma grande
bagagem que a gente tem.” (Alexander Azeredo)
“Eu sempre brinco com as meninas e digo, sem hipocrisia, que esta é uma empresa especial. Converso com
o meu marido que trabalha em banco, com meu pai,
que também trabalha em banco, com outros colegas
que trabalham em outras empresas: a Redecard é
especial na gestão de pessoas.”
Renata Correa Dias Ferreira

“Fui a uma festa de aniversário
de parentes e eles perguntaram
assim: ‘E a Redecard, como
está?’. Aí a minha filhinha
respondeu: ‘Está muito bem,
o papai trabalha lá’. É que ela
vem aqui na Redecard uma
vez por ano para poder ver
como nós trabalhamos, o que
o papai faz e também os seus
amigos. É o Programa ‘Hoje
Eu Vou Trabalhar com Você’,
implantado por Recursos
Humanos. Então, eu pergunto
para ela também: ‘O que você
acha do trabalho do pai?’.
Ela diz: ‘É muito bacana, é
organizado’.”
José Itamar Alves Farias
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10

os PIONEIROS

Por que juntos somos mais

dez ANOS,

Irélio Pedro Frigo
Dentre as memórias que Irélio guarda do lugar onde nasceu, Nova Veneza, Santa
Catarina, algumas são apenas molecagens e outras, fundamentais. Uma das
molecagens era apostar corrida com os cavalos amarrados próximos à igreja,
enquanto seus donos assistiam à missa do padre Amílcar, que durava mais de
duas horas. Dava para fazer muita festa. Era tempo suficiente para deixar os
cavalos suados de tanto correr... Das outras, a mais fundamental, conta ele,
eram as reuniões de família em torno do fogão de lenha, principalmente nas
noites de inverno. Ali, entre um pinhão assado e outro na chapa do fogão,
o pai, seu Nicolau, contava histórias que ele próprio inventava, dando vida
aos animais como personagens. A cada vez era uma história diferente e todas
continham lições de vida. Irélio e seus irmãos, Ilso e Iraci, ficavam boquiabertos, atentos a cada detalhe das histórias. Era o jeito de o pai passar aos
filhos os valores de raiz que ele e a mãe de Irélio, dona Itelvina, tinham e
que são para sempre: ser uma boa pessoa, falar sempre a verdade, praticar a
solidariedade, ter respeito aos outros e ao que é dos outros.
Um dos seus maiores sonhos nessa época era ter uma bicicleta – um luxo
para um pai padeiro do interior e mãe dona-de-casa. Ao assistir a um filme de
um seminário, mostrando muitas motos e bicicletas, Irélio achou que ali teria
seu sonho realizado. Um pouco por fé religiosa, e mais pelas motos e bicicletas, resolveu então ser padre. Foi para o seminário dos padres claretianos,
em Esteio, no Rio Grande do Sul. Chegou lá e bicicletas inteiras não havia,
apenas um monte de sucata. No entanto, acabou encontrando a sua próxima
paixão: uma sanfona, instrumento muito popular no Sul. Aos 12 anos, para
orgulho do seu Nicolau tornou-se, ainda criança, um animado sanfoneiro dos
bailes de Nova Veneza e arredores.
Deixou o seminário depois do curso de Filosofia e foi trabalhar em Curitiba, no Banco Mercantil do Estado do Paraná, que depois virou o Bamerindus.
Lembra que o primeiro salário foi celebrado com uma Crush e um pastel na rodoviária da capital paranaense. Começou, na coragem, a cursar Administração
de Empresas na PUC de Curitiba. Para pagar o curso, trabalhava como encadernador à noite. Então, era assim: banco o dia inteiro, faculdade à noite e,
depois das onze, encadernação até três da manhã. No curso, era melhor em
Filosofia e Relações Humanas do que em Economia e Estatística.

Já trabalhava no Crefisul quando, recém-casado, casa própria, boa colocação num
concurso do INSS, foi transferido para São
Paulo, em 1977, onde permaneceu até 1992,
quando passou a trabalhar na área de Recursos
Humanos da Credicard. Em 1996, atuava como
consultor interno de Recursos Humanos para a
Área Comercial, quando foi um dos escolhidos
para atuar numa nova empresa do grupo, a
Redecard, que acabava de nascer e na qual
permanece até hoje como Diretor-Executivo de
Recursos Humanos.
Da esquerda para a direita: Irélio Frigo, Edson Santos e
Fernando Pantaleão (atrás); Fábio Palmeira, Sérgio Murtinho,
Daniela Hypólito e Luiz Fernando Fleury (na frente), em 2002.

“A Redecard me proporcionou
experiência, exposição e muito
desenvolvimento profissional e pessoal.
Me deu também a oportunidade de
desenvolver uma área de Recursos
Humanos ativa e focada no negócio,
de fato agregando valor. Eu tive uma
oportunidade ímpar, a de estar aqui
desde o começo, com um grupo especial
de colegas, tendo o desafio de criar uma
empresa diferenciada. Isso me dá um
orgulho muito grande. Esta satisfação
eu levarei sempre comigo. A Redecard é
um dos bons exemplos de empresa que
consegue, desde o início, compatibilizar
resultados expressivos de negócio com
um excepcional ambiente de trabalho.

Também como pessoa, aprendi muito
aqui. Muito do que eu aprendi levo para a
vida e para minha família – bem como o
aprendizado que tenho em casa, eu trago
para a Redecard. Então, é pão com mel.
Meu sonho é simples: viver bem com a
família, especialmente com a turma lá de
casa, com o Guilherme, com a Júlia, com
o Pedro, meus filhos, com a Valderez,
minha esposa, amiga e minha referência,
uma verdadeira dádiva dos céus nas
nossas vidas; com as noras, genros e com
os netos que virão... E muitos, muitos
amigos por perto. A minha família é a
razão de tudo aquilo que sou. É isso... E
acho também que preciso rezar mais.
Tenho recebido muito e agradecido
pouco. Quero também ajudar jovens na
orientação de suas carreiras, dar alguma
contribuição para a sociedade, como
retorno pelo tanto que tenho recebido.”
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“Minha filha vivia falando: ‘Mãe, deixa eu trabalhar com você? Deixa eu trabalhar com você?’ Um dia eu
falei: ‘Hoje você vai trabalhar comigo’. E ali nasceu o ‘Hoje Eu Vou Trabalhar com Você’. No começo foi
improvisado lá no prédio da Paulista. Tivemos que fazer um puxadinho no terraço enorme lá atrás, caso
chovesse. E trouxemos as crianças, umas 80 crianças na primeira vez, de 6 a 10 anos. E a gente preocupada,
porque tinha que preencher o dia. Então, fizemos um teatro para explicar como era o nosso negócio, para
entender o que o papai e a mamãe faziam aqui, e cada área quis explicar o que fazia. Foi um envolvimento
enorme, mesmo de quem não tinha filhos. Foi bárbaro. Quase morremos de cansaço no fim do dia, mas o
orgulho Redecard estava literalmente instituído – você percebia isso nos funcionários. Eu falo isso e até hoje
fico emocionada.”
Martha Campos

O mais desafiante dos cases
A partir de 2001, a Redecard decidiu terceirizar a área do call center, o que significava dispensar centenas de funcionários nos pólos do Rio, São Paulo e Bahia. Mais:
estrategicamente, a decisão deveria ser comunicada num determinado dia.
Um momento delicado na vida da empresa, com
risco de rompimento de confiança e respeito pelos
envolvidos. Cria-se, então, o “Em Frente”, um programa especial de recolocação, tão bem desenvolvido e
com resultados tão positivos que se tornou um case
e conquistou o Prêmio Top de Recursos Humanos. E
deixou marcas positivas em quem o conduziu.

Comemoração do “Redecard Super Natal”,
em 1998, em Salvador.

“Treinamos as pessoas a fazer um currículo, cada um
fez o seu currículo. E nós visitamos empresas levando
os currículos, acompanhamos as pessoas até que elas
se empregassem. Foi um trabalho lindo. Aliás, parece
ironia, nós ganhamos um Top de Recursos Humanos
mandando embora as pessoas de uma maneira que
a gente não gostava, de surpresa. Mas o que a gente
fez nos deu o reconhecimento e, principalmente, o
reconhecimento das pessoas que foram envolvidas no
processo. O respeito de quem ficou foi muito grande.
Nós explicamos por que estávamos terceirizando e o
que tínhamos feito.”
Irélio Frigo

“Preparamos o que seria um dia inteiro de apoio, de ajudar a fazer currículo, de orientar como se portar numa
entrevista, como é que você faz num processo seletivo. E também as pessoas a se perguntarem o que queriam
da vida, se não podiam aproveitar o momento para um rumo diferente, coisas assim. Então, preparamos
um programa enxuto, de um dia. Quem quiser, se inscreva. A gente achou que pouquíssimas pessoas iam se
inscrever, mas 90% se inscreveram! Fomos para o Rio, nos dividimos, cada um numa sala, e de segunda a
sexta demos esse treinamento a uma média de 20 pessoas por dia. Muitos tinham altos insights, diziam: ‘Agora
me conheço melhor, me sinto mais preparado’. E saíam com um book de currículo que nós fizemos de todo
mundo. E estabelecemos um compromisso de ir com eles até as empresas com as quais tínhamos contato e
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Comemoração do “Redecard Super Natal”, em 1998, em São Paulo e, na Foto seguinte, no Rio de Janeiro.

falar assim: ‘Olha, nós tivemos que mandar embora
esses funcionários, mas são pessoas superqualificadas’. Muitos foram reaproveitados. Nas empresas, o
pessoal falava: ‘Mas que RH faz isso?’. Isso é mais
ou menos o jeito Redecard de ser. Dois anos depois,
com o pessoal de Salvador e São Paulo, fizemos esse
mesmo programa de recolocação. Houve gente que
voltou a trabalhar na Redecard e todos mantiveram,
de alguma forma, um vínculo muito bom conosco.”
Simone Ashcar

“Na época, muitos colegas foram remanejados para
outras áreas, antes da terceirização. Alguns foram
remanejados para a empresa terceirizada, eram
operadores e, de repente, até viraram supervisores.
Outros colegas tiveram, depois, a oportunidade de
voltar para a Redecard.”
Renata Correa Dias Ferreira

“No dia da terceirização, foi o próprio gerente desses
colegas quem fez o desligamento, com muito respeito.
A palavra respeito ficou para mim muito forte, porque, mesmo sendo um momento triste, a Redecard
não abandonou as pessoas. Deu assistência médica,
ajudou as pessoas a preparar o currículo para o mercado e o que até a gente viu foram pessoas indo até o
gerente e agradecendo por tudo que passou, sabendo
que não era uma decisão dele, mas da empresa. Eu
achei que esse momento foi muito bom. Foi muito
duro, a parte emocional realmente mexeu. Graças a
Deus, já passou.”

“Momentos de demissão são sempre muito traumáticos nas empresas, sempre muito difícil para quem
sai e muito difícil para quem fica, porque você vê seu
colega indo embora, você se sente até culpado de não
estar indo junto. Eu me lembro que a Redecard fez
um processo que virou modelo para o país: demitiu
quase metade de seus funcionários sem criar esse
trauma, sem sofrer quedas bruscas de satisfação por
conta disso. Todo o processo foi conduzido de uma
maneira a preservar o respeito às pessoas, às pessoas
que estavam saindo e às que estavam ficando. Lembro
de algumas coisas que foram feitas: cursos para preparar as pessoas para o novo emprego, como procurar
um novo emprego, a empresa ofereceu funcionários
para outras empresas. Fez book desses funcionários,
deu treinamento de como fazer entrevista de emprego,
fez cursos para pessoas que queriam empreender. Foi
uma maneira muito especial de fazer desligamento de
funcionários, até então algo muito raro no Brasil.”
Maria Teresa Gomes,
Diretora de Redação da revista Você S/A

Carolina Belo Fares
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Da esquerda para a direita: Edson Santos, Luiz Fernando Fleury, Roberto Lima, Irélio Frigo, Anastácio Ramos e
Fábio Palmeira no evento de premiação de “As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, em 2001.

ADVB e Exame: coleção de reconhecimentos
Por cinco anos consecutivos, a Redecard ganhou o Prêmio Top de RH, promovido
pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), com programas como “Companheiros” (1998), “Em Frente” (1999), “Remuneração Variável”
(2000), “Integração Interativa dos Trainees” (2001) e “Hoje Eu Vou Trabalhar com
Você” (2002). Com o case do patrocínio da ginasta Daniele Hypólito, com foco nos
jovens que perseveram em meio às dificuldades, a Redecard ganhou o Prêmio
Marketing Best, em 2002.
Desde 1999, a Redecard figura no Guia Exame
– As Melhores Empresas para Você Trabalhar. Para
poder participar do ranking, equipes da revista Exame pesquisam, de forma independente e rigorosa, o
grau de satisfação dos funcionários de uma determinada empresa. Na Redecard, elas encontraram um
case exemplar. Tanto que todos os anos, invariavelmente, a Redecard esteve listada entre as melhores.
E quando, numa variação de sua pesquisa, Exame
resolveu avaliar as melhores empresas para a mulher
trabalhar, não deu outra: por dois anos seguidos a
Redecard foi reconhecida como a melhor. Em 2004,
uma pesquisa do Great Place Institute apontou as
100 melhores empresas para trabalhar na América
Latina. A Redecard está entre as dez primeiras.
Tanto reconhecimento só foi possível porque a
empresa não negligencia do seu melhor ativo: as
pessoas. Não é à toa que, desde 2001, a Redecard é
indicada no Guia Exame – Melhores e Maiores como
a Melhor Empresa do Setor de Serviços Diversos. No
ano do seu décimo aniversário, uma hexacampeã
de respeito!
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“Na escolha das ‘100 Melhores Empresas para Você
Trabalhar’ a gente adota a metodologia de professores da USP ligados à Fundação Instituto de Administração. Por essa metodologia, os funcionários
respondem sobre o grau de liderança, credibilidade,
respeito e competência que eles enxergam nos seus
líderes. Perguntamos como as pessoas se sentem
no ambiente de trabalho, se percebem que estão se
desenvolvendo profissionalmente, se aquela empresa
é um lugar onde elas podem crescer, podem almejar
ser pessoas ou profissionais melhores. Perguntamos
qual o grau de satisfação que eles têm em relação
ao trabalho, o que inclui relacionamentos com os
colegas e com os chefes. Procuramos saber o quanto
eles se sentem motivados para realizar seu trabalho
e qual o seu grau de identidade com a estratégia e
com os valores da empresa. Tudo isso para medir se
eu me sinto satisfeito neste lugar, se estou crescendo
profissionalmente, se tenho líderes nos quais acredito,
se eles estão conduzindo a empresa para um lugar
melhor, se eu me sinto identificado com isso e se eu
tenho aderência a esses valores. Se eu, enfim, estou
num lugar onde posso exercer melhor o meu papel
de cidadão, de profissional, de pessoa, ou num lugar
onde eu sou pago apenas pra executar uma função.

