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São Paulo, 6 de Janeiro de 2005 - Modalidade cresce em lojas de todo tipo e chega aos 
cartões de débito. Sucesso nos Estados Unidos, onde representaram 11% das compras 
realizadas no último Natal, alcançando vendas de mais de US$ 20 bilhões, segundo o 
Conselho Internacional de Shoppings Centers, os vales-presente começaram a se 
firmar também como uma boa estratégia no Brasil. 
 
Neste Natal, segundo os varejistas que usam o sistema, houve um verdadeiro boom no 
uso dos vales-presente que, além de facilitar a vida do consumidor, ajudaram a 
esquentar as vendas no período pós-natalino: a maioria dos presenteados, muitos 
deles novos clientes, acabou levando produtos de valor maior ou aproveitou a troca do 
vale para fazer novas compras. 
 
Conhecidos, no Brasil, em lojas de disco e em grandes redes de livrarias como a 
Saraiva, a modalidade vêm ganhando espaço em magazines como Lojas Americanas e 
Lojas Riachuelo, em outras lojas de shoppings e mesmo no grande varejo em geral. 
Ainda por cima, o "vale", que normalmente apresentar um design sofisticado, está 
ganhando status de um verdadeiro "cartão" plástico, como o lançado em agosto 
passado pela rede hipermercados Extra (do Grupo Pão de Açúcar), com vistas ao dia 
dos pais, ou como o gift card que a Visa pretende incrementar a partir deste semestre 
no País. 
 
Mesmo sem uma pesquisa geral, como a americana, a opinião geral de lojistas é que 
quem investiu em vales-presente teve resultados muito bons no último Natal. As 
tradicionais lojas Riachuelo, por exemplo, comemoram um incremento de vendas com 
vales-presente em torno de 200% neste Natal, segundo o diretor de cartões de crédito 
da empresa, José Antonio Rodrigues. 
 
A Riachuelo adotou os vales há três anos e os disponibiliza nos valores de R$ 15, R$ 
425, R$ 450 e R$ 100. Para Rodrigues, esta ferramenta é feita sob medida para lojas 
como a Riachuelo. "Basta um exemplo: todo homem teme comprar o presente errado 
quando vai presentear uma mulher. O vale é a grande saída".  
 
O Extra, único hipermercado do País a oferecer um cartão-presente contabilizou 
excelentes resultados no período do Natal. Em dezembro, as vendas via cartão-
presente foram 300% maiores que a média dos quatro meses anteriores. Em 
dezembro, o número de cartões emitidos foi três vezes maior que no mês de 
lançamento, agosto, e o dobro do mês de novembro. 
 
Segundo o diretor de operações do Extra, Luiz Carlos Costa, uma grande atração do 
cartão é o fato dele ser o único do mercado que pode ser recarregado, já que quem 
ganha não precisa, necessariamente, gastar todo o valor de uma só vez. Ele conta que 
alguns clientes passaram a usar o cartão-presente de uma forma inusitada: ele se 
tornou um "porta moedas", acumulando pequenos trocos de compras feitas pelos 
clientes, enquanto outros usam o cartão para as compras do mês. 
 
Levantamento feito pela rede mostra que a maioria dos presenteados opta pela seção 
de não-alimentos (bazar, têxtil, eletro e brinquedos) e quase a totalidade reaproveita o 
cartão, recarregando-o para outros fins. Costa diz que a maioria dos cartões-presente 
foram adquiridos por pessoas físicas, "mas empresas também começam a se interessar 



pela compra dos cartões para políticas de incentivo aos funcionários, como para 
aquisição da própria cesta de Natal. | 
 
Na Livraria Saraiva, os vales-presente, disponíveis nos valores de R$ 30, R$ 50 e R$ 
100, lançados em dezembro de 1999, já são uma ferramenta usual. "A adoção dos 
vales pelos clientes vem crescendo ano a ano mas, de fato, neste Natal as vendas 
superaram as expectativas. Tivemos um crescimento de mais de 20% em relação ao 
Natal anterior", afirma Ricardo Carvalhal, diretor de operações da livraria. "Os vales-
presente representaram 5% das vendas da Saraiva neste Natal", calcula. 
 
