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Considerado um importante recurso de marketing, o vale-presente permite a troca do cartão por produtos
comercializados no varejo, auxiliando as vendas em lojas de departamentos, livrarias e outros comércios.
Segundo o Mercator Advisor Group, a previsão para o mercado estadunidense é que os cartões movimente 300
milhões de dólares neste ano.
No entanto, segundo especialistas, em comparação com a realidade americana, o gift card ainda é pouco
utilizado no Brasil:
• 74% das pessoas consultadas disseram nunca ter comprado
e 64% afirmaram nunca ter recebido ou trocado um valepresente;
• Dos que experimentaram o gift card, 77% disseram que foi
para uso próprio; os demais (23%) utilizaram o cartão para
presentear um parente (59%) ou amigo (41%).
Para o consultor Rafael D’Andrea, diretor de Desenvolvimento
daToolBoxTM, o vale-presente possui peculiaridades que
despertam o interesse e favorece a satisfação dos
consumidores e dos shoppers.
“O gift card compete pela escolha do comprador quando este
busca presentear, pois uma de suas principais vantagens é o fato de estar disponível em grande número de
pontos de venda e de gerar economia de tempo, uma vez que existe a facilidade de acesso, não demanda
tempo de escolha e proporciona mais opções”, opina.
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Essencial em períodos de trocas de presente, como o Natal, o gift card pode ser atrativo tanto aos olhos das
grandes redes varejistas, quanto aos dos pequenos, como bancas de jornais, drogarias e quiosques de
segmentos diversos.
Os cartões podem ser encontrados no ponto de venda do próprio varejista e em pontos alternativos, como a
internet, em diversas opções de preço e sem data de validade fixada.
Apesar do tímido resultado, a pesquisa sinaliza que já começou no Brasil uma mudança no comportamento de
compra. Na avaliação do consultor D’Andrea, a pesquisa reafirmou a visão dos especialistas a respeito da
relação entre tecnologia e novos hábitos e práticas de consumo.
“Ela (tecnologia) parece ser o grande motivador das mudanças pelas quais a sociedade vem passando e que
tem impactado o varejo e o e-commerce”, afirma.
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As dez lojas mais citadas pelos entrevistados na compra de vale-presente foram Americanas (22%), Submarino
(18%), C&A (11%), Extra, Renner e Livraria Saraiva (7% cada), Marisa (5%), Walmart, Sam’s Club e Fnac (3%
cada).
A enquete foi realizada no período de 16 e 20 de novembro de 2009 e entrevistou, pela internet, 419 pessoas.
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