Funcionários da Redecard nas Olimpíadas RAV,
em outubro de 2004.

Essa é a tônica do nosso trabalho. E os professores da
USP criaram uma avaliação muito legal, o índice de
felicidade no trabalho, que é o que a gente quer aferir
na verdade. Porque o que as pessoas querem é trabalhar num lugar onde possam crescer, onde enxerguem
líderes competentes, onde tenham relacionamentos
construtivos, onde aprendam com seus colegas e com
seu trabalho, onde se sintam identificadas e tenham
orgulho dos valores da empresa e dos produtos que
fazem.”
Maria Teresa Gomes,
Diretora de Redação da Você S/A

Redecard marca presença no Prêmio “As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, em 2003.
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“Nessa reunião com os
funcionários, você fala sobre
tudo. Sobre o ambiente de
trabalho, sobre liderança, como
são os chefes dessas pessoas,
se eles estão satisfeitos com a
remuneração, com o pacote de
benefícios, se eles têm amigos
no ambiente de trabalho, se
gostam de trabalhar ali e o que
aquela empresa tem de especial.
Eles contam suas histórias:
é a parte mais fascinante de
todo o processo, porque você
está em contato direto com os
funcionários, trancado ali com
um grupo que não tem nenhum
tipo de inibição, porque não
pode ter ninguém de Recursos
Humanos, não pode ter chefe
e subordinado na mesma
mesa, não pode ter ninguém
da assessoria de imprensa. É
uma reunião onde as pessoas
se sentem muito confortáveis
para falar o que acham da
empresa – e aí que está toda a
riqueza do processo. A Redecard
conseguiu se manter no ranking
das dez mesmo passando

por uma mudança bastante
profunda: o corte grande de
pessoal quando terceirizou a
área de telemarketing. Ainda
assim, mesmo com esse corte
de funcionários, ela conseguiu
se manter no ranking. Primeiro,
porque tratou muito bem quem
estava deixando a empresa;
segundo, porque fez uma
estratégia de comunicação
interna extremamente eficiente
para mostrar para as pessoas o
que estava acontecendo e que
aquilo terminava ali, ninguém
mais ia ser demitido a partir
daquele momento. Como as
regras foram muito claras, os
funcionários sentiram uma
confiança muito grande naquela
mudança e, mesmo assim,
confirmaram a Redecard no
ranking das dez melhores. Foi
um feito fantástico manter-se no
ranking das dez numa situação
dessas.”
Mauro Silveira, jornalista e palestrante,
ex-editor do Guia Exame-Você S/A
– As Melhores Empresas para Você
Trabalhar
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“Eu não posso ficar parada no mercado, eu tenho que
ser proativa, eu tenho que estar atenta aos clientes, às
novas necessidades, às novas tecnologias que estão
entrando. Para quê? Para que eu possa permanecer
no mercado e ser cada vez melhor. É a busca de
competitividade. No fundo, no fundo, quando a gente
fala de um prêmio nacional da qualidade, o que é?
É o extremo da excelência. Só que, num extremo de
excelência, em mil pontos, 490 representam resultados financeiros. Então, eu não posso ser excelente em
processo, excelente em pessoas, excelente com meus
clientes, excelente na minha produção como um todo,
se eu não sou excelente em resultados.”
Isabel Kromek

“As pesquisas que fazemos com nossos parceiros,
clientes e funcionários são muito importantes. Não
é para jogar flores, não. É a realidade. Às vezes é
duro, mas importante ouvir: ‘Não estou satisfeito
com isso, não estou satisfeito com aquilo’. E, a cada
pesquisa, a gente senta, prepara um plano de ação
e dá a resposta. Então, a importância de estar
presente nas 100, nas 150 ou até mesmo figurar
entre as dez primeiras é saber exatamente
quão satisfeitos estão os nossos funcionários, o que eles esperam da gente e se nós
estamos atendendo às suas expectativas.
Quer dizer: é muito mais a pesquisa do
que resultado. Nós valorizamos muito
aquilo que o funcionário está apontando,
não só em benefício próprio, mas também
em relação à qualidade de serviço que nós
estamos prestando, ou retrabalho que ele está
tendo na área dele. É dessa forma que a gente
cresce, observa e melhora os processos internos da
empresa, e reconhece o valor de cada um.”
Anastácio Ramos

Fernando Pantaleão no evento
“Um Dia no Circo”, em 2003.
Detalhe da platéia do evento
“Um Dia no Circo”, em 2003.
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10

DEZ ANOS, DEZ PIONEIROS
os PIONEIROS

A ovelha alvinegra da família

dez ANOS,

Luiz Fernando Fleury

A família até brinca que tem descendência de um tal cardeal de Fleury, que foi
ministro das Finanças de Luiz XIV e teve de fugir para não ser decapitado na
Revolução Francesa. Na verdade, esses são paulistas do interior e Luiz Fernando
Vendramini Fleury, irmão mais novo entre oito, nasceu em São Paulo, Capital,
e mudou-se ainda bebê para Mirassol, cidade perto de São José do Rio Preto,
onde morou até os seis anos de idade e, posteriormente, na fazenda da família, na mesma cidade, onde residiu até seus pais voltarem para a Capital.
Seu pai era empresário e plantador de café. Uma infância boa, serena, com
muitas amizades e futebol. Hoje ele se orgulha de torcer pelo Santos numa
família majoritariamente são-paulina: seu pai, aliás, foi um dos fundadores
do São Paulo Futebol Clube.
Em 1965 a família está morando em São Paulo, e uma queda nas exportações de café provocada pela Revolução de 1964 leva o pai a uma situação
difícil. Ele, então, estava associado a outros empresários paulistas no controle acionário dos bancos Patriarca, hoje incorporado ao Itaú, e Sul Mineiro,
hoje parte do Unibanco. A vida seguiu em frente e Luiz Fernando guarda boas
memórias do ginásio no Colégio Rio Branco, no bairro paulistano de Higienópolis, o mesmo de um famoso professor de matemática, de descendência russa,
Vicente Nicolau Muraschko, corintiano radical, um gênio no conhecimento, na
liderança junto aos alunos, um grande mestre, que um dia o excluiu da sala de
aula pelo seguinte motivo: “Risos intempestivos”.
O colegial foi concluído em São José do Rio Preto, para onde a família
se transferiu de volta em 1973, ano de conclusão do seu curso secundário.
No entretempo, um período de intercâmbio nos Estados Unidos, na Califórnia,
onde pôde exercer sem medo sua outra paixão, o rock-’n’-roll. Durante sua
estada, juntou a fome com a vontade de comer e assistiu a mais de uma dezena
de shows, os à época famosos “concertos de rock”. Boas lembranças, como a
excursão original de uma banda inglesa então bastante promissora – Genesis,
um dos marcos do rock progressivo.
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De volta a São Paulo, em 1975, já tocado pelo clima de vitalidade e desafio que se vive nas empresas, optou pelo curso de Administração na Fundação
Getúlio Vargas. Por dois anos, foi estagiário do Itaú, no setor de análise de
crédito e de operações financeiras. Ganhador de um concurso promovido pela
FGV e pela Philip Morris, recebeu dessa última um convite para trabalhar na
empresa nos Estados Unidos. Ficou lá um ano e meio e pôde transitar por diversas das áreas financeiras da empresa. Aproveitou e fez uma pós-graduação
na Universidade de Nova York (NYU), em Administração Financeira. Depois de
seis anos na Philip Morris, atuou como Diretor-Financeiro da C&A, numa área
que incluía também o cartão de crédito da empresa. Em 1992, recebeu convite
para tornar-se o Vice-Presidente Financeiro da Credicard, convocado pelo seu
então novo empregador, o Citibank. Em 1994, se juntou a outros profissionais
para participar da criação de um novo banco de investimentos no mercado financeiro brasileiro, o Banco Marka. De volta ao Citi, em 1998, para comandar
a implementação do banco de investimentos Salomon Smith Barney após sua
fusão com o Citi nos EUA, Luiz Fernando Fleury acompanha de perto a criação
da Redecard, da qual viria a ser presidente.

“A Redecard deu muito mais para mim do que eu dei para ela. A
Redecard propiciou a oportunidade de me testar enquanto gestor
naquilo que eu tinha de mais importante: meus valores e crenças
pessoais. É bom ter a certeza de que se deixa uma herança
de valores para os nossos filhos e para a nossa família, algo
baseado na dignidade, na honestidade, na integridade.
Naqueles quatro anos em que passei na Redecard, posso dizer
que dei muita sorte também: as coisas deram certo. Como
conseqüência, consegui um espaço de tempo maior, senão
sempre físico, pelo menos mental, de dedicação à família.
Também nesse sentido eu me considero uma pessoa muito
feliz: bem casado por 25 anos, dois filhos, e uma família especial.

Luiz Fernando Fleury
em entrevista à
revista Vitrine, ao
completar um ano
na presidência da
Redecard, em 2000.

Meu grande sonho pessoal é conseguir passar para os meus filhos
essa preocupação com a integridade – a idéia de que não importa
o que você faça: faça bem, faça direito, sempre com o maior
esforço daquilo que estiver ao seu alcance. Perseverança, vontade,
dedicação. Profissionalmente, meu sonho é continuar progredindo
e assumindo cada dia maiores responsabilidades, respeitando as
pessoas, sendo respeitado, e que entendam a minha maneira de ser.
Continuar também fazendo o que faço, porque eu adoro o que faço.
Quero ver prevalecer os valores de ética e de recompensa. Acredito
que as empresas vencedoras são aquelas que têm como seu valor
número 1 a meritocracia. Se você for ético e tiver um sistema de
recompensa justo, não importa o tamanho da empresa em que se
trabalhe: o sucesso é garantido e certo.”
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Olhos postos no futuro
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Especulações bem
fundamentadas sobre o que
vem adiante, em exercícios
praticados por quem viveu a
história dos dez primeiros anos
da Redecard

D

o boi vivo ao cobre, da moeda ao papel, os meios de pagamento tiveram
uma lenta, mas firme, evolução através dos séculos. Mas foi na transição
do papel para o plástico, do dinheiro vivo para o virtual, que os processos
se precipitaram para um futuro que se imagina promissor.
Em seus dez anos de existência, a própria Redecard conheceu
muitas mudanças. Das primeiras e pesadas maquinetas de POS à leveza
e à agilidade dos equipamentos atuais, muitos avanços tecnológicos
foram se acumulando. Surgiram novos emissores, novos nichos; a pluralidade de bandeiras é um fato, o plástico está substituindo o cheque
e o dinheiro na utilização diária e o cartão já é um hábito nacional.
REDECARD, ANO 10 | UMA HISTÓRIA A MUITAS VOZES
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Lucrativa, inovadora e respeitada no mercado,
a Redecard comemora seus primeiros dez anos de
existência com mais de 1 milhão de estabelecimentos
credenciados, mais de 800 funcionários, 23 filiais
pelo Brasil, 33 bancos associados e capturando para
as bandeiras MasterCard e Diners, para os cartões
de crédito, e Redeshop, Maestro, e MasterCard
Electronic para os cartões de débito.
São esses indicadores que anunciam um sólido
futuro pela frente? Como até aqui se viu, não é do
feitio e da história da Redecard conformar-se com
o próprio sucesso, nem baixar a guarda, nem deitar
nos louros que colheu. Uma das principais razões do
seu crescimento tem sido justamente a capacidade
de inovação contínua, de sensível e ousada atenção
aos movimentos e tendências do mercado. Por isso,
cabe a pergunta: como a empresa pressente o seu
futuro? Como estará a Redecard na comemoração
dos seus 20 anos? Nada melhor do que ouvir quem
viveu, toda ou em parte, a sua história até aqui.
“Se hoje processa 1,6 bilhão de transações, daqui a dez
anos eu imagino a Redecard multiplicando isso por
dez. Qual a razão? O crescimento do débito, que vai
ser muito grande. O crédito tem ainda muitas oportunidades e outros negócios que temos, como convênio-alimentação, também tendem a crescer. Estamos
capturando as transações de convênio-alimentação,
convênio-restaurante ou supermercado, e tudo isso
vai continuar firme no Brasil, porque o Brasil tem esse
lado de dar benefícios para o funcionário. E de voucher de alimentação ou de supermercado ser em papel
não se justifica mais – custa caro e tem um alto nível
de fraude. O caminho realmente é o plástico. Então,
existe uma oportunidade enorme de que todas essas
empresas emissoras de voucher continuem crescendo.
Nós estamos prontos para continuar crescendo junto.
Também os negócios de private label vão continuar

