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As cestas de Natal, embora sejam presentes comuns no final de ano, vêm sendo substituídas 
por cartões magnéticos por muitas empresas que querem presentear seus funcionários. Com o 
argumento da praticidade e liberdade para a compra de produtos escolhidos pelo próprio 
funcionário, Sodexo e Ticket, que atuam no segmento de benefícios ao trabalhador, estão 
estimando vendas 43% e 20%, respectivamente, superiores às verificadas no Natal do ano 
passado.  
 
O cartão de Natal é um dos quatro produtos sazonais vendidos pela Sodexo (os outros são Gift 
Pass, Brinquedo Pass e Cultura Pass), que juntos respondem por 20% das vendas da empresa.  
 
Em 2006, o cartão respondeu por vendas de R$ 27 milhões, e teve sua demanda quase 
triplicada no ano seguinte, alcançando um volume de negócios da ordem de R$ 70 milhões. 
"Este ano, esperamos vender no mínimo R$ 100 milhões", afirma o diretor de marketing da 
empresa, José Roberto Arruda.  
 
A idéia, explica o executivo, é proporcionar uma forma diferente e prática de presentear 
funcionários. "Em contrapartida, o trabalhador ganha com a praticidade de não precisar 
carregar uma caixa até sua casa e também a liberdade para escolher produtos e serviços."  
 
Na Ticket a oportunidade de mercado com esse tipo de produto foi percebida em 2001. "Mas a 
orientação era que as empresas colocassem um crédito adicional no vale alimentação, 
destinado à ceia de Natal", diz o gerente de marketing da empresa, Maximiliano Fernandes. O 
problema, lembra o executivo, é que o valor acabava passando desapercebido o que levava 
muitas empresas a darem preferência pelas cestas. "Detectamos isso em uma pesquisa 
realizada no ano passado, e então decidimos criar o cartão específico para o Natal", afirma.  
 
Os valores creditados nos cartões são escolhidos pelas empresas, mas normalmente variam 
entre R$ 80 e R$ 100.  
 
No ano passado a Ticket gerou vendas de mais de R$ 50 milhões com o vale alimentação de 
Natal, superando a meta de R$ 35 milhões. Este ano, a expectativa é aumentar em 20% o 
volume de negócios, chegando a R$ 60 milhões. "Esse crescimento em parte deve vir da oferta 
do cartão diferenciado", diz Fernandes.  
 
A venda do vale alimentação de Natal representa cerca de 1% do volume de negócios da 
Ticket, que deve faturar R$ 7,5 bilhões em 2008. "Se pensarmos que é algo bastante pontual, 
é representativa a participação", afirma.  
 
Além da importância como negócio, os vales alimentação de Natal ganham peso no portfólio 
das empresas como forma de conquistar clientes. "É uma oportunidade de conhecerem nossos 
produtos e serviços", afirma Fernandes. Na Sodexo, as empresas que não são clientes durante 
o ano com outros cartões benefício, respondem por 10% a 15% das vendas do produto 
específico de Natal.  
 
Cestas  
 
O Empório La Rioja, de São Paulo, elevou em 43% as encomendas de cestas fabricadas pela 
Associação de Mulheres Artesãs, do Ceará. Em 2007, foram 3,5 mil cestas produzidas com 
exclusividade para o Empório. Este ano, o número subiu para 5 mil.  
 
As cestas representam 50% dos negócios de Natal da empresa. Com valores que variam entre 
R$ 139 a R$3,2 mil, a empresa espera alcançar tanto o cliente pessoa física como a demanda 
corporativa.  
 
A Alcamp, empresa de Campinas, interior de São Paulo, calcula um crescimento de 30% nas 
vendas de cestas neste ano, chegando a 1,8 milhões de unidades. Para alcançar o objetivo, a 



empresa diversificou o portfólio de produtos e lançou um segmento de produto voltado para o 
público infantil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


