
olocados no mercado ameri-
cano nos anos 1990, os cartões
de presente vêm crescendo a
taxas médias anuais de 20%
desde 2005. As vendas, por
meio deles, pularam nos úl-
timos três anos de US$ 79 bi-

lhões de para nada menos do que estimados
US$ 132 bilhões, conforme publicado na

revista Progressive
Grocer em 2006. Boa parte des-

se montante entra nos caixas de redes
como Wal-Mart, Trader Joes, Costco

e Kroger e outras 35 mil empresas com
vendas anuais que superam US$ 2 milhões.
Essas companhias já consideram o comércio

dos cartões importante fonte de receita. Nas festas de
fim de ano, chegam a responder por cerca de 2% do to-
tal vendido. Com o formato de cartões de crédito con-
vencionais, os gift cards levam a marca da rede e são
adquiridos como presentes. Em vez de se decidir sobre
um vinho, uma caixa de bombom, um eletrodomés-
tico ou eletrônico, o consumidor compra o cartão e a

No Brasil, poucas empresas
adotam. Na Europa seu uso
se intensificou em 2007.
E nos Estados Unidos já
movimentam estimados
US$132 bilhões. São os gift
cards, cartões de presente,
ideais para datas como
o Natal. Conheça essa
tendência e se prepare.

Por Sandra Canada \ Nova Iorque

pessoa presenteada escolhe o que
bem entender, quando bem quiser.
Melhor: estudos americanos mos-
tram que, em média, o presenteado
gasta 10% a 20% mais, para adqui-
rir exatamente o que deseja.

No Brasil, o Grupo Pão de
Açúcar já trabalha com cartões



As bandeiras Extra e as lojas Taeq
localizadas nos supermercados da

rede Pão de Açúcar já contam com gift
cards, O Extra mantém 14 modelos em
formatos diferentes, como Papai Noel,
Cestas de Natal e Brinquedos, todos
com relevo, brilho, textura ou perfu-
me, e também com embalagens ex-
clusivas para os públicos masculino e
feminino. Tanto os cartões Extra como
os Taeq podem ser carregados com
valores de R$ 10 a R$ 500 no próprio
checkouí. Segundo Flávia Fernandes,
coordenadora de marketing da em-
presa, nas lojas Extra o consumidor só
pode adquirir não-altmentídos. Já nas
lojas Taeq, pode comprar produtos
orgânicos, roupas esportivas, artigos
para casa e produtos de beleza. Os gift
cards ficam em displays nos checkouts
e na entrada das unidades.

de suas bandeiras Extra e
Taeq e, no ano que vem,

deverá estendê-los para
as demais marcas. A
empresa entrou no ne-
gócio depois de realizar
uma pesquisa na qual
69% dos entrevistados

afirmaram ter intenção de adqui-
rir os cartões e mais da metade
disse considerá-los práticos, pois
facilitam a escolha do presente.
Na Europa, além dos gift cards
da própria rede, vendem-se tam-
bém cartões de empresas com os
quais não concorre diretamente,
como as livrarias. A parceria aca-
ba valendo porque o auto-servi-
ço ganha um percentual sobre as
vendas e ainda oferece um bom
atendimento ao cliente. Segun-
do Cristina Lopes, consultora da
Evolution Consulting, o varejo
brasileiro deve escolher parceiros
com boa imagem, bons produtos
e serviços e pedir exclusividade de
fornecimento.

Nos Estados Unidos, o comér-
cio de cartões de terceiros já res-
ponde por 3% do total de vendas
no fim do ano. As redes de super-
mercados vendem, por exemplo,
cartões de telefonia celular, de lo-
jas de materiais de construção, de
moda e até de times de futebol.