com seu trabalho de fidelização do cliente. E quem
trabalha com private label vai ver que não é bom
ele continuar só dentro do seu âmbito de negócio: ele
tem que dar crédito, dar a expansão do crédito. E,
se der expansão do crédito, ele tem que colocar uma
bandeira. Se colocar uma bandeira, que a bandeira
seja MasterCard. E nós estamos prontos para aceitar
esse cartão em qualquer lugar do Brasil, em qualquer
segmento da economia onde você transforma moeda,
meios de pagamento, em compra, em aquisição de
bens ou de qualquer tipo de serviço. É isso que eu vejo
no futuro da Redecard: um número de transações
fantástico, mais tecnologia para reduzir o custo que
temos com transação manual, porque o equipamento
ainda é muito caro. Até lá nós vamos encontrar equipamentos significativamente baratos para estarmos
presentes em qualquer quiosque, mesmo ali onde hoje
não se justifica ter equipamento eletrônico. Vamos
ter, enfim, um equipamento adequado, talvez até o
próprio telefone, em que você vai capturar todas as
transações de débito, de crédito, de convênios e outros
produtos a que se possa agregar valor na relação com
o estabelecimento. O nosso negócio é com o lojista,
com quem comercializa bens, e também com quem
comercializa serviços na sua plenitude – que pode
ser um médico na prestação do seu serviço, ou um
artesão que está pintando um quadro, ou uma peça
artesanal para vender. Em todos esses momentos,
nós queremos estar presentes. Como o fluxo de venda
desse artesão, por exemplo, é pequeno, não dá para
você ter ali equipamentos caros como os de hoje. Até
lá, nós vamos ter equipamentos pequenos, baratos.
Não sei se pequenos, mas com certeza baratos. Uma
tecnologia muito mais avançada para poder expandir
e continuar aumentando em alguns milhões o nosso
fluxo de transações.”
Anastácio Ramos
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“Eu vejo a Redecard daqui a dez anos com alguns
novos desafios. Provavelmente ela vai ter outros concorrentes. Acho que esse mercado vai se fragmentar e
novos players vão entrar – o mundo é assim. Então,
por um lado, ela vai sofrer concorrências e riscos por
causa dessa fragmentação; mas, por outro, dados os
valores e a liderança que tem, ela é uma empresa
que vai estar buscando alternativas para suprir essa
maior concorrência. Se a gente olha para trás, vai
ver que aquela empresinha que começou lá na Henrique Schaumann pode ser uma empresa ainda muito
maior do que é hoje.”
Lywal Salles

“Tudo depende da Redecard. Ela vai ser o que quiser
ser, vai ser aquilo que quem estiver no comando tiver a
coragem de decidir. Vai ser preciso muita capacidade
e independência de ação, e muita responsabilidade
para que os acionistas compreendam que aquilo
que está sendo feito, está sendo feito com responsabilidade e com coerência em relação ao negócio da
companhia. Tudo isso parece meio filosófico, mas
na prática é isso mesmo. Não pode piscar! Se você
fraquejar, você morre.”

“Eu imagino uma empresa que vai estar presente em
mais lugares ainda. Imagino que vamos ser o veículo
para que essa moeda, o cartão, seja realmente aceita
em qualquer lugar e transcenda o comércio convencional de hoje. Quando você olha dez anos atrás,
não poderia pensar que ia chegar a esse 1 milhão
de pontos-de-venda. Um milhão de clientes era uma
coisa impensável dez anos atrás. Mais: estamos com
quase 100% das transações sendo feitas de maneira
eletrônica – naquela época lá, não chegava a 40%.
A Redecard está processando esse volume todo, está
presente em todas as cidades do país, um país continental. A gente era basicamente Sudeste e costa.
Acredito que daqui a dez anos a gente vai estar em
qualquer lugar. Onde alguém pensar em comprar
alguma coisa com cartão, a Redecard estará ali para
realizar isso.”
Alessandro Raposo

Luiz Fernando Fleury
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“O futuro? Tenho acompanhado muito a evolução da
tecnologia, por exemplo, em pagamento pelo celular,
e há dez anos estou escrevendo matérias sobre cartão
com chip. E sempre digo: ‘O chip vai chegar, o chip
vai chegar’. Obviamente a Redecard vai estar ligada
a todos esses avanços tecnológicos, que vão agilizar
e propiciar para o cliente maior comodidade para
os pagamentos dele.”
Jean Mary Pirie

“Eu acredito que a Redecard vá manter essa competência muito forte no mercado de cartões, e que
ela não necessariamente fique apenas em cartões de
crédito e débito, mas em outros negócios que podem
advir desse setor. O futuro está aberto para ela. Nesses
próximos dez anos, ela vai desenvolver uma infinidade de outros negócios que contribuam para o sucesso
que obteve até hoje.”
Luis Alcubierre

“Dez anos é um tempo longo... Mas imagino a
Redecard uma empresa mais forte ainda do que ela
é. E ela vem se preparando através dessas associações
com empresas de voucher, com a Serasa, buscando
otimizar sua atuação. Já estamos distribuídos por
mais de 1 milhão de estabelecimentos credenciados.
Nós temos uma força muito grande nos mais diversos
segmentos. Vejo a Redecard como uma grande empresa de captura, e não só para cartão de crédito e débito,
mas para outras operações também. Temos tudo para
crescer e nos tornar mais fortes no mercado.”
Antonio Zaneratti

O acesso às transações financeiras, como
pagamentos e extratos, tornou-se muito
mais prático e ágil com o lançamento das
novas gerações de celulares
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“Vejo a Redecard cada vez mais inserida no contexto
de meios de pagamento, onde eles estiverem. Porque os meios de pagamento no Brasil e no mundo
se transformam. A tecnologia tem transformado
esse processo. Eu enxergo a Redecard fazendo seu
trabalho em um mundo diferente, onde a captura
de transações pode ser por outros instrumentos, que
não necessariamente o plástico. Mas ela vai estar na
liderança desse processo, esse é o desejo de todos nós.
É olhar a Redecard daqui a dez anos e dizer: ‘Puxa,
temos uma empresa que começou capturando transações passando um plástico com relevo no nome do
usuário...’ Bem, agora ela está capturando transações
de todas as maneiras possíveis – seja pela íris, pelo
chip. Realmente não consigo fazer um exercício de
futurologia. O futuro não sei, mas imagino a direção,
as perguntas que devem ser feitas. Para onde estão
indo os meios de pagamento? De que forma a sociedade está pagando as suas transações, fazendo seus
negócios? E onde a Redecard consegue aportar valor
nesse processo? E eu acho que ela está preparada, tem
história e tem capacidade de se colocar nos próximos
dez anos no que for surgindo. Será mais uma vez um
caso de sucesso.”
Gilberto Caldart

Hoje as paisagens são entrecortadas por diversos tipos de antenas, que garantem a
circulação de dados, sons e imagens em um mundo onde o tempo é cada vez mais relativo,
e a agilidade, uma condição indispensável para a manutenção dos sistemas produtivos

“O mercado de meios de pagamento está crescendo
assombrosamente, e o Brasil ainda tem muito espaço
para crescer, porque é um mercado relativamente
novo, as pessoas vão ter mais renda e mais acesso a
pagamentos eletrônicos. Penso que a Redecard vai
crescer demais. Daqui a dez anos, imagino que ela vai
estar mais ou menos de 280 a 300% maior do que ela
é hoje. E vai estar muito mais moderna ainda.”
Kleber Nogueira

“A Redecard daqui a dez anos tem que ser mais rápida
em alguns processos, e isso é uma coisa que a gente
está tentando fazer. Tem que ser ágil, ganhar tempo,
diversificar, apesar de hoje já ser mais diversificada
do que a concorrência. Mas temos que buscar novos
nichos. Hoje se paga para entrar num estádio de futebol com cartão – tem coisa melhor que isso? E nós
somos os únicos a fazer.”
Alexander Azeredo

“A Redecard vai estar concorrendo com todas as outras. E do jeito dela, ou seja, aguerrida, briguenta,
sempre enfrentando seus obstáculos, seus desafios.
Eu acredito que, daqui a dez anos, vamos estar aqui,
felizes, comemorando os 20 anos da Redecard.”
Constante Ramon Cambeiro

“Daqui a dez anos ela vai estar bem diferente do que
é hoje. O mercado muda, ela vai ser uma empresa
diferente – imagino uma empresa ainda bastante
lucrativa. Quando eu resolvi vir para a Redecard, a
decisão foi mais ou menos assim: ‘Olha, sempre vai
ter alguém comprando, sempre vai ter alguém vendendo. E sempre alguém vai ter que ligar essas duas
pontas’. E a Redecard está nesse negócio, no negócio
de facilitar as transações entre empresas. Então, ela
vai sempre existir, vai ser sempre um elo dessa cadeia
– e um elo forte. E como a Redecard desenvolveu
uma capacidade de se reinventar muito grande, ela
vai existir diferente do modelo que tem hoje, mas vai
continuar existindo. Seus valores vão permanecer.
Porque os valores que ela tem e mantém são fortes o
suficiente para garantir sua perenidade.”
Fernando Teles

“Daqui a dez anos a Redecard pode ter outro presidente, outro diretor, outros funcionários, outras
instalações, outras tecnologias. Mas vai ter uma coisa
que não se apaga nunca: o foco, o objetivo, a lucratividade. Excelência em prestação de serviço. Isso
não muda, vai continuar a mesma coisa. As pessoas
mudam, mas o foco e o objetivo da companhia vão
continuar os mesmos.”
Vitor Daniel de Almeida
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O fluxo de informações atinge uma velocidade nunca
vista, graças a transmissões via satélite, que permitem,

“A Redecard é minha segunda casa. Foi meu primeiro
emprego, foi onde eu me descobri profissionalmente,
me descobri como adulta. Onde me descobri em todos
os sentidos foi na Redecard. Quando eu tiver 50 anos
ou 60 anos é até capaz de a minha filha estar trabalhando aqui e eu também – quem sabe? Esta empresa
foi essencial na minha vida, na minha carreira.”

por exemplo, conferências virtuais em tempo real entre
pessoas separadas por milhares de quilômetros

“Neste mercado de meios de pagamento, qualquer
previsão é chute. Mas daqui a dez anos... bem, nós
não estamos falando necessariamente de cartão, de
POS como forma de capturar; o equipamento pode
mudar. Mas vamos estar sempre falando de capturar
e liquidar com segurança, com integridade, velocidade, competência. Nesse sentido, a Redecard, daqui a
dez anos, estará prestando os mesmos serviços num
mercado muito maior, e de uma maneira ainda mais
eficiente. Eu vejo a Redecard como empresa ainda de
ponta daqui a dez anos, porque ela tem idéias, pessoas
e processos para evoluir junto com o mercado e, quem
sabe, até conduzir este mercado no futuro.”

“Eu imagino uma empresa igual ou melhor do que
já está. Mas acho que podem passar 20, 30 anos e
ela vai continuar essencialmente a mesma. Algumas
sementes vão permanecer – a alegria, a motivação
das pessoas. O mercado pode mudar, não a essência
da Redecard. Já passei aqui uma década e percebo
que, por mais que algumas coisas mudem, os valores
permanecem intactos. E, pelo menos na minha visão,
vai continuar assim. Essa motivação, essa força, esse
orgulho das pessoas é o que move uma empresa. Daqui a dez anos, isso vai ser mais forte ainda, porque
as pessoas passam, mas um vai transmitindo para
o outro. Tenho funcionários que estão aqui há dois
ou três anos, mas já viram como funciona. E já têm
plantados neles esses valores.”

Edson Luiz dos Santos

Carolina Belo Fares

Daniela Minakawa Perrone
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“Daqui a dez anos, a Redecard será aquilo que nós
quisermos que ela seja. Tudo depende de nossa competência e ousadia, da atenção que dermos às mudanças
e exigências do mercado, e de como vamos pautar
nossa relação com os parceiros e clientes. Depende
também da valorização e do preparo de nossa gente
– por isso é fundamental que continuemos tendo uma
causa pautada em valores.”

“De duas, uma. Ou a Redecard segue, por sua qualidade, tão imbatível como tem sido, ou ela se fragmenta num número grande de pequenas empresas de
adquirência, com muito menos rentabilidade, muito
menos produtividade do que o atual modelo. Porque
isso aconteceu em outros mercados. Um player que
é dominante num mercado de acquirer, por alguma
razão, não consegue manter a sua oferta, o seu compromisso, e começa a criar brechas para que outros
façam o trabalho de aquisição. Então, rapidamente
outros entram com preço muito parecido e aí a posição do líder rapidamente se enfraquece. Por isso essa
nossa obsessão na Redecard pela qualidade e pela
produtividade não é só uma questão de rentabilidade,
mas também uma questão estratégica na defesa do
seu mercado.”

Irélio Frigo

Antonio Costa

“A Redecard é uma empresa com uma cultura muito
forte, muito consolidada, e mesmo os líderes que
entram acabam tendo que entender a cultura da
empresa e se adaptar a ela. Como é uma cultura que
dá muito resultado para a empresa, onde os funcionários estão muito satisfeitos, é muito mais fácil você
adaptar esse líder a essa cultura do que o contrário.
Então, não é uma pessoa que vem de fora e impõe
sua cultura. Esse tipo de cultura muito forte acho que
vai continuar sendo um diferencial da Redecard em
termos de ambiente de trabalho, porque seus funcionários a valorizam muito. Eu acho que isso vai ser
mantido nos próximos dez anos, por exemplo. E se a
gente fizer um exercício de futuro para saber como,
daqui a dez anos, vai estar o ambiente de trabalho
aqui, eu diria que essa cultura vai prevalecer, vai
continuar sendo uma cultura que valoriza muito o
ser humano, o bom ambiente de trabalho, esse clima
gostoso, em que as pessoas são amigas. Isso não se
perde, empresas que perdem isso correm o risco de
se dissolver. Não acho que isso vá acontecer aqui.
Penso que a Redecard é uma empresa que veio para
criar uma história muito sólida e de muito tempo
de mercado.”