Para Carvalhal "o consumidor brasileiro está aprendendo a usar o vale, uma forma 
segura de não se errar o presente", diz. O executivo avalia que o vale traz também 
benefícios para a empresa, já que a maioria dos presenteados acaba adquirindo 
produtos de valor, em média, 20% a 30% superior na hora da troca. 
 
O vale é comercializado em todas as Saraiva Mega Store e em todas as Livrarias 
Saraiva convencionais e pode também ser adquirido via internet no site - 
www.saraiva.com.br. Neste caso eles seguem via Sedex ao endereço indicado pelo 
cliente: só não podem ser utilizados nas compras pela web. Segundo Carvalhal, os 
vale-presentes, embora concentrados no Natal, são bem vendidos também em outras 
datas, "do dia das mães ao dia das secretárias".  
 
A Lojas Americanas, que trabalha com vales-presente desde 2001, teve um aumento 
de 30% nas vendas com vales neste Natal em relação ao mesmo período do ano 
passado. Na Americanas os vales podem ser adquiridos nos valores de R$ 15, R$ 25, 
R$ 50 e R$ 100. O sistema é utilizado também pela americanas. com.  
 
O movimento de venda dos vales-presente surpreendeu também os lojistas do 
Shopping Anália Franco, em São Paulo. Segundo Rogério Miola, gerente de marketing 
do shopping, houve um aumento de 27% nas compras de vale-presentes nas lojas em 
comparação ao Natal de 2003. "Além disso, 24% dos clientes que vieram fazer as 
trocas acabaram comprando mais algum item", diz. 
 
"O que ficou claro neste Natal é que o vale -presente está se tornando uma tendência", 
diz Fabíola Soares gerente do marketing do Morumbi Shopping. "Hoje eles abrangem 
um universo que não é só dos livros e CDs, mas vêm avançando para outros setores, 
como as lojas de vestuário", fala. 
 
O Natal no Shopping Anália Franco e MorumbiShopping superou os resultados de 2003, 
especialmente com as vendas de última hora, durante a madrugada já que a Rede 
Renasce, que administra os dois shoppings paulistanos, adotou a estratégia de abrir 
durante 32 horas entre os dias 23 e 24 de dezembro, rendendo um aumento nas 
vendas de cerca de 30% no dia 23, comparando com o mesmo dia de 2003. Na 
véspera do Natal, dia 24, o aumento nas vendas do Morumbi Shopping chegou a 95% 
e no Anália Franco, 65%.  
 
Neste primeiro semestre, quem quer entrar com força total no mundo dos cartões-
presente no Brasil é a Visa, que traz para o País os seus gift cards que fazem muito 
sucesso no exterior. "É um cartão inovador, com desenhos exclusivos e com a 
possibilidade de modelos pontuais, diferenciados para cada data, por exemplo, como 
acontece em outros países", conta Eduardo Chedid, vice-presidente de produtos da 
Visa. Para ele, um dos destaques a deste lançamento fica por conta da customização 



do produto. "Os gift cards são uma grande oportunidade para ampliar a gama de 
produtos oferecidos por nossos bancos membros", afirma. 
 
Antes de decidir pelo produto, a Visa fez uma pesquisa para ver o grau de 
aceitabilidade do gift card e 70% dos seus clientes consultados admitiu a probalidade 
de adquirir o cartão. O gift card da Visa chega ao Brasil através de associações com 
grandes grupos e Chedid garante que pelo menos três grandes negócios estarão 
fechados ainda neste semestre. 
 
Mas não só as grandes redes que passaram a usar com mais freqüência o vale-
presente. A tendência chegou, por exemplo, na SBAV-SP (Sociedade Brasileira dos 
Amigos do Vinho de São Paulo), que criou o "Vale Presente SBAV-SP", que oferece ao 
presenteado o Curso Básico de Degustação de Vinhos. O vale -presente da SBAV-SP já 
pode ser trocado pelo o próximo curso agendado, para o mês de fevereiro. 
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