
Stix: o primeiro ecossistema  
de fidelidade nasce com Oracle 

Com seis meses de mercado, 
programa de fidelidade cresceu 
rapidamente e sem problemas 
graças à escalabilidade das soluções 
Oracle Marketing
A Stix nasceu para revolucionar o mercado de fidelidade. Ela é 
o primeiro ecossistema de programas de fidelidade do varejo 
brasileiro. Criada pelo GPA e RaiaDrogasil (RD), fazem parte da 
Stix grandes marcas do dia a dia das pessoas: Pão de Açúcar, 
Drogasil, Extra e Droga Raia. 

Além dos varejistas, o Itaú é parceiro exclusivo do ecossistema 
e, com isso, clientes iupp podem transferir seus pontos para 
Stix de graça.

A proposta de valor da Stix foi feita pensando no consumidor. 
Com apenas um cadastro, via app Stix ou via qualquer um 
dos aplicativos dos parceiros, o participante junta pontos stix 
comprando nas grandes marcas do dia a dia e pode enviar  
stix para amigos e família de graça. Os stix expiram uma vez 
por ano em data fixa e o valor do ponto stix na hora da troca  
é sempre o mesmo: 100 stix = 1 real ou mais, em produtos.

Além disso, o ecossistema da Stix está em expansão e no 
futuro, novas grandes marcas de outros segmentos de varejo 
farão parte da Stix, aumentando as possibilidades de juntar 
stix nas compras do dia a dia.

Criar algo que nunca foi feito no mercado brasileiro, já é 
desafiador por si só, mas o começo de vida da Stix ainda teve 
uma complexidade a mais: a pandemia global do covid-19.

A Stix foi criada com todo o time e parceiros trabalhando 
remotamente com duas datas em mente: o início da operação 
nos programas de fidelidade sem aparecer a marca Stix, em 
junho de 2020, e o lançamento oficial da marca Stix para o 
público final, em Outubro de 2020.

O que outrora seria elaborado com times trabalhando lado  
a lado foi transportado para uma colaboração online bem-
sucedida e a empresa nasceu como planejado.

Fora as dificuldades circunstanciais que afetaram todos os 
brasileiros e empresas, a Stix teve que se preparar para lidar 
com as peculiaridades do mercado local. O brasileiro é bastante 
conectado à internet, dada a penetração de smartphones na 
população como um todo – segundo o Pew Research Center, 
ela era de 60% em 2019. Os celulares facilitam a comunicação 
com o consumidor, porém esse canal de contato com os 
clientes precisou ser integrado à base instalada de lojas e ao 
relacionamento com consumidores dos quatro programas 
de fidelidade que fazem parte da Stix: Pão de Açúcar Mais, 
Drogasil & Você, Clube Extra e Sua Droga Raia.

Para ter condições de atender aos 20 milhões de potenciais 
clientes dos programas de fidelidade do GPA e 40 milhões 
de potenciais clientes da RD, a Stix avaliou alternativas do 
mercado e tomou como prioridade a escolha de soluções 
100% digitais, escaláveis e seguras. Decidindo por tornar  
a Oracle, sua parceira.
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Temos tido uma 
disponibilidade de 
sistema elevadíssima 
para o padrão esperado 
e um volume de 

transações, de acúmulo e de resgate, 
que tem crescido dia a dia. Mesmo 
assim, o sistema está muito robusto, 
muito estável.” 
Eduardo Leonidas
CEO, Stix 
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À frente desse bom desempenho está uma solução da 
Oracle para gestão de fidelidade, sistema utilizado para 
agregar as informações de clientes, saldos e transações de 
acúmulos e resgates – como se fosse uma conta corrente 
de pontos. Leonidas considera a solução da Oracle o 
coração do ecossistema da Stix, pois tudo se conecta a ela.

Por fim, o Oracle Responsys Campaign Management tem 
sido responsável por levar inteligência à análise dos dados 
e na comunicação com os consumidores. “Temos uma 
visão, por exemplo, do ciclo de vida do cliente. Através 
de comunicações customizadas, conseguimos atingir a 
nossa base de uma maneira assertiva, que, muitas vezes, 
envolve um momento mais emocional, como aniversário, 
ou utilizando aquilo que a gente aprende sobre o nosso 
relacionamento com o cliente pra levar até ele um prêmio 
que seja de maior interesse”, afirma Leonidas.

Com o objetivo de utilizar recursos cada vez mais 
automatizados das soluções em nuvem da Oracle, a Stix 
acredita que esta será uma parceria de longo prazo graças 
à oferta de produtos que estão na vanguarda da tecnologia 
e que permitem colocar o cliente em primeiro lugar.

Eduardo Leonidas, CEO da empresa, destaca que houve 
um processo competitivo para a escolha do parceiro que 
forneceria as soluções necessárias para a Stix chegar ao 
mercado. “Precisávamos de uma solução que atendesse aos 
requisitos de não ser só um bom produto, mas um que nos 
permitisse também uma integração bastante facilitada”, 
lembra o executivo.

A escolha da Oracle levou em consideração o histórico 
de parcerias com grandes empresas no fornecimento de 
serviços de CRM e análise de dados que fossem modernos, 
na nuvem e escaláveis. 

Assim, a Stix, escolheu as soluções Oracle Marketing, parte 
do portfólio de soluções de experiência do cliente, assim 
como Oracle Service, para Contact Center.

Com a perspectiva de receber um grande número de clientes 
em pouco tempo, as soluções adotadas pela Stix precisavam 
ter a capacidade de lidar com o volume enorme de potenciais 
novos consumidores que chegariam logo nos primeiros 
meses de operação. 

“Tanto GPA quanto RD são empresas que têm bases com 
milhões de clientes que têm uma interação muitíssimo 
elevada. Não tivemos um tombamento de base, uma 
migração direta dos clientes do GPA ou da RaiaDrogasil 
pra Stix. Nós tivemos, na verdade, a conquista de cada um 
desses clientes a partir do dia 1º de outubro e, 6 meses 
depois do lançamento, estamos com mais de um milhão 
e meio de clientes, altamente engajados, acumulando e 
trocando stix por prêmios”, conta Leonidas. 

A velocidade de adoção dos clientes testou a escalabilidade 
das soluções escolhidas pela Stix, e não houve problemas. A 
empresa manteve uma disponibilidade de sistema elevada 
de acordo com o esperado, mesmo com um volume 
crescente de transações e resgates. A Stix nasceu para revolucionar o mercado de fidelidade.

http://facebook.com/oraclebrasil
https://www.facebook.com/oraclebrasil/
http://youtube.com/oracledobrasil
https://www.youtube.com/oracledobrasil
http://linkedin.com/company/oracle
https://www.linkedin.com/company/1028/
http://www.oracle.com/us/dm/salescloudchat-3414108.html?lang=pt
http://www.oracle.com/us/dm/salescloudchat-3414108.html?lang=pt
mailto:contato_br@oracle.com
:contato_br@oracle.comhttp://
http://twitter.com/oracledobrasil
https://twitter.com/oracledobrasil
http://blogs.oracle.com/oracle-brasil
https://blogs.oracle.com/oracle-brasil/