“A Redecard daqui a dez anos? Vai estar dez vezes
maior.”
Joaquim Francisco de Castro Neto

Mauro Silveira, jornalista e palestrante

As inovações não param e agregam cada vez mais
tecnologia e conveniência
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Motivos de celebração e memória

O homem pré-histórico preencheu o interior de cavernas com símbolos e desenhos que remetem ao seu cotidiano: desde muito
cedo, a Humanidade tem necessidade de perpetuar seu conhecimento e sua história para as futuras gerações

Por que as pessoas
ficaram felizes com
a oportunidade
de registrar sua
contribuição para a
história da Redecard

“

“A única celebração que realmente importa numa
empresa é a celebração das pessoas que a fizeram
e das pessoas que a farão. A Redecard chegou onde
chegou pelas pessoas que se apaixonaram por esse
projeto e por ela deram o melhor da sua inteligência,
da sua motivação. Então, celebrar um aniversário
a gente celebra com quem? Celebra com a família,
com os amigos, com aqueles que têm importância na
nossa vida. Na vida da Redecard, quem tem de fato
importância são os funcionários que a fizeram. Eu
acho fantástica essa celebração.”
Antonio Jacinto Matias

Na época dos descobrimentos, a comunicação ainda era
morosa e passível de extravios, uma vez que as viagens
marítimas eram longas e cheias de perigos – como
naufrágios constantes e ataques de piratas

“Uma bela sacada essa de ouvir as pessoas. Não existe a entidade jurídica: a empresa foi feita e norteada
pelas pessoas que por aqui passaram e pelas pessoas
que aqui estão. A Redecard hoje tem essa cara, há
dois anos uma cara um pouquinho diferente, daqui
a dois anos vai ter uma outra, porque são as pessoas
que a formaram e que dela participam que deram
esse seu jeitão. Eu só consigo entender os dez anos
de uma empresa se eu tiver o relato das pessoas que
fizeram essa história, senão fica um mero folder
onde eu vou ter apenas os números, a participação
no mercado, os processos, quantos funcionários
– índices numéricos que são volumetrias e que não
dizem, acho, sobre o coração da empresa. O coração
da empresa são as pessoas.”
Carlos Eduardo Pégolo
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“No momento em que a gente está conversando sobre
essa história eu estou entendendo que esta empresa me
vê como pessoa que contribuiu para o processo.”
Virgínia Guglielmi

“A história é tudo na vida. Tem que marcar, escrever
tudo o que gente faz porque nós somos hoje o que
fizemos no passado. Acho excelente essa idéia de
registrar nossa história. Daqui a cinco, dez anos os
profissionais que aqui estão talvez já não estejam mais
e, se a gente não registrar, isso tudo vai se perder. É
preciso registrar, sim, para que essa garotada que
está chegando saiba como esse negócio foi criado
– com muito trabalho, muita estratégia focada. Gente
dando o sangue, o suor, na chuva, no sol, pegando
barco, avião, cavalo e tudo o mais. Assim não vai
ter ninguém daqui a uns cinco, dez anos achando
que esse negócio foi fácil – era só colocar um cartão
numa maquininha... A gente tem que registrar o que
a gente fez.”
Zimilson Pedro Vianna

“Esta empresa prega muito o valor da pessoa: o funcionário feliz vai e dá conta de tudo que precisa ser
feito. Isso é um símbolo do que é a Redecard nesses
dez anos. Ao recolher esses depoimentos, ela mostra
que, nesses dez anos, a preocupação maior era o funcionário mesmo. A gente podia estar aqui falando do
que cresceu, do que melhorou, dos índices técnicos,
mas não: estamos falando de pessoas o tempo inteiro.
Acho isso fantástico.”
Renata Reis

Top de RH, promovido
pela ADVB (Associação
dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil),
em 2000: pela terceira
vez, a Redecard leva o
prêmio, agora graças ao
programa “Remuneração
Variável”
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“É a primeira vez que eu vejo uma empresa tão jovem
se preocupar com a sua memória. Isso é muito bonito;
a gente não tem o hábito de preservar a memória, de
pensar que uma empresa com dez anos possa ter tanta
história para contar. Às vezes, eu vejo empresas comemorando 100 anos e não sabem nem o que contar, ou
contam através dos balanços e não das pessoas que
passaram por ela. Eu acho isso muito especial.”
Maria Tereza Gomes,
Diretora de Redação da revista Você S/A

“Hoje há muitas empresas por aí que perderam sua
história, sua identidade. Por quê? Porque já foi todo
mundo embora e você não tem mais com quem falar.
Quem vai falar? Não tem mais. Com o pouco que você
contribui de história, já é uma coisa boa. Você tem
alguma coisa para falar.”
Wilson Trevizani

Comemoração após a premiação do concurso “Seu Talento
tem Valor”, em 2004, quando funcionários da Redecard
puderam mostrar que, além de excelentes profissionais,
também são artistas de primeira

“A diretoria da Redecard e as pessoas que tomaram
essa iniciativa estão de parabéns. Mas, se a idéia
viesse de uma outra empresa, talvez me surpreendesse mais do que aqui. A diretoria da Redecard
não deixaria uma coisa como essa, dez anos, sem
uma grande comemoração. O ser humano vive de
celebrações, vive de comemorações desde o tempo
em que se reunia em torno da fogueira. Nós sempre
precisamos disso, de grandes momentos de celebração,
de registro, de marcar nossa história. E a Redecard é
uma organização de muito sucesso, dá emprego para
muita gente, fez a felicidade de muita gente, criou
oportunidade para muitos outros negócios. Ela tem
papel importantíssimo na sociedade e isso precisa
ser registrado.”
Roberto de Oliveira Lima

“É fantástico recolher depoimentos, porque a história
se passa assim, de boca em boca. E é importante
colocar a história não só de quem está dentro, mas
também de quem participou de alguma forma, porque aí a isenção é maior. Não tenho nenhum compromisso mais com a Redecard. Se eu achar que ela
não é boa, posso falar. Isso dá muita credibilidade a
esses depoimentos. Se alguém chegar aqui e começar
a fazer proselitismo, estará se fazendo de alegre,
porque não precisa.”
Antonio Costa
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Panorâmica da festa do Prêmio Quality Excellence Award de 2004, no qual são premiados, individualmente e em grupo, os
funcionários que se destacaram em suas funções. Na foto seguinte, Funcionários Redecard na premiação Marketing Best 2001

“Acho maravilhosa a oportunidade de falar nessa
comemoração, porque mudou muita gente e muitas
pessoas não sabem o que o Alfredo aqui representou
todos esses anos dentro dessa organização. E se me
perguntarem: ‘Você faria tudo de novo?’. Eu diria:
‘Com certeza’.”
Alfredo Ricardo

“É boa a iniciativa de registrar
esse conjunto de vivências de
todos nós aqui. Essa coletânea
de depoimentos vai ajudar a
contar um pouco da nossa
história e da própria indústria,
porque a Redecard tem uma
relação muito forte nisso tudo.
É uma forma de mostrar que
tudo aquilo que aconteceu
no passado pode se repetir
no futuro, mas de uma forma
maior. Analisar como foi essa
nossa retrospectiva e ver quais
foram os momentos de altos e
baixos pode, quem sabe, orientar
no futuro qualquer tipo de
planejamento mais voltado para
o nosso negócio.”

”

Fábio Pinto Palmeira
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1960

1950

1980

1970

2000

1990

LINHA DO TEMPO

2002

2001

2004

2003

2006

2005

1950
Frank McNamara lança, nos Estados Unidos, o primeiro cartão
de crédito – o Diners Club Card,
emitido inicialmente para 200
pessoas e aceito em vários restaurantes de Nova York.
“O cartão surgiu em 1950, como
cartão de compra; depois vem a
função de crédito, que é outra história, para contar uma outra vez.
Mas o cartão surgiu e começaram
a surgir outras empresas com o
cartão. Hoje nós temos várias empresas que emitem o cartão.”
Edson Luiz dos Santos

1954
Hanus Tauber, empresário tcheco, compra
a franquia do Diners e traz o negócio para
o Brasil. Busca a adesão de empresários,
mas não obtém sucesso devido à resistência
dos comerciantes da época. Nesse período,
somente pessoas indicadas por sócios poderiam adquirir o cartão.

1955
O Diners passa a utilizar o plástico na confecção dos cartões, que até então eram feitos
em papel-cartão, com o nome do associado
de um lado e dos estabelecimentos filiados
do outro.

1956
Lançado no Brasil o cartão Diners, a princípio como cartão de compra e não de
crédito.

1960
A associação entre Bank of America e
Mastercharge dá início à indústria dos
cartões de crédito.
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1971
Nasce a Credicard, fruto de associação entre as instituições bancárias Citibank, Itaú e Unibanco.
“A Credicard desenvolveu o mercado de cartões de
crédito no Brasil: desenvolveu o mercado de meios
de pagamento de plástico e os emissores de cartão de
crédito no Brasil. Porque, na verdade, o Citi detinha a
tecnologia fora do Brasil, mas não detinha a distribuição, a capilaridade no Brasil. Os bancos brasileiros
– nessa época, em especial o Itaú e o Unibanco, que
foram os parceiros que se juntaram em sociedade
– não detinham o know-how nem a disposição de
entender o risco. O Citi entrou com a expertise e a
gestão, e eles entraram com a capacidade de vender
e a intenção de emitir cartões e aprender. Isso trouxe
para dentro do sistema Credicard praticamente todos
os potenciais emissores de cartão de crédito.”
Gilberto Caldart
Formado um pool de 23 bancos brasileiros que,
associados ao cartão internacional BankAmericard,
lançam o cartão Elo.

1991
Governo brasileiro libera o uso no exterior de
cartões de crédito emitidos no país.

1980
Dá-se a consolidação do cartão de crédito na
economia brasileira, devido às associações de
players do mercado com bandeiras internacionais conhecidas, como MasterCard, Visa e
American Express.

1994
Surge a bandeira Redeshop.

A Credicard inicia o uso do sistema de telemarketing. Em dez meses de funcionamento, a
novidade atende a 162 mil chamadas e encaminha mais de 15 mil novas propostas.

1983
A Credicard associa-se à bandeira Visa e, pela
primeira vez, ganha dimensão internacional em
seus negócios.

1987
A Credicard desfaz a parceria com a bandeira
Visa e une-se à bandeira MasterCard.
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1996
Em 1º de novembro, sob a liderança de
Lywal Salles, entra em operação a Redecard. A nova empresa surge como unidade
autônoma para desempenhar o papel de
adquirente das bandeiras MasterCard e
Diners. A Redecard conta com 39 mil terminais POS (point of sale ou ponto-de-venda),
representando 54% das transações capturadas eletronicamente pela rede. Está presen-

diato a milhões de portadores de cartões de

“Nós queríamos realmente uma empresa que fosse muito
forte numa ponta fundamental para o negócio dos cartões,
que é a do lojista, a do estabelecimento. A idéia de colocar
uma forte equipe comercial como uma marca dessa empresa
foi natural no desenho do projeto – e se revelou correta.”

crédito e débito.

Antonio Jacinto Matias

te em cerca de 300 mil estabelecimentos,
com um sistema que permite acesso ime-

Nesse ano, a Redecard cria o MIS (Management Information System), responsável por prover e analisar as informações gerenciais para a condução de negócios. Ao entrar, por
exemplo, no programa “Power Play” – uma das ferramentas
do MIS – o usuário tem acesso às informações de crédito,
RAV e autorização que se apresentam em Diários, Mensais,
Maiores Estabelecimentos, Ramos de Atividade e, ainda,
Estabelecimentos e Pontos-de-Venda.
Circula a primeira edição da revista CardNews, especializada no mercado de cartões.

1997
Entre janeiro e novembro, a Redecard contabiliza aumento de 118% nas
transações de cartões de crédito com compras parceladas sem juros.
Em seu primeiro ano de atuação plena, a Redecard termina com
276.066 estabelecimentos filiados, com o processamento de 192 milhões
de transações e um faturamento maior que R$ 11 bilhões.
Em função do aumento das taxas de juros mensais ocasionado pela
crise asiática, o mercado de cartões no Brasil cresce 17%.
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1998
Em dois anos de atividades, a Redecard conta com cerca
de 285 mil estabelecimentos credenciados e processa mais
de 217 milhões de transações ao ano com os cartões de
crédito e débito.
Pela primeira vez, a Redecard ganha o Prêmio Top de
RH, conferido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil), com o programa “Companheiros”.
“Tivemos a idéia de fazer uma integração entre o pessoal do
nosso atendimento com os funcionários da área comercial;
porque, na verdade, são dois vendedores, dois atendentes,
só que um é virtual, fica lá ao telefone, e o outro vai pessoalmente ao cliente. O resultado foi ótimo.”
Alfredo Ricardo
Graças ao programa “Parcelado sem Juros”, a Redecard
ganha o Prêmio Top ADVB, concedido pela Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil.
“A meta era ter 5% de participação do ‘Parcelado sem Juros’
na venda – e foi 13%. O ‘Parcelado sem Juros’ foi um sucesso
absoluto. E a gente comemorou à beça.”
Fernando Teles
No bimestre julho/agosto é lançada a revista Vitrine,
publicação interna da Redecard, que atua como um importante meio de comunicação entre a empresa e seus
funcionários.
“E aí surgiu a Vitrine – ‘vitrine’ para fazer uma analogia
com os estabelecimentos comerciais, os grandes parceiros
da Redecard, e também uma brincadeira com aquilo que
ela tem para mostrar. É a vitrine dos seus funcionários, é a
vitrine dos seus projetos, é a vitrine das suas ações.”
Luis Carlos Alcubierre Gonzalez
Lançado o sistema “Turismo On-Line”, um facilitador
que coloca em rede a Redecard, as agências de viagem e
os fornecedores. O funcionamento é simples: através de
um computador, os agentes podem comercializar os produtos de seus fornecedores e efetivar a venda pelo cartão
de crédito, com o crédito já consignado para o respectivo
fornecedor. Para a agência de turismo, essa tecnologia tem
o mesmo custo de um terminal POS.
Redecard disponibiliza à sua rede de estabelecimentos
credenciados o “Consulta Serasa – Achei Recheque”. Por
meio do novo sistema, o estabelecimento pode realizar a
consulta do pagamento de seus clientes. Para que este serviço fosse possível, entrou em cena o know-how dos profissionais da Redecard: mudança de software no terminal POS
do cliente que vai enviar as informações, implementação
sistêmica do switch, estabelecimento de conexão física
com a Serasa, definição de um script com o atendimento
e preparação dos representantes da área Comercial.

