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Cresce o número de pessoas que se rendem à facilidade de comprar produtos pela televisão.  
Mas o negócio requer cautela. 
 

 

Viviane Romanelli do Shoptime: talento 

Quem não conhece um feliz comprador daquelas fantásticas fôrmas de silicone para fazer bolos? 
Ou então não ouviu aquela vizinha dizer maravilhas a respeito da iogurteira que leva saúde para 
toda a família? Ou quem sabe não seja você mesmo o consumidor da cera líquida anunciada pelo 
ex-piloto Emerson Fittipaldi, aquela que promete transformar a lata velha num carro novinho, 
novinho. Se você não resiste ao impulso de comprar tudo o que vê na tevê, não se desespere. É 
difícil mesmo se controlar quando a oferta de produtos ao alcance de apenas uma das mãos é 
enorme. Ao contrário dos estabelecimentos comerciais tradicionais, o mercado de vendas pela 
tevê cresce de maneira vertiginosa. Há dez anos, ele praticamente não existia no Brasil. Hoje, é 
responsável pelo êxito de produtos como máquinas de waffle e escovas de cabelo capazes de 
domar a mecha mais rebelde. O mecanismo é simples: o vendedor anuncia, você pega o telefone 
e, sem precisar sair de casa, faz a compra. Só é preciso tomar cuidado para não cair no conto de 
uma organização Tabajara da vida, a “empresa” fictícia criada pelos rapazes do Casseta & Planeta 
para ridicularizar os produtos que prometem tudo e oferecem o nada.  

O canal por assinatura Shoptime (NET/Sky), pertencente às Organizações Globo, é um bom 
exemplo do crescimento desse mercado. No ar desde 1995, é o único da tevê brasileira com toda 
a programação voltada para a comercialização de produtos. O modelo foi inspirado no 
Homeshopping Network, uma potência de venda a distância que atinge 80 milhões de domicílios 
nos Estados Unidos. O Shoptime está seguindo seus passos. Em 2002, o canal faturou R$ 140 
milhões, um crescimento de 40% em relação a 2001. Nesse primeiro semestre de 2003, registrou 
um aumento de vendas de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter 
uma idéia de como andam as coisas no comércio fora da tevê, as Casas Bahia, a maior rede de 
eletroeletrônicos do País, cresceu 16% no mesmo período. As lojas Marabrás, de São Paulo, por 
outro lado, viu seu faturamento desabar 16% no ano passado. 



 

Djalma Pessoa é consumidor de objetos de cozinha, como a panela de arroz japonês, a de 
legumes e as famosas facas Gynsu 

O canal Shoptime é dividido em diversos programas – TV UD (utensílios domésticos), Casa & 
Conforto, Eletro Shop, entre outros – que vendem desde artigos para a cozinha até computadores 
de última geração. Além dos produtos com a marca Globo, o canal compra de outros 
fornecedores, estoca e os vende por meio de uma central de atendimento 24 horas, sem falar no 
comércio pela internet. Os campeões de bilheteria são a máquina para fazer tortas (R$ 120 cada) 
e a grelha para carnes (R$ 245 cada). Somados, os dois itens vendem sete mil unidades por mês. 
“Alguns produtos são sazonais, saem mais em uma época do ano. Mas, em geral, os da TV UD 
sempre vendem bem, assim como os DVDs, nosso líder de vendas em junho”, diz Carlito 
Camargo, diretor do canal.  

Campeã – O fenômeno Shoptime produziu até uma musa. Trata-se de Viviane Romanelli, a 
simpática apresentadora do TV UD. Há seis anos à frente do programa, ela tornou-se a campeã de 
e-mails do canal: são pelo menos mil mensagens por mês. Formada em jornalismo e estudante de 
gastronomia na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, a merchandete – assim são 
chamadas as moças que anunciam produtos na telinha –, pretende abrir em breve o restaurante 
Antigamente, no Rio. Seu talento fez a todo-poderosa diretora da Globo Marlene Mattos convidá-la 
para fazer parte de seu casting. A partir de agora, Marlene será a responsável por agenciá-la e 
assessorá-la. “A Viviane foi a pessoa que mais me fez usar o cartão de crédito até hoje. Penso em 
projetos dentro daquilo que ela mais sabe fazer: vendas e entretenimento de forma muito 
competente”, diz Marlene. Modesta, ela acha que o seu carisma se deve ao fato de não ter medo 
de cometer e assumir erros em frente às câmeras. “Posso estar preparando uma omelete e, se 
queimar, vou assumir que deu errado. E não esconder. As pessoas gostam disso, fica muito mais 
natural”, acredita.  

Um dos fãs de Viviane, e de compras na tevê em geral, é o empresário Djalma Pessoa. Aos finais 
de semana, sua atividade preferida é inventar pratos para a mulher e os dois filhos. Por conta 
disso, já comprou muitos utensílios anunciados pela merchandete e suas concorrentes. “Não 
posso ver um programa que venda coisas de culinária que pego o telefone. Já comprei 
churrasqueira elétrica, panela para cozinhar legumes, outra para fazer arroz japonês e até 
aquelas famosas facas Gynsu, que nem estão mais à venda”, lembra. Se ele usa todos esses 
objetos? “Quase nenhum. A panela para fazer arroz japonês, por exemplo, custou uma fortuna e 
dá trabalho para usar”, reclama. Um dos problemas da compra impulsiva é justamente este. Nem 
todos os produtos são tão práticos como parecem e muita gente não usa o que adquire. 
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