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Estudo da Mastercard em parceria com 
a Boston Consulting prevê que, em 

2017, o mercado mundial de cartões pré-
-pagos movimentará US$ 822 bilhões. 
América Latina, México e Brasil são os 
mercados com maior potencial de cres-
cimento. Apenas o nosso país deverá res-
ponder por US$ 65 bilhões do total glo-
bal, para o período citado.

Segundo Gustavo Zanardi Chicarino, 
diretor de estratégia, marketing e novos 
negócios da Edenred (Ticket e Accentiv), 
somente o Programa de Alimentação do 
Trabalhador gira, hoje, em torno de R$ 
30 bilhões. Telefonia, vale-transporte e 
vale-presentes compõem o grupo dos 
maiores mercados. Chicarino também 
é diretor de comunicação e relação com 
associados do Grupo Setorial de Pré-Pa-
gos (GSPP), criado em 2009 para buscar a 
autorregulação e estimular negócios que 
ainda não deslancharam no mercado por 
falta de regulamentação em determina-
dos assuntos, como as tarifas cobradas 
nos cartões e o destino dos saldos rema-
nescentes nos produtos. 

Mesmo com a transformação em lei, no 
dia 9 de outubro, da MP 615 — que atribui 
ao Banco Central e ao Conselho Monetá-
rio Nacional a função de regulamentar e 
fiscalizar, entre outros assuntos, “arranjos 
de pagamentos, instituidores de arranjo 
de pagamento e instituições de pagamen-
to”, nos quais os pré-pagos se incluem — o 
GSPP segue ativo entre os players do mer-
cado, orientando seus membros afiliados 

MERCADO

Novas frentes para os 
cartões pré-pagos 
Com diversificação de ofertas e investimentos para conquistar o público jovem, 
categoria deve movimentar US$ 65 bilhões no País em 2017

Por ROSEANI ROCHA  rrocha@grupomm.com.br

a adotar as melhores práticas, realizan-
do estudos específicos e participando de 
consultas populares relativas à legislação 
sobre o tema. 

Em operação desde agosto de 2012, a 
Vale Presente tem o objetivo de estabe-
lecer-se como a maior empresa de gift 
card no Brasil e na América Latina, tor-
nando-se “a grande dona da categoria”, 
de acordo com Rodrigo Borges, seu fun-
dador. “Criamos uma empresa cujo core 
é realmente o gift card. O segundo ponto 

foi capilarizar o negócio: oferecer o pro-
duto pela internet, pelo Facebook, estar 
presentes no varejo online e fisicamen-
te”, afirma Borges. O portfólio da empre-
sa inclui produtos B2B, para que as com-
panhias estreitam relacionamentos com 
clientes, parceiros e funcionários — Ni-
vea, Kopenhagen e Netshoes já contrata-
ram o serviço. No varejo, a Vale Presente 
trabalha com 20 bandeiras, incluindo o 
Magazine Luiza, em e-commerce e lojas 
físicas. Conforme o executivo, outros 60 

contratos estão em fase de implantação.
Para atingir um público jovem e que-

brar a resistência cultural dos brasileiros 
ao vale-presente (que carrega, em geral, a 
pecha de ser um tanto quanto impessoal), 
o lançamento da companhia foi endossa-
do pelo trio Tatá Werneck, Marcelo Adnet 
e Dani Calabresa, por meio de ações de co-
municação na MTV e no Twitter. 

Com novos públicos no radar, o setor 
cresce em novas aplicações ou mesmo ni-
chos, diversificando as oportunidades de 
expansão do negócio. Durante o  Rock in 
Rio, a Rio Card comercializou um cartão- 
alimentação. A própria Ticket criou um 
produto na mesma linha para os partici-
pantes da Jornada Mundial da Juventude, 
em julho, no Rio de Janeiro. O cartão váli-
do para um número determinado de refei-
ções poderia ser usado até dois dias após o 
evento. Foram emitidos 400 mil cartões e a 
empresa prepara-se para desenvolver um 
cartão específico para uso durante a Copa 
do Mundo de 2014. O mais provável, para 
o evento, é que as companhias desenvol-
vam cartões de viagem para estrangeiros e 
mesmo os turistas domésticos que se mo-
vimentarão internamente no País. 