Pensando em clientes que não tinham acesso ao RAV, o
funcionário Gilmar Santos Morais, da Redecard de Natal
(RN), criou o RAV Relâmpago, que possibilitava ao cliente
utilizá-lo por um dia, com taxas especiais. Foi feita uma
seleção de clientes potenciais e apresentada a proposta. O
sucesso foi imediato e a área de Marketing transformou o
RAV Relâmpago em RAV Degustação, que atualmente está
disponível para todos os clientes das filiais.
“O RAV é o recebimento antecipado de vendas. O cliente,
depois que efetua a transação, pode na realidade antecipar
esse volume em 24 horas, a partir do momento em que ela
foi efetivada.”
José Itamar Alves Faria
Cresce a utilização de cartões de crédito no Brasil devido
à ampliação da plataforma de aceitação dos cartões, motivada pela entrada no sistema de grandes supermercados e
lojas de varejo, além da interiorização de seu uso.
A Redecard define a sua Missão, seus Valores e sua Política de Qualidade
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1999
A Redecard conta com 25 bancos associados, 331.285
estabelecimentos filiados e 265 milhões de transações,
atingindo um faturamento de mais de R$ 15 bilhões. No
primeiro semestre, a Redecard amplia o número de estabelecimentos cadastrados em 50% em relação ao mesmo
período do ano anterior, o que resulta em incremento de
5% no faturamento.

Os cartões representados pela Redecard estão presentes em mais de 90% das 27 mil lojas dos shopping
centers brasileiros.

Redecard terceiriza os serviços de autorização na Filial
do Rio de Janeiro. Preocupada com os funcionários que estavam sendo desligados do setor, a empresa recoloca parte
deles na própria Redecard e na empresa terceirizada. Os
demais são convidados a aderir ao programa “Em Frente”,
além de receberem benefícios especiais.
“‘Em Frente’ tem os dois sentidos – vá em frente e enfrente
uma nova situação. Esse foi o nosso foco de ajuda para
quando a gente não podia contar com as pessoas.”
Simone Ashcar

Em outubro, Luiz Fernando Fleury assume a presidência
da Redecard.
Pela primeira vez, Redecard é eleita pelo Guia Melhores
e Maiores da revista Exame uma das “100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”.
“A gente sempre teve muito cuidado em transmitir isso para
dentro e para levantar e manter aquela chama acesa de ‘a
Redecard é a melhor empresa para trabalhar’. Comemoramos muito isso. O processo de celebração é uma coisa que
marca demais as pessoas.”
Fernando José Pantaleão Falcão
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Redecard entrega o Prêmio Quality Excellence Award.
São premiados 16 funcionários: na categoria Grupo, cada
um recebeu US$ 500; na categoria Individual, US$ 1.000;
e na categoria Gold, US$ 1.500.
Em 30 de junho, a Redecard recebe o Prêmio Top de RH
99, concedido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil), com o “Em Frente” – programa de recolocação profissional oferecido aos funcionários
da área de atendimento, que foi terceirizada.
A empresa começa a se preparar para o boom do comércio eletrônico. Implementa ações como configuração
de ambientes virtuais para operar com protocolos de
criptografia SET e SSL; homologação de parceiros para
desenvolvimento de loja virtual e integração para estabelecimentos afiliados; e divulgação dos estabelecimentos
virtuais filiados à Redecard, entre outras iniciativas.
“Conforme a empresa evoluía, tudo foi surgindo – a internet, por exemplo – e aí começou o comércio eletrônico, com
alternativa de pagamento com cartão via internet.”
Jean Mary Pirie
Em novembro, entra em operação o novo switch da
Redecard, o sistema responsável pelo roteamento das
transações. Até então, todas as transações on-line da Redecard eram roteadas por um sistema único, que atendia
a Redecard e a Credicard. Com a implantação do Switch
Risc, o novo sistema passou a responder por 70% do volume
das transações on-line da empresa. E chegou com uma
novidade: uma tela de monitoração da rede em tempo real,
funcionalidade pela primeira vez possível no sistema.
“E aí, com esse background todo criado, nascia um projeto
de um sistema novo que daria toda a sustentação para a
nossa captura. Foi o Projeto Switch.”
Alessandro Raposo

Em dezembro, a Redecard é a primeira empresa de
adquirência no Brasil a receber o Certificado ISO 9001.
Depois de minuciosa auditoria, a Bureau Veritas Quality
International recomendou a Redecard para receber o
certificado.
Depois do sucesso nos Estados Unidos, chega ao Brasil a
campanha publicitária “Não Tem Preço”, da MasterCard.
“Nossa campanha ‘Não Tem Preço’ é uma campanha obviamente mundial, está em mais de 70 países. Mas a vantagem
que nós temos de estar no Brasil é que a criatividade brasileira é uma das melhores do mundo – das agências e dos
diretores de criação.”
Desmond Roberto Rowan
Os smart cards ultrapassam o mercado financeiro
e atingem o mercado de transportes, os programas de
fidelização e de transferência de benefícios.
Início da migração do ticket refeição de papel para cartão
magnético.
Implantação do Programa de Remuneração Variável para
a Força de Vendas.
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2000
A Redecard conta com 414 mil estabelecimentos filiados.
O crescimento nas vendas a crédito foi de 30% e, nas
vendas de débito foi de 71% – totalizando um volume de
346 milhões de transações capturadas em seus estabelecimentos filiados.
Redecard lança uma promoção para incentivar o uso
dos cartões de crédito e débito no litoral brasileiro. Duas
ações que marcaram a iniciativa, ocorrida entre os meses
de dezembro de 1999 e março de 2000: Great Summer
2000 (do litoral gaúcho até o litoral pernambucano) e a
sinalização da cidade de Ilhabela (SP).
Criada a Orbitall, uma empresa que nasce líder no
segmento de serviços e processamento de informações
comerciais.
“O primeiro desmembramento criou a Redecard. Depois,
a Credicard prestava toda a parte de processamento, e aí
criou-se a Orbitall, que fazia o processamento tanto da
Credicard quanto da Redecard. Então, a Orbitall virou uma
outra empresa – ela prestava serviços para as duas.”
João Luiz dos Santos Reis
Em maio, com o objetivo de estimular a criatividade
dos funcionários, a Redecard lança o programa “Idéias em
Ação”, pelo qual as melhores idéias para reduzir custos
e desperdícios – ou projetos que abram oportunidades
de negócios para a empresa – concorrem a um prêmio
de R$ 5 mil.
Em julho tem início o desenvolvimento do Portal Redecard.
MasterCard e Redecard lançam a campanha “Não Tem
Preço MasterCard”, na qual os usuários dos cartões dessa
bandeira concorriam a R$ 25 mil para serem gastos em um
shopping centers, no prazo máximo de uma hora.
É lançada a SafeNet Redecard, posteriormente transformada no Komerci, com o objetivo de viabilizar as
transações feitas pela internet. Além da comodidade para
realizar suas compras pela rede mundial de computadores, os clientes dos cartões administrados pela Redecard
agora usufruem de maior segurança e confiabilidade nas
transações.

A partir da iniciativa de três funcionários – Alessandro
Raposo, Alexandre Zaparoli e Isabel Kromek, foi criado o
Comitê Foco do Cliente, com o objetivo de atacar os problemas levantados pelos clientes da Redecard via fax, telefone
ou carta, dando resposta rápida e eficiente às questões.
“Tive que verificar o resultado junto aos nossos clientes,
através das pesquisas de satisfação e fidelidade, já que nem
todo cliente que reclama volta a reclamar uma segunda
ou terceira vez. Às vezes, ele fica quieto e com isso você
perde cliente.”
Isabel Kromek
Pela terceira vez consecutiva, a Redecard recebe o
Prêmio Top de RH da ADVB (Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil), com o programa
“Remuneração Variável”.
“Conforme a gente ia ganhando os prêmios, ficava cada
vez mais importante conseguir conquistá-los. Então, é um
ajudando o outro em prol daquela meta a cumprir. A cada
prêmio que ganhávamos, a gente ia ficando cada vez mais
satisfeito e querendo mais.”
Carolina Belo Fares
Redecard ganha o Prêmio Top de Marketing 2000, concedido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil), com o case “Como Construir uma
Grande Empresa em Três Anos”.
Pelo segundo ano consecutivo, a Redecard está entre
“As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, do
Guia Exame.
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2001
O portal Redecard se transforma numa nova ferramenta
de comunicação entre a Redecard e seus clientes: através
dele, e por meio de uma senha de acesso, os clientes podem acessar vários serviços que agilizam a comunicação
cliente-empresa.
“Na internet, um cliente e um estabelecimento, no balcão,
podem acessar o portal da Redecard e consultar o seu
extrato. Esse é um sistema desenvolvido pela Redecard.”
Ariovaldo Piccoli
A Redecard lança um novo equipamento de leitura de
cartão que facilita a vida dos lojistas e clientes: o novo leitor
é manual e utiliza a energia da própria linha telefônica
do lojista. Ao passar o cartão, o aparelho disca automaticamente para uma central, cujos dados são acessados via
teclado do telefone – muito mais rápido e prático.

A Redecard alcança o primeiro lugar no Guia Exame
como “A Melhor Empresa de Serviços Diversos”. Em 2000,
a Redecard havia conquistado o segundo lugar; agora,
além deste prêmio, a empresa saltou do quarto para o
primeiro lugar como a empresa mais rentável do Brasil
no seu segmento.

Lançamento de terminais sem fio nos pontos-devenda de cartões.

Com ações como a “Integração Interativa dos Trainees”, a
Redecard conquista, pela quarta vez consecutiva, o Prêmio
Top de RH, promovido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil).
Depois da Ticket, outras empresas de vouchers aderiram
à Redecard. A VR e a Sodexho passaram as suas transações
para a administração da Redecard.
“Nós estamos também no negócio de vouchers de alimentação – e em outras aplicações que vão surgir no futuro. A
Redecard está interessada em participar de todos os negócios
que possam ser correlatos e rentáveis.”
Joaquim Francisco de Castro Neto
Em novembro, a Redecard implantou o programa “Jovem
Cidadão”. A Redecard abre espaço para jovens de escolas
públicas de São Paulo estagiarem na empresa durante
seis meses.
“Eu fui um ano estagiária ‘Jovem Cidadão’. E agora estou
como efetiva na Redecard.”
Danielle Cristina Veras
A Redecard recebe, em novembro, o Prêmio Marketing
Best 2001. Em sua 14ª edição, a premiação é promovida pela
Editora Referência em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas e a Madia Mundo Marketing.
Nesse ano, ocorre a definitiva popularização dos aparelhos de telefone celular, graças, em grande parte, ao
sistema pré-pago.
Mudanças no Sistema de Pagamentos Brasileiro interferem em todas as áreas do sistema financeiro e também na
de cartões. O novo sistema prevê o aumento de transações
com cartão de débito.
Lançamento do Programa “Hoje Eu vou trabalhar com
você”.
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2002
Redecard cria sistema antifraude de débito, o Redecard
Debit Alert.
“A nossa responsabilidade enquanto adquirente é fazer com
que a transação ocorra na maior normalidade possível; e
quando existem ameaças de fraude, a gente consiga reverter
rapidamente e trazer alguma coisa que nos dê vantagem
amanhã – ou seja, eu crio um mecanismo de prevenção
para que isso não ocorra mais.”
Fabio Pinto Palmeira
“Primeiro, o foco era a fraude, era como criar mecanismos
para mitigar ou eliminar fraude nesse meio aqui, que é o
cartão; como criar mecanismos para o plástico ser mais
seguro.”
Carlos Eduardo Pégolo
Redecard lança sistema de vendas por cartão na modalidade delivery.
Redecard lança POS Wireless Outdoor.
“A Redecard é responsável pela modernidade da indústria
de cartões de crédito. Toda a tecnologia que existe hoje
evoluiu muito nos últimos 20 anos, na ponta do estabelecimento. Hoje em dia já existe até POS com telefone celular.
Ou seja, a evolução da tecnologia foi estupenda: o chip, o
cartão. Essa evolução toda e a penetração do cartão de
crédito em meios de pagamento se deve à Redecard ou a
empresas como a Redecard.”
José Francisco Canepa
A Redecard patrocina a 47ª Festa do Peão de Boiadeiro
de Barretos (SP). Nas compras acima de R$ 80 utilizando
os cartões capturados pela Redecard, o cliente recebe um
chapéu de boiadeiro com a marca MasterCard. Além dessa
promoção, a sinalização do evento também ficou por conta
da Redecard.
Redecard firma parceria com os sites de comércio eletrônico Submarino, ShopTime, Pão de Açúcar.com, Americanas.com, Extra.com e Magazine Luiza.
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Redecard patrocina as duas maiores festas de Santa
Catarina – a Oktoberfest, de Blumenau, e a Fenachopp,
de Joinville.
A Redecard torna-se bicampeã do Guia Exame,
conquistando pela segunda vez consecutiva o Prêmio “A
Melhor Empresa de Serviços Diversos”. Uma façanha
inédita, pois pela primeira vez uma empresa mantém-se
na liderança neste segmento. Além disso, fica em quarto
lugar como “Melhor Empresa para Você Trabalhar”, da
revista Exame.
Pelo quinto ano consecutivo, a Redecard ganha o Prêmio
Top de RH da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil), com o programa “Hoje Eu Vou
Trabalhar com Você”, que leva os filhos de funcionários
para passar o dia com os pais na empresa.
“Em programas com os filhos, como o ‘Hoje Eu Vou Trabalhar com Você’, a primeira vez que a minha filha veio ela
estava com 4 anos; hoje, está com 11. Então, faz seis anos
que ela vem à empresa e participa. E aí é até engraçado:
o pessoal de RH, quando olha, diz: ‘Eu não acredito que
aquela menininha está essa moça!’. E é verdade.”
Daniela Minakava Perrone
O projeto “Interiorização: Popularizando o Uso do Cartão”, da Redecard, é eleito um dos melhores pelo Prêmio
Top de Vendas, da ADVB (Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil).
“O Anastácio Ramos enxergou o negócio no interior do Brasil de uma outra forma – ele era Vice-Presidente Comercial
–, e tocamos isso no interior de São Paulo e nos três Estados
do Sul, onde a gente alavancou e teve um crescimento
fantástico. Mudamos um pouco a estratégia, dando capilaridade na distribuição dos nossos vendedores.”
Zimilson Pedro Vianna

