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Varejo e setor de serviços apostam em cartões que oferecem descontos especiais e vantagens  
 
Para aumentar as vendas e manter o consumidor fiel a uma marca, o varejo e também 
restaurantes, hotéis e salões de beleza apostam em cartões de fidelidade. As vantagens para o 
consumidor vão de descontos especiais e mimos, como brindes e presentes, a formas 
diferenciadas de pagamento. Dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs) apontam crescimento de 20% no volume de cartões emitidos por lojas e redes em julho 
de 2008, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até julho, 59 milhões de cartões 
de lojas foram emitidos. De acordo com a DTM Marketing de Relacionamento, que analisa o perfil 
de clientes de lojas de varejo, os cartões de fidelidade, quando oferecem benefícios e descontos 
exclusivos, aumentam a freqüência de compras por cliente em mais de 15%. 
 
A marca de roupas femininas Mercatto criou o Clube Mercatto, que oferece benefícios, serviços e 
promoções. Além dos 10% de desconto no mês do aniversário, a loja tem uma rede de parceiros 
que vão de cursos de idiomas, pousadas e academias de ginástica, onde o cartão garante 
descontos especiais. 
 
A loja Folie criou o Folie Personal Card, que tem cerca de 70 mil clientes cadastrados no Rio e em 
São Paulo. Todos ganham 5% de desconto nas compras, 10% de desconto no mês do aniversário 
e convites para eventos da marca. 
 
A publicitária Barbara Vianna sempre aproveita os descontos da loja e os eventos: 
 
Uso sempre os descontos e aproveito os eventos da marca. Além disso, recebo em casa, por e-
mail, dicas de combinações de roupas da loja. Esse cuidado atrai o cliente. 
 
Na Leader, os clientes que têm o cartão da loja podem pagar a primeira parcela das compras 
feitas hoje somente em dezembro. Segundo o gerente de Produtos e Novos Negócios da Leader, 
Frederico Tostes, 70% das vendas nas lojas são com cartões da empresa. O Shopping Nova 
América lançou um cartão de fidelidade para quem gosta de futebol. Ao participar de ações 
promocionais com perguntas sobre futebol e outras brincadeiras, quem acerta ganha um selo. Ao 
juntar dez selos, o cliente escolhe qual o jogo do seu time de futebol quer assistir no Maracanã 
ou no Engenhão, onde o shopping tem camarotes. 
 
O cartão de fidelidade da Fnac dá ao cliente 5% de desconto em produtos eletrônicos e 10% em 
livros, CDs, DVDs e serviços de revelação fotográfica. A cada um real gasto, o cliente ganha dez 
pontos para trocar por prêmios e pode pagar suas compras em até cinco vezes sem juros. 
 
Hoje, a participação em vendas de clientes do cartão corresponde a um terço de nossos 
resultados — diz Patrícia Nina, diretora da loja Fnac no BarraShopping. 
 
A loja Farm tem um programa de relacionamento onde o cartão dá lugar a um chaveirinho. Com 
o número cadastrado, a cliente tem acesso a descontos especiais que vão de 20% a 40%. 
 
Restaurantes e bares não ficaram de fora. A rede Joe & Leo's criou um cartão para resgate de 
pontos acumulados pelo cliente a cada consumo nas lojas, que podem ser trocados por refeições 
grátis e brindes. Irreverente, a rede de cervejarias Devassa lançou o "cartão infidelidade" para 
aumentar a freqüência no horário do almoço. A cada refeição, um adesivo de beijinho é colado no 
cartão. Dez beijinhos valem um almoço. Desde que lançou o serviço na filias do Rio Design Barra, 
há quatro meses, o franqueado Ishac Shreen viu suas vendas no horário do almoço aumentarem 
10%. 
 
A rede de salões de cabeleireiros Walter's Coiffeur tem os cartões Vip Lojista, com descontos de 
30% para funcionários dos shoppings onde o salão tem loja, e o Vip Cliente, com 20% de 
desconto. 
 



Temos o cartão de estudante, que dá 30% de desconto e pretendemos este mês lançar o cartão 
Terceira Idade, também com 30% de desconto — diz Walter Cabral, proprietário da rede Walter's 
Coiffeur. 
 
A rede de postos Forza criou o Programa Combustível Legal, hoje com cerca de 25 mil 
participantes, que recebem convites para shows e informações sobre promoções. A Associação de 
Hotéis Roteiros de Charme, com 49 hotéis em 12 estados criou o passaporte Roteiros de Charme 
onde a cada hospedagem o cliente recebe um carimbo no passaporte. Entre os prêmios, diárias 
gratuitas e upgrade (acomodação superior à reserva feita). 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 set. 2008, Economia, p. 31. 