Da cultura à saúde
Uma nova grande frente a ser desbra-

vada pelo setor de pré-pagos é o Vale Cul-
tura, que tem potencial para atingir 42 mi-
lhões de trabalhadores — o foco inicial-
mente são os que recebem até cinco sa-
lários mínimos — e injetar R$ 25 bilhões 
na economia. As empresas cadastradas no 
Ministério da Cultura (MinC) podem ofe-
recer mensalmente a esses trabalhadores 
um vale no valor de R$ 50, a ser utilizado 
em produtos culturais. O trabalhador tem 
descontados R$ 5 na folha de pagamento 
e o empregador oferece R$ 45 (as que têm 
lucro  real podem deduzir até 1% do im-
posto de renda para abater despesas com 
o benefício, informam dados do MinC). 

Chicarino destaca outros usos dos pré-
-pagos, alguns em fase de ensaio. “Uma 
grande oportunidade hoje está no setor 
das domésticas e diaristas”, diz. Nesse caso, 
o cartão pré-pago funcionaria como uma 
conta corrente móvel, pela qual a pessoa 
receberia por transferência via internet e 
poderia fazer saques e pagamentos na re-
de de caixa eletrônicos — resultando em 

Gustavo Chicarino, da Edenred: diaristas e estudantes estão no radar dos pré-pagos 
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PESQUISA

Dialogar para crescer
Estudo da Edelman avalia a relação entre rentabilidade e percepção dos  
consumidores quanto ao grau de abertura das marcas para compartilhar informações

Por JONAS FURTADO jfurtado@grupomm.com.br

Chefe global da prática de consumo da 
Edelman, cargo que assumiu em ja-

neiro deste ano, Jennifer Cohan esteve no 
Brasil na semana passada. Líder de um 
grupo de 800 profissionais distribuídos  
pelos 67 escritórios mantidos pela em-
presa, a executiva participou de even-
to para divulgar a inserção de dados re-
ferentes à entrevistas feitas no Brasil no 
Brandshare. O estudo desenvolvido pe-
la Edelman explora as maneiras como 
as marcas podem ampliar consideravel-
mente o engajamento e a interação com 
os consumidores — gerando valor aos 
negócios — ao compartilhar ativos como 
história, valores, objetivos, produtos, ex-
periências e diálogos. 

Onze mil pessoas em oito países (Bra-
sil, Alemanha, Canadá, China, Estados 

Unidos, França, Índia e Reino Unido) fo-
ram consultadas a respeito de suas per-
cepções sobre o nível de compartilhamen-
to de 212 marcas de 12 diferentes setores 
econômicos. Ao todo, mil brasileiros par-
ticiparam, opinando sobre as iniciativas 
de 68 marcas (48 delas multinacionais e 
20 com atuação local). 

Aproximadamente 41% dos entrevista-
dos no Brasil afirmaram desejar manter 
conversas mais relevantes com suas mar-
cas preferidas. O interesse cresce em fai-
xas etárias maiores, chegando a 53% nos 
maiores de 65 anos. “Manter conversas 
em mão dupla é o primeiro passo para 
criar uma marca compartilhada. Quando 
nos referimos a um diálogo compartilha-
do queremos dizer algo que vá além do 
conteúdo”, diz Jennifer Cohan. “As mar-

cas devem oferecer diversas maneiras pa-
ra as pessoas fazerem perguntas e dividi-
rem opiniões, ouvindo cuidadosamente e 
respondendo com atenção às demandas.” 