Em outubro, com o case do patrocínio da ginasta Daniele
Hypólito, a Redecard conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Marketing Best. Tanto a atleta quanto a
empresa são jovens, perseverantes, dispostas a enfrentar
desafios e vencedoras.
Em dezembro, depois de visitar mais de mil municípios
com o projeto “Interiorização: Popularizando o Uso do
Cartão”, a Redecard acumulou um crescimento de 22,1%
em seu faturamento.
“Lançamos um negócio chamado Projeto de Interiorização.
Foi um trabalho que o hoje Presidente da Redecard, Anastácio Ramos, que era o responsável pela área Comercial
na época, executou com grande qualidade. Nós tínhamos
tradição de basicamente fazer as filiações com força de
vendas própria. E com a experiência que tínhamos tido na
Credicard, na área de vendas de cartões através da utilização de EPS (Empresa Prestadora de Serviços), criamos as
EPSs de filiação também na Redecard.”
Luiz Fernando Fleury
A partir de dezembro, a Redecard disponibiliza uma nova
ferramenta para a necessidade de seus clientes cancelarem
uma venda: basta acessar o site da Redecard e fazer o cancelamento numa página própria, sem intermediários.
Uso do cartão de débito cresce 45,9% em relação ao
ano anterior.
Redecard fecha o ano com um faturamento de
R$ 31,2 bilhões.
Implantação do Plural – Programa de Participação nos
Lucros e Resultados Alcançados.
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2003
Redecard investe no sistema PDA Wireless, que permite
aos usuários de cartões uma maior segurança no ato de
pagamento.
A Redecard disponibiliza para seus clientes uma nova
tecnologia que permite aos atendentes de bares, restaurantes, fast-foods e casas noturnas fazerem os pedidos e
acionarem a cozinha na frente dos clientes, além de efetuar
o pagamento das contas sem precisar levar ao balcão o
cartão do cliente. Com uma impressora presa à cintura,
o atendente emite o comprovante no mesmo instante. A
utilização do PDA (palm top) agiliza o atendimento e dá
mais segurança aos portadores de cartões administrados
pela Redecard.
Com o objetivo de dar oportunidade aos jovens entre
16 e 21 anos que estudam na rede pública municipal de
São Paulo, em julho a Redecard cria o programa “Começar”, que leva o jovem a estagiar na companhia por
seis meses, dando-lhe a oportunidade de conquistar o
primeiro emprego.
É implantada a Oficina de Artes Redecard, dentro do
programa de qualidade de vida.

Em setembro, Luiz Fernando Fleury deixa o cargo de
Presidente da Redecard. Em seu lugar, assume Rubén Osta,
o terceiro Presidente da empresa.
Em agosto, a Redecard lança o “Projeto Reciclar”, que
substitui a utilização do papel branco pelo papel reciclado
em toda a empresa.
Em outubro, a Redecard patrocina o programa “Virando
o Jogo”, da Fundação Gol de Letra, que oferece a crianças
de 7 a 14 anos atividades culturais, esportivas e de formação
pessoal. O programa existia havia três anos e conta com
a participação de mais de 200 crianças da Vila Albertina,
bairro da capital paulista.
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Redecard é escolhida “A
Melhor Empresa de Serviços Diversos” pelo Guia Exame
Melhores e Maiores. Marcando presença desde 1999 no
Guia e subindo de posição a cada ano, nesse ano a Redecard fica em segundo lugar no ranking das “100 Melhores
Empresas para Você Trabalhar”.
“O Guia Exame é um motivo de muito orgulho para a gente.
Figurar no Guia é muito bonito, é muito legal.”
Irélio Frigo
Em novembro, a Redecard lança o “Radar de Transações”, uma solução para gerenciamento on-line de transações, que permite aos emissores de cartões e parceiros
Redecard consultar os volumes de todas as operaçõs dos
últimos 30 dias – em tempo real, via web. Através de um
painel numa sala de controle, a equipe da Redecard pode
acompanhar, também em tempo real, o que está ocorrendo
e até identificar transações suspeitas.

A Redecard registra crescimento de 27% em relação a 2002, com faturamento de R$ 39,7
bilhões e uma estimativa, para 2004, de R$ 50 bilhões. A companhia conta com 736 mil estabelecimentos credenciados. O maior crescimento, em torno de 54%, deve-se às transações
com cartões de débito, principalmente em função da migração do uso do cheque para esse
tipo de pagamento.
“Quando a gente olha para a frente e vê o volume de cheques e de dinheiro, mais a evolução
tecnológica tornando cada vez mais eletrônicos os processos, vemos que, além de termos
crescido muito forte nos últimos dez anos, o cenário é promissor do ponto de vista de oportunidade de negócios.”
Henrique Capdeville
Nesse ano, o Brasil conta com 47,5 milhões de cartões de crédito em circulação, somando
cerca de 1,2 bilhão de transações e movimentando R$ 80 bilhões. Apesar dos progressos,
somente um terço dos brasileiros têm acesso aos bancos.
A Redecard fecha o ano como campeã no setor de serviços de “As Melhores da Dinheiro”,
da revista IstoÉ Dinheiro.
A Redecard muda a sua sede da Avenida Paulista para a Avenida Juscelino Kubitschek.

2004
Em janeiro, a Redecard lança um projeto-piloto com dois
funcionários da filial de Maceió: com a instalação de
equipamentos novos, computador, fax e linha telefônica, o
projeto “Home Office” garantiu maior produtividade, além
de reduzir custos.
“Fui o primeiro gerente a entrar nesse projeto, assim como
os representantes da área. Você tocar uma filial sem ter um
aparato, ou seja, um back office, foi complicado nos primeiros momentos – eu até digo no primeiro ano. E com o
passar do tempo, observei a qualidade de vida que eu tive
nesse negócio, o tempo que ganhei, sem precisar me deslocar
para a filial e depois voltar.”
Alexander Azeredo
A Ticket transfere as atividades de processamento de
cartões para empresas terceirizadas. A Redecard fica encarregada da captura de mais de 4 milhões de transações
mensais com o produto Ticket Alimentação Eletrônico.
Redecard cria o Comitê de Arquitetura Tecnológica,
grupo multidisciplinar composto por gestores de diferentes
áreas de tecnologia da empresa. Estes profissionais são
os responsáveis pelo gerenciamento da tecnologia e do
desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhadas com
as estratégias de negócios; em resumo: cabe ao Comitê
de Arquitetura definir as diretrizes tecnológicas de cada
projeto.
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A área de Recursos Humanos cria o “Info RH”, sistema
pelo qual o funcionário pode verificar seus pagamentos
e benefícios, além de manter atualizado o histórico funcional.
Pelo quarto ano consecutivo, a Redecard está entre as
“100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, agora
ocupando o quinto lugar.
Lançado o projeto “Seu Talento Tem Valor”, com o objetivo de divulgar os talentos da Redecard – tanto na matriz
quanto nas filiais. O projeto recebeu a inscrição de mais de
120 funcionários, divididos em cinco categorias: Música,
Artes Plásticas, Fotografia, Literatura e Corrida.
“Eu estava tão preocupado com o andamento do evento, que
a minha preocupação era o evento em si – tinha funcionário
lá, queria que o evento desse certo, e nem liguei muito para
a minha apresentação. E acabei ganhando! Foi muito legal,
fiquei superemocionado, foi dez!”
Kleber Nogueira
O Brasil sobe para o posto de sétimo país no ranking
mundial de emissores de cartões de crédito.
A Redecard comemora a marca histórica de 231.343
novos credenciamentos num ano.
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2006
Parceria entre a Redecard e a empresa Ingresso Fácil possibilita o pagamento de ingressos com os cartões capturados pela
Redecard. Entre os estádios que aderiram à iniciativa estão os
do Pacaembu, do Morumbi e da Vila Belmiro.
Em junho, Redecard e MasterCard realizam ação
promocional nas maiores festas de São João do país: em
Campina Grande (PB), Caruaru (PE) e Gravatá (PE). Com a
campanha, a Redecard pretende incentivar o uso de cartões
da bandeira MasterCard entre os 2 milhões de visitantes
estimados para essas festas.
Implantação do SAP – Gestão Integrada.
Inovações tecnológicas :
• Instalação de totens para auto-atendimento.
• Instalação de equipamentos em Vending Machine.

2005
No primeiro trimestre, a Redecard teve faturamento de R$
14,2 bilhões e crescimento de 32% em relação ao mesmo
período do ano anterior. O crédito cresceu 27,2% e o débito,
46,5%. Os bons números se deveram ao trabalho realizado
pela Redecard em 2004 e aos 231 mil novos estabelecimentos credenciados.
“R$ 500 mil por minuto, R$ 200 milhões por dia – é quanto
roda uma empresa dessas. E roda em cima de tecnologia.
Essas transações passam pelo POS: vêm até aqui, aprova-se,
autoriza-se e volta. Sem isso não há comercial para vender,
não há produto para vender.”
Sergio Murtinho Junior
Em abril, a Redecard realiza a “1ª Convenção de Vendas”,
em São Paulo, com a participação de profissionais de todo o
Brasil. O evento teve como objetivo traçar novas estratégias
para alcançar as metas estipuladas para 2005.

• Celular como meio de captura - lançamento do teste
em novembro.
A Redecard assume a liderança de aceitação nos estabelecimentos da revista Vejinha.
Lançado o projeto “Redecard – Presença em 100% dos
Municípios Brasileiros” que possuem infra-estrutura elétrica e de telecomunicações.
A Redecard revisita sua missão, sua visão, seus valores
e suas competências básicas e essenciais.
Promoção de Natal com a MasterCard – “Ano Novo, Vida
Nova” que premia com cinco cartões MasterCard pré-pagos
no valor de R$ 100.000,00 nos segmentos de bem-estar,
viagens, moradia, decoração e vestuário.
Em outubro, a Redecard atinge a marca histórica de
1 milhão de clientes.

Pelo quinto ano consecutivo, a Redecard é eleita pelo
Guia Exame como “A Melhor Empresa de Serviços Diversos do Brasil”.
Em junho, Anastácio Vasconcelos Ramos assume a presidência da Redecard. É o quarto Presidente da instituição.
A Redecard implanta uma nova forma de aumentar a
segurança nas transações feitas via POS, mediante a digitação do código de segurança que está no verso do cartão
e que não consta na tarja magnética, impedindo assim sua
duplicação em caso de tentativa de fraude.
Em uma parceria inédita com o BNDES, a Caixa Econômica Federal e a MasterCard, a Redecard é a responsável
pela captura das transações do cartão MasterCard Empresarial, destinado às micro, pequenas e médias empresas.
O acordo prevê liberação de crédito de até R$ 100 mil
para os titulares, de forma rápida e segura, parcelado até
36 vezes.

Em 1º de novembro, a Redecard comemora
seus primeiros dez anos de atividade. Uma
história de sucesso e de muito trabalho em
equipe.
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MINIBIOGRAFIAS
Abadio Alves de Lima Junior
Nasceu na cidade mineira de
Ituiutaba, em 15 de agosto de
1962. Sua família, de raízes no
Triângulo Mineiro, migrou para
São Paulo nos anos 1960. Abadio
iniciou sua trajetória profissional na
Suspex – Indústria e Comércio de Autopeças, em 1976.
A partir da experiência obtida nos anos 1980, numa
empresa prestadora de serviços à Credicard, em 1994
ingressou no grupo como funcionário. Graduado em
Tecnologia, com ênfase em Informática, hoje atua em
Operações.
Agostinho Edson Correia Gaspar
Nascido em Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
em 14 de março de 1945, formou-se
em Relações Públicas e Sociologia.
Começou a prestar consultoria
em Relações Públicas à Redecard
em 1998. Atualmente é Presidente da Gaspar & Associados.