A verdade é que de terceiros ou
de marca própria, os gift cards vêm
ganhando relevância. Não só con-
sumidores habituais, mas também
donos ou executivos de empresas,
além de diretores de escolas, com-
pram os cartões para presentear
seus funcionários. Redes america-

nas como Publix, por
exemplo, conseguem

atrair essa clientela
institucional oferecendo

descontos de até 3% sobre
o total de uma compra de

US$ 5.000. É comum também o
varejo usar cores e desenhos nata-
linos para tornar os cartões mais
atraentes. O que praticamente
não muda é a política estratégica
e operacional. Há apenas adapta-
ções para o período de festas, com
boa parte dos varejistas adotando
critérios semelhantes.

Entenda
como os cartões

funcionam



» ELES SERVEM para a compra
de qualquer mercadoria - pre-
sentes, produtos frescos, conge-
lados e industrializados, bebi-
das, artigos de limpeza, higiene,
casa e jardim

» OS CARTÕES FICAM EXPOS-
TOS em displays, perto dos car-
tões de datas comemorativas

» No FIM DE ANO, os displays
recebem um tratamento visual
especial - as cores verde, ver-
melha e branca, por exemplo

» SÃO COLOCADOS EXPOSITO-
RES extras na seção de flores, nos
checkouts ou na papelaria

» Os GIFT CARDS também são
vendidos pelo website, quando
se oferece desconto médio de
2% a 3%, caso o consumidor
seja cadastrado

» A REDE AMERICANA ShopRi-

te oferece cartões para compras
on-line de US$ 25, US$ 50 e US$
100. Basta clicar no "gift card"
desejado e preencher o formulá-
rio do site com nome e endereço
para entrega

» Nos ESTADOS UNIDOS, os su-
permercados podem encomen-
dar cartões de vários modelos.
O preço cobrado por cartão
depende da quantidade contra-
tada, do número de cores utili-
zado, dos benefícios agregados
e de contar ou não com prazo
de expiração, além de taxas de
administração.

Cuidados
e processos

FACA AS ESCOLHAS CERTAS

» COMO EM QUALQUER ativi-
dade, se você decidir entrar no
negócio terá de tomar cuidados
e implantar processos. Tudo
começa com a contratação de
serviços junto ao fornecedor.
Antes de mais nada, verifique
se o Código de Defesa do Con-
sumidor traz alguma restrição
ou exigência na venda dos car-
tões de presente. O contrato
com o fornecedor deve prever
os direitos e definir questões do
tipo taxa de inatividade e data
de expiração.



» É PRECISO treinar o pessoal
da frente do caixa e a equipe
envolvida com a venda e expo-
sição dos gift cards. Isso garante
o bom atendimento e o correto
andamento das vendas.

» A COMUNICAÇÃO torna o
produto conhecido da clientela.
Cartazes, anúncios no próprio
tablóide, distribuição de panfle-
tos são recursos viáveis.

» O CONSUMIDOR deve ser
orientado a guardar o recibo do
cartão de presente pelo menos
até a primeira utilização. Caso
haja defeito na tarja magnética,
ele poderá trocá-lo facilmente.

» RECOMENDA-SE AINDA que
os gift cards possam ser usados
para comprar qualquer produ-
to à venda. Não é conveniente
estipular regras apontando o
que pode ou não ser comprado.
Cartões de presente devem ser
tratados como dinheiro.

» NESSE TIPO DE NEGÓCIO
é importante também man-
ter controle sobre todos os gift
cards vendidos, registrando o
código que identifica cada um
no sistema de informática do
supermercado. Isso ajuda a ad-
ministrar as vendas e a evitar
possíveis fraudes.

» SE VOCÊ OPTAR por venda de
cartões pelo site, exija o registro
completo dos dados cadastrais
do comprador e só depois auto-
rize a transação.

» ANTES DE ENTRAR no merca-
do, avalie se sua loja dispõe de
mix diversificado para oferecer
o serviço. Não deixe também
de analisar a relação custo-
benefício. Verifique, entre os
clientes, se eles teriam interes-
se em adquirir os cartões. Uma
pesquisa, ainda que informal,
poderá ser decisiva para o su-
cesso da iniciativa. Se a clien-
tela for muito conservadora,
talvez não aceite a idéia. SM
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