De acordo com análises feitas por 
meio do Brandshare, 87% dos brasilei-
ros querem que marcas compartilhem 
seus ativos, mas apenas 16% acham que 
as empresas fazem isso adequadamen-
te. Há uma grande lacuna também entre 
o grau de importância dado pelos con-
sumidores à transparência e as ativida-
des práticas das marcas no que diz res-
peito à origem de seus produtos. Cerca 
de 73% dos entrevistados no Brasil con-
sideram muito importante que as em-
presas dividam com os clientes o pro-
cesso de pesquisa e produção de forma 
aberta e transparente, mas apenas 15% 
acreditam que as companhias têm fei-
to um bom trabalho nesse sentido. Ou-
tro dado interessante: 88% dos brasilei-
ros participantes manifestaram o dese-
jo de serem incluídos na criação e o de-
senvolvimento de novos serviços e arti-
gos — o que pode ser feito por meio de 
convites das empresas para que seus fãs 
participem de testes e digam o que pen-
sam a respeito de novos designs, concei-
tos e embalagens. 

“A maioria das marcas já pegou essa 
estrada do compartilhamento, mas, de 
alguma forma, os consumidores muitas 
vezes parecem estar à frente das com-
panhias nesse assunto. Quanto mais os 
anunciantes se aproximarem das expec-
tativas e necessidades dos clientes, mas 
valor será gerado para o negócio”, avalia 
Jennifer. “Especialmente no Brasil, com-
partilhar histórias, produtos e objetivos 
podem contribuir mais para aumentar 
a rentabilidade do negócio.”

agilidade e segurança à usuária e prati-
cidade para quem contrata o serviço da 
diarista, defende o executivo da Edenred. 
Outra opção é voltada a estudantes: um 
crachá de ingresso em escolas que, com 
tecnologia embarcada, poderia ser usa-
do como cartão-alimentação. “Os pais 
controlariam o quanto a criança gastou 
e onde”, avalia.

Na área de saúde, os pré-pagos tam-
bém tentam conquistar os consumido-
res. O público-alvo são pessoas de baixa 
renda que não possuem plano médico. O 
cartão pré-pago é aceito em uma rede de 
hospitais e consultórios na qual o usuário 
tem descontos em consulta ou realização 
de exames. A Ônix é um dos players nes-
sa frente. Surgida como parte da PPI, em-
presa de tecnologia fornecedora da Cielo, 
a Ônix ganhou autonomia em agosto de 
2012. Inicialmente, oferecia os serviços 
em parceria com a Unimed, mas a Agên-
cia Nacional de Saúde determinou a saí-
da da cooperativa de serviços médicos do 
negócio, sob a alegação de que os consu-
midores poderiam confundir a compra do 
cartão com a aquisição de um plano de 
saúde. Agora, a Ônix oferece a tecnologia 
para outras empresas que fazem a venda 
ao consumidor. Vale Saúde, Clube Saúde 
e Clube Você são alguns dos emissores. 

A marca está presente em São Paulo e, 
por meio de parcerias, no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais. Kleber Kikunagua, dire-
tor da Ônix, afirma que muitos dos cerca 
de 230 mil cartões são familiares, utiliza-
dos por mais de uma pessoa. Como 65% 
do público é feminino e majoritariamente 
da classe C, um dos parceiros de vendas é 
a varejista Marisa, que comercializa o pro-
duto nas lojas paulistas e deve expandir a 
oferta para o Rio de Janeiro.

Mesmo com adesões de peso como es-
sa, o executivo assegura que o grande de-
safio é quebrar paradigmas com o novo 
produto, derrubando barreiras culturais 
e operacionais, para chegar aos Estados 
nos quais ainda não está presente. “Esti-
mamos um mercado potencial entre R$ 15 
bilhões e  R$ 20 bilhões, se levarmos em 
consideração que 140 milhões de pesso-
as não têm plano de saúde, e que pode-
ríamos suprir parte desse mercado, em 
consultas e exames”, analisa Kikunagua. 

Colaborou Isabella Lessa

Jennifer Cohan, responsável pelo Brandshare: “consumidores estão à frente das marcas”

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

MM 1583 marketing34e35.indd   35 24/10/2013   20:15:41

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2013-10-30 07:57:10 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2013-10-30 07:57:10 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1583, p. 34-35, 28 out. 2013.