Alessandro Tavares Raposo
Nasceu em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, em 12
de julho de 1970, onde passou a infância e a adolescência. Seu primeiro emprego foi como programador na
CompuSystems, em 1990. Graduado em Informática, em
1991 atuou como Analista Sênior no
Citibank e, em 1995, como Consultor na Credicard. Começou
na Redecard em 1999, como
Gerente na área de Sistemas,
e hoje é Diretor-Executivo de
Tecnologia.
Alexander Albuquerque Azeredo
Nasceu em 10 de outubro de 1959, em Campos dos
Goitacazes, Rio de Janeiro. Aos 18 anos, mudou-se
para o Rio de Janeiro e começou a
trabalhar na Credicard, onde ficou
por 23 anos e passou por diversas
filiais da empresa, como as de
Salvador e Maceió. Formado em
Direito, hoje atua na Comercial
– Maceió.
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Alfredo Ricardo
Nascido em Taboão da Serra, no
Estado de São Paulo, em 27 de
junho de 1955, viveu a infância
na zona norte da capital paulista. Sua trajetória profissional
confunde-se com a história da
Credicard, pois começou no grupo
como mensageiro, em 1972. Atua na
Comercial – Regional São Paulo.
Ana Cecília da Costa Carvalho Melo
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro,
em 8 de novembro de 1972, onde
passou boa parte de sua vida.
Graduou-se em Jornalismo, mas
atuou de forma mais marcante
em Marketing e Publicidade. Seu
primeiro trabalho foi um estágio na
Ogilvy & Mather. Em 1999, mudou-se
para São Paulo, onde respondeu pela gerência de Marketing na Redecard até 2004. Tem mestrado em Psicologia,
MBA em Administração e atualmente é Consultora.
Anastácio Vasconcelos Ramos
Nasceu em Gravatá, interior de Pernambuco, em 11 de
julho 1951. Em 1968 alistou-se no Corpo dos Fuzileiros
Navais, no Recife, onde permaneceu até 1972. Deixou
a carreira militar, começou a vender
cartão de crédito, em 1973, e não
saiu mais do ramo. Graduado
em Administração de Empresas,
é pós-graduado em Marketing
com especialização em Varejo.
Desde junho de 2005 é o Presidente da Redecard.

MINIBIOGRAFIAS
Antonio Zaneratti Sobrinho

Antonia Maria Carvalho
Nasceu em 10 de agosto de
1959, em Esperantina, no Piauí.
Desde cedo ajudava os pais na
mercearia da família, em sua cidade natal. Mudou-se para Brasília, atuou em outras
empresas e começou como funcionária temporária na
filial da Credicard no Distrito Federal. Com a criação
da Redecard, Antônia passou para a nova empresa
atuando como Gerente Comercial, ainda Brasília. Atua
na Comercial – Centro-Oeste e Norte.
Antonio Augusto de Oliveira Costa
Nasceu em 26 de março de 1962, na cidade de São Paulo. Começou a cursar
Direito, mas rendeu-se à sua real
vocação e mudou para Administração de Empresas, curso em que se
graduou. Ingressou na Credicard
como trainee em 1985, sendo logo
efetivado na área de Planejamento. Em
1996, com a criação da Redecard, fez parte
do grupo inicial que compôs a nova empresa, atuando
no cargo de Vice-Presidente de Marketing. Atualmente é
Executivo de uma empresa de distribuição de produtos
editoriais.
Antonio Jacinto Matias
Nascido em Trancoso, Portugal,
em 11 de setembro de 1946,
imigrou para o Brasil ainda pequeno, na década de 1950, com
os pais portugueses. Cresceu
na capital paulista e sua primeira
experiência profissional foi como office-boy. Formouse em Engenharia de Produção, trabalhou no Banco
Safra e transferiu-se para o Banco Itaú, em 1974 e foi
Conselheiro da Redecard. Atualmente é Vice-Presidente
Sênior do Banco Itaú.

Nasceu em Guararapes, interior de
São Paulo, em 28 de abril de 1966. A
família paterna é de origem italiana, e a mãe nasceu no Mato Grosso.
Seu primeiro trabalho foi como balconista no bar de propriedade do pai, na
Guararapes de sua infância. Em 1985 entrou no Banco
Nacional e, em 1991, iniciou carreira na Credicard em
Ribeirão Preto. Atua na Comercial - Ribeirão Preto.
Ariovaldo Eduardo Jesus Piccoli
Paulistano, nascido em 11 de janeiro
de 1953, é graduado em Economia
e iniciou sua carreira profissional na antiga Telesp, em 1971,
como Operador de Computador.
Em 1973, ingressou na Credicard. Hoje atua em Tecnologia
na Redecard.
Assis Ricardo Martinez
Gaúcho de Bagé, nasceu em 1950. Ao ingressar no
Unibanco, optou por mudar a graduação em Química
para Administração de Empresas,
pois percebera sua aptidão para
os negócios. Logo aproveitou uma oportunidade para
trabalhar na Credicard, em
1971. Atuou diretamente na
Redecard de 1998 até 2002. Hoje,
presta consultoria em Meios de
Pagamentos Eletrônicos.
Carlos Eduardo Pégolo
Nasceu em São Paulo, em 2 de agosto de 1960. Formouse em Engenharia Elétrica e em Administração de
Empresas. Ingressou na Credicard
em 1991, como Engenheiro de
Manutenção Predial. Começou
na Redecard em 1997, como
Gerente de Processos, e atua
em Operações.

REDECARD, ANO 10 | UMA HISTÓRIA A MUITAS VOZES

135

MINIBIOGRAFIAS
Daniela Minakava Perrone

Carolina Belo fares
Nasceu na cidade de São Paulo,
em 7 de janeiro de 1976. Viveu a
infância e a juventude no bairro
do Belém. É publicitária, com especialização em Comunicação Social.
Iniciou a carreira profissional na Credicard, em 1994,
como Atendente, no mesmo dia do lançamento do Plano
Real. Passou para a Redecard no ano de fundação da
empresa, trabalhando no mesmo setor em que atuava.
Hoje atua em Operações.
Clayton Nogueira
Nascido na cidade de São Paulo, em 13 de junho de
1972, sempre viveu na zona sul da capital. Desde
criança, Clayton demonstrava gosto pela
criatividade e pelo desenho. Formou-se
em Arquitetura e fez especialização
em Engenharia de Segurança do
Trabalho. Seu primeiro emprego
foi na North Atlantic, em 1989, como
agente de cargas. Em 1990, ingressou
na Credicard, tendo passado também
pela Orbitall. Migrou para a Redecard em 1999 e atua
em Tecnologia.
Constante Ramon Agustiño Cambeiro
Nascido no Guarujá, litoral de São Paulo, em 24 de janeiro de 1966, é filho de imigrantes espanhóis. Aos 20
anos, foi estudar na capital, formou-se em Engenharia
Eletrônica, fez especialização em Telecomunicações e
tem MBA Executivo. Seu primeiro trabalho foi na Sweda Informática, de
1991 a 1995, e depois trabalhou
na Credicard até 1998. Atua em
Tecnologia na Redecard.
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Nasceu em 23 de abril de 1974, na
capital paulista, cresceu e se criou no
bairro paulistano do Tatuapé, onde
reside ainda hoje. Iniciou sua vida
profissional na área de call center da
Credicard, em 1996, e com a criação da
Redecard, em 1º de novembro do mesmo
ano, foi transferida para a nova empresa. Formada em
Administração de Empresas, hoje atua em Marketing
e Produtos.
Danielle Cristina Veras
Nasceu em 11 de dezembro de 1987, na cidade de
São Paulo. Fez parte do programa “Jovem Cidadão”,
um programa social do governo do
Estado de São Paulo, por meio da
qual iniciou suas atividades na
Redecard como estagiária. Hoje
atua em Operações e encontra
tempo para participar de uma
banda musical.
Desmond Roberto Rowan
Nasceu em 6 de agosto de 1948, em Montevidéu, Uruguai. De família de origem
irlandesa, Desmond formou-se em
Economia e veio para o Brasil no
início da década de 1970, para morar
e trabalhar no Rio de Janeiro. Depois
de passar por empresas em vários
países, retornou ao Brasil, em 1996, para
montar o escritório local da MasterCard. Hoje é Vice
Presidente Sênior Gerente Regional da América do Sul
da MasterCard e Conselheiro da Redecard.
Edson Luiz dos Santos
Nasceu em 19 de junho de 1956, na capital paulista.
Formado em Administração de Empresas, trabalhou
em várias instituições até ingressar na
Redecard, em 2000, como Diretor
Financeiro. Participou da implementação de diversos produtos
da Redecard, em especial o RAV
Max, e hoje é Diretor Executivo de
Finanças, Risco e Controles.

MINIBIOGRAFIAS

Edson Nunes Freire
Nascido em Fortaleza, Ceará,
em 29 de julho de 1964, de pais
oriundos do interior do Estado.
Sua infância e adolescência foram
vividas na capital. Seu primeiro trabalho profissional foi conquistado em 1982, no jornal
Diário do Nordeste. Graduado em Administração de
Empresas, foi promotor de vendas na Nestlé, trabalhou
no Citibank e, no início da década de 1990, entrou na
Credicard. Tem MBA em Marketing e Gestão Empresarial e hoje atua na Comercial – São Luís da Redecard.
Emilia Mathilde Moraes Zouain Sato
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de março de
1970. Graduada em Engenharia de
Produção, começou a trabalhar
no extinto Banco Nacional, em
1991. Transferiu-se para São
Paulo em 1999, para trabalhar
na Redecard. Passou por diversos
cargos na empresa e hoje atua na
Comercial.
Fabio Pinto Palmeira
Nasceu em 4 de julho de 1950, na
cidade do Rio de Janeiro. Filho
de economistas, iniciou sua
carreira profissional atuando
em bancos, ao mesmo tempo em
que cursava Economia. Mudou-se
para São Paulo para atuar na área
de Fraude da Redecard, em 1997, a convite do então
presidente Lywal Salles. Hoje é Diretor-Executivo de
Operações.

Fernando José Costa Teles
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em
7 de março de 1967, no bairro de Santa
Tereza, onde viveu até os 23 anos. Fez
curso técnico de Eletrônica e depois
graduou-se em Engenharia de Produção. Já trabalhando, especializou-se
em Produção. Após sete anos na empresa de
consultoria Arthur Andersen Consulting, ingressou na
Credicard como Diretor de Novos Negócios em Finanças, com a responsabilidade de desenvolver o projeto de
montagem da Redecard. Permaneceu na empresa até
1999, quando era Vice-Presidente de Operações. Hoje é
Diretor-Presidente da Financeira Itaú CBD.
Fernando José Pantaleão Falcão
Nasceu em 23 de novembro de 1966, em Niterói, antiga
capital do Estado do Rio de Janeiro. Formado em Engenharia da Produção, iniciou sua carreira profissional como trainee de um
banco. Ingressou na Redecard em
1997, onde atuou como Vice-Presidente de Marketing e Produtos
até 2005, ano de sua saída da empresa. Atualmente é Diretor-Geral
de uma empresa de cosméticos.
Gilberto Caldart
Nascido em Erechim, no Rio Grande do Sul, em 24
de fevereiro de 1959, graduou-se em Administração
de Empresas e Ciências Contábeis, é
mestre em Marketing e tem um MBA
pela Duke University. Ingressou no
Citibank em 1982, como trainee.
Em 2002, tornou-se Presidente da
Operação de Consumo do Citibank
no Brasil e, atualmente, é CBM do
Global Consumer Group do Citibank
e Conselheiro da Redecard.
Hélio de Mendonça Lima
Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em
27 de dezembro de 1944. Formou-se em Engenharia
Mecânica e tem especialização em MBA pela Michigan
State University. Foi Presidente da
Credicard, Presidente do Citibank
na Flórida e Presidente da American Express. É Vice Presidente
Executivo do Banco Itaú e Conselheiro da Redecard.
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MINIBIOGRAFIAS
Henrique Silva Capdeville

Jean Mary Pirie

Natural de Belo Horizonte, Minas
Gerais, nasceu em 31 de agosto
de 1968. Aos 16 anos começou
a trabalhar num banco de sua
cidade natal, na área de Recursos
Humanos. Formado em Administração de Empresas, transferiu-se para
São Paulo, em 1996, para trabalhar numa operação da
empresa de processamento de cartões em que já atuava na capital mineira. Depois de uma passagem pela
MasterCard, entrou na Redecard em 2004, na área de
Relacionamento de Emissores. Hoje atua em Desenvolvimento e Gestão da Estratégia.

Nasceu na cidade de São Paulo, em
17 de agosto de 1948, de pai escocês
e mãe inglesa. Foi criada na capital
paulista e graduou-se em Química.
Seu primeiro trabalho profissional foi
como paisagista, em 1980. Criou, em 1996,
a revista CardNews, publicação segmentada para o
mercado de meios eletrônicos de pagamento. Editorachefe do periódico, acompanhou de perto a criação e a
história da Redecard nos últimos dez anos.

Irélio Pedro Frigo
Nasceu em 21 de dezembro de 1948, em Nova Veneza,
Santa Catarina. É graduado em Administração de
Empresas e, após passar por outras organizações, ingressou na Credicard, em
1992, na área de Recursos Humanos. Participou da estruturação da
Redecard quando da sua criação e
hoje é Diretor-Executivo de Recursos Humanos.
Isabel Bekefi Kromek
Nasceu em 7 de outubro de 1952,
em São Paulo, e foi criada no
bairro paulistano da Lapa. Graduou-se em Engenharia Química e atuou em outras empresas
até ingressar na Redecard, em
1998, com a missão de criar a Diretoria de Qualidade – área na qual participou da implementação de diversos programas. Hoje é Diretora-Executiva
de Gestão Organizacional e Empresarial.
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João Carlos Campanhã
Nasceu na capital paulista, em 22 de setembro de 1955.
Graduou-se em Engenharia e ingressou na Credicard em 1990, na Diretoria de Patrimônio, onde permaneceu até 1995. Em 2001, foi
trabalhar na Redecard, e hoje
atua em Administração e InfraEstrutura Predial.
João Geraldo Matta de Araujo Junior
Nasceu em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, em 3 de maio
de 1961, de pai fluminense e mãe capixaba. Devido ao
cargo do pai, almirante da Marinha, passou a infância em
cidades diversas. Seu primeiro emprego foi como Analista
de Custos no Banco Nacional, em 1984 e 1985 trabalhou no
banco Chase. Graduado em Economia,
especializou-se em Finanças. Em
1997, entrou na Redecard como
Superintendente Financeiro. Tem
MBA em Finanças e hoje é o CFO
do Retail Bank no Citibank.
João Luiz dos Santos Reis
Nasceu na cidade de São Paulo, em 6 de maio de 1960.
Filho de pai carioca e mãe paulista, João cresceu no bairro
da Vila Ré, na zona leste da capital paulista. Seu primeiro
trabalho foi como aprendiz de arquivista, em 1975, na
Light. Graduado em Processamento de Dados,
entrou no grupo Credicard em 1986, como
Analista Sênior na área de Sistemas. Atua
em Tecnologia na Redecard.

MINIBIOGRAFIAS
Kleber Nogueira

Joaquim Francisco de Castro Neto
Nasceu em 30 de março de 1944, na
cidade do Rio de Janeiro. Transferiu-se para São Paulo aos 18
anos, para cursar Administração
de Empresas. Após passagens
por outras instituições, ingressou no Unibanco e tornou-se
Conselheiro da Credicard, em 1975.
Acompanhou e participou ativamente do processo
decisório de criação da Redecard. É membro do Conselho de Administração do Unibanco e Conselheiro da
Redecard.
José Francisco Canepa
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, de pai argentino de
origem genovesa e mãe brasileira, natural do Paraná.
Passou a infância na capital fluminense, concluiu os estudos secundários nos Estados Unidos e graduou-se em
Engenharia de Produção, no Brasil. Teve sua primeira
experiência profissional no cargo de
Analista de Sistemas, na Unisys,
em 1975. Foi Presidente da Credicard no momento de fundação
da Redecard. Tem especialização em Engenharia Industrial
e atualmente é Vice-Presidente
Executivo do Banco Itaú.
José Itamar Alves Farias
Nasceu na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco,
em 8 de novembro de 1963. Migrou com a família para a
capital paulista, onde passou sua infância. Sua primeira
experiência profissional foi como
Assistente Contábil na Câmera
Photo Agentur, em 1977. Formado em Matemática, ingressou na
Credicard no fim da década de
1970, na área de Sistemas. Hoje
atua em Marketing e Produtos na
Redecard.

Paulistano, nasceu em 23 de setembro de 1980. Iniciou
um curso técnico em Química, mas o que prevaleceu
mesmo foi a vocação para a Comunicação. Seu primeiro trabalho
profissional foi no Grupo Kallas,
em 1999. Graduou-se em Publicidade, com especialização em
Branding. Atua em Comunicação
na Redecard.
Luis Carlos Alcubierre Gonzalez
Nascido em São Paulo, em 23 de novembro de 1968, é
filho de espanhóis que vieram para o Brasil em meados da década de 1960. Passou a
infância no bairro paulistano do
Itaim Bibi e, amante das letras,
escreve crônicas e poemas desde
muito jovem. Graduou-se em
Comunicação Social e começou
na Redecard como Gerente de
Comunicação Interna, em 1998. Hoje
é Diretor de Marketing e Comunicação da Atento Brasil,
uma prestadora de serviços na área de call center.
Luiz Fernando Vendramini Fleury
Nasceu na capital paulista, em 19 de maio de 1956.
Passou a infância em Mirassol, no interior do Estado,
onde o pai cultivava café. Na adolescência, mudou-se
para São Paulo, onde completou os
estudos. Graduado em Administração de Empresas, teve a primeira experiência profissional
como estagiário no Banco Itaú.
É pós-graduado em Finanças e
trabalhou em empresas como Philip Morris, C&A, Credicard e Citibank.
Foi Presidente da Redecard entre novembro de 1999 e
setembro de 2003. Atualmente é Diretor-Presidente do
Banco IBI.
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Lywal Salles Filho
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 16 de agosto de
1946. O pai era oficial da Marinha e, depois, tornou-se
jornalista; a mãe, professora. Lywal cresceu em
Ipanema, na zona sul carioca, e seu primeiro
trabalho profissional foi como professor
de inglês. Graduado em Economia e em
Engenharia Econômica, tem mestrado
em Marketing e atuou em instituições
como o Banco Chase e o Citibank. Foi o
primeiro Presidente da Redecard, de novembro de 1996 a outubro de 1999. Atualmente
é Diretor Gerente Sênior de Private do Banco Itaú.
Maria Tereza Gomes
Nasceu em Cidade Gaúcha, interior do Paraná, em 23 de dezembro
de 1964, onde o pai, alagoano, e a
mãe, catarinense, se conheceram.
Seu primeiro trabalho foi como
caixa de supermercado, em 1983.
Graduada em Jornalismo, a partir de 1991 trabalhou na
sucursal de Curitiba da Editora Abril e transferiu-se para
São Paulo, em 1993, para atuar nas revistas Exame e Você
S.A. Atuou junto à Redecard no processo de seleção para
o Guia das Melhores Empresas para Você Trabalhar, em
1999. Hoje é Diretora de Redação da revista Você S.A.
Martha Regina de Oliveira Campos
Paulistana nascida em 7 de julho de 1964 e criada no
bairro do Itaim Bibi, Martha formou-se em
Psicologia aos 22 anos. À época, atuava
como estagiária de uma multinacional.
Foi admitida na Redecard em 1998, para
atuar na área de Recursos Humanos, onde
participou na formatação de diversos programas. Hoje continua atuando em Recursos
Humanos.
Mauro Silveira
Nasceu e cresceu na cidade de
São Paulo, em 5 de maio de 1964,
de pai de origem portuguesa
e mãe italiana. Seu primeiro
emprego foi como bancário, no
Unibanco. Graduado em Jornalismo,
trabalhou no jornal O Estado de S. Paulo, na revista Manchete e, em 1998, começou na Editora Abril. Coordenou
o Guia das Melhores Empresas para Você Trabalhar e
atuou junto à Redecard no processo de seleção de 2001.
Hoje atua como jornalista e palestrante.
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MINIBIOGRAFIAS

Rainer Oliver Steudner
Nasceu na capital paulista, em 20 de outubro de 1967.
Neto de alemães, é graduado em
Engenharia de Computação. Ingressou no Banco Itaú como
trainee e, em 1998, foi transferido
para a Redecard como Gerente
na área de Sistemas. Atua em
Tecnologia.
Regina Helena Martins Affonso
Nasceu em 4 de setembro de 1957, na cidade de São
Paulo. Criada no bairro paulistano da Vila Mariana, seu
primeiro emprego foi em um banco, em 1979. Atuou
em outras empresas e começou a
trabalhar na Credicard em 1992,
no cargo de Secretária Sênior
dos superintendentes da área de
Recursos Humanos. Na função
de Analista de Recursos Humanos da Credicard, participou do
processo operacional desde o início
da Redecard. Hoje atua em Tecnologia.
Renata Correa Dias Ferreira
Nasceu na cidade de São Paulo, em 5 de dezembro de
1977, de família com raízes italiana, portuguesa e espanhola. Desde pequena, Renata mostrava aptidão
para lecionar. Graduada em Letras, teve a
primeira experiência profissional como
professora na Escola Inovação, em 1995.
Também passou pela TAM e pela Runner Academia de Ginástica. Nesta última, conheceu a Redecard e participou
de um processo de seleção para a central
de atendimento. Hoje tem especialização em
Marketing e atua em Operações.

MINIBIOGRAFIAS
Sérgio Massad Duarte Chousinho
Renata Reis
Nasceu em Santo André, Estado de São Paulo, em 13
de outubro de 1977, de pai gaúcho e mãe
paulistana. Passou a infância parte
em São Paulo, parte no Rio Grande
do Sul. Seu primeiro emprego foi
num Cartório de Registro Civil, em
1991. Entrou na Redecard em 2002,
na área de Controle de Operações
Financeiras. Hoje atua em Operações.
Roberto Oliveira de Lima
Paulistano nascido em 1º de abril
de 1951, sua primeira atividade
profissional foi vender publicidade para jornal, em 1973.
Estudou e graduou-se em Administração Pública, mas preferiu
trabalhar na iniciativa privada. Fez
um Curso de Especialização para Graduados, na FGV.
Trabalhou em diversas empresas e na Redecard, onde
foi Conselheiro. Hoje é Presidente da Vivo.
Roselaine Borges Silva
Nasceu na cidade de São Paulo, em 2 de
junho de 1966. Tecnóloga, ingressou
na Credicard 1990, na área de Atendimento à Autorização. Em 1998
foi transferida para a Redecard,
na área de Planejamento. Atua em
Marketing e Produtos.
Rubén Humberto Osta
Nasceu em Buenos Aires, em 14 de agosto de 1958, neto
de imigrantes italianos. Transferiu-se para o Rio de
Janeiro, onde se formou em Economia e trabalhou no
extinto Banco Nacional, de 1980 a 1990. Trabalhou na
Visa International entre 1990 e 2001,
quando assumiu a Presidência da
Visanet. De outubro de 2003 a
maio de 2005, foi Presidente da
Redecard; hoje é Business Development Head no Citibank.

Nascido em Recife, Pernambuco, em 22 de agosto de
1970. É filho de pai português e mãe de origem libanesa, que se conheceram no Rio de Janeiro antes de se
transferirem para a capital pernambucana. O primeiro
trabalho de Sérgio foi como programador na Mar Doce Piscicultura,
em 1993. Graduado em Engenharia Mecânica, foi trainee no
Banorte e começou na Credicard
em 1995. Tem MBA em Gestão
Financeira e hoje atua na Comercial – Recife da Redecard.
Sergio Murtinho Junior
Nasceu em 30 de abril de 1961, na
cidade do Rio de Janeiro. Passou a
infância e adolescência no bairro do
Leblon e é graduado em Engenharia
de Sistemas. No fim de seu curso,
montou com amigos uma consultoria
de sistemas e passou a prestar serviço
para bancos. Participou da criação dos sistemas e suportes da Redecard e atuou como Vice-Presidente de
Tecnologia Operações e Serviços. Atualmente é Superintendente-Executivo do Unibanco.
Silvia Haruko Higa Felizatto
Nasceu em Santos, no litoral paulista, em 6 de março de
1966. Formada em Administração, começou a trabalhar
no Banco Cidade como estagiária.
Em seguida foi para o Lloyds
Bank e, depois, para a Unisys.
Ingressou na Redecard em 2005,
na área de Remuneração em
Recursos Humanos, onde atua
até hoje.

REDECARD, ANO 10 | UMA HISTÓRIA A MUITAS VOZES

141

MINIBIOGRAFIAS

Simone Ashcar

Vitor Daniel de Almeida

Nasceu em 7 de julho de 1968, na
cidade de São Paulo. Formada
em Psicologia, começou na Credicard, em 1997, e em seguida
transferiu-se para a Redecard,
para atuar na área de Recursos
Humanos. Participou da criação e
da condução de diversos programas
de Recursos Humanos da nova empresa. Deixou a Redecard em junho de 2006 e atualmente é Consultora
autônoma, prestando serviço de coaching para profissionais em diversas organizações.

Nasceu em Lisboa, Portugal, em 10
de agosto de 1941. Veio para o Brasil
em 1957, acompanhando os pais.
Formou-se em Direito e em Administração de Empresas. Ingressou na
Credicard em 1976, como Gerente da
Filial São Paulo. Passou por várias posições e foi um
dos responsáveis pela criação da Redecard, empresa
na qual aposentou-se, em 2001.

Victor Luiz Moraes Esteves
Nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de
setembro de 1957. Formado em
Direito, ingressou na Credicard
em 1978, em sua cidade natal.
Com a fundação da Redecard,
em 1996, foi transferido para a
área de Planejamento Comercial da
nova empresa. Atua em Marketing e Produtos.
Virgínia Ribeiro de Aguiar Guglielmi
Nasceu em 30 de março de 1958, em Fortaleza, Ceará,
mas cresceu e passou parte de sua vida no Recife,
cidade natal da família de sua mãe. Mudou-se para
São Paulo em 1983, onde se graduou
em Administração de Empresas e
começou a trabalhar na Credicard, em 1985. Com a criação da
Redecard, Virgínia foi destacada
para a área Comercial da nova
empresa, onde atua até hoje.

142

REDECARD, ANO 10 | UMA HISTÓRIA A MUITAS VOZES

Zimilson Pedro Vianna
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 28 de junho
de 1959. Formado em Economia, começou a trabalhar
como escriturário num banco, antes mesmo de iniciar
a faculdade. Entrou na Filial Rio da
Credicard em 1991, como vendedor,
e em 1998 mudou-se para São Paulo, para atuar na Redecard – onde
está até hoje, na Comercial.
Wilson Trevizani
Nasceu na cidade de São Paulo, em 18
de junho de 1957. Começou a trabalhar muito cedo:
seu primeiro emprego de carteira assinada foi como
office-boy, na Credicard, em 1973.
Graduou-se em Administração
de Empresas, ocupou diversos
cargos na Credicard e, em 1998,
veio para a Redecard. Atua em
Operações.
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