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EMPRESAS

VENDA

News Corp pode se desfazer do
site de entretenimento My Space
A News Corp estuda a possível venda ou cisão de seu site de
entretenimento MySpace, que vem enfrentando problemas, informou
uma fonte próxima às negociações. O conglomerado de mídia já recebeu
manifestações de interesse de cerca de 20 empresas até o momento
e deve atrair mais nas próximas semanas. Executivos da News Corp e
do Allen & Co iniciarão as negociações na segunda semana de março.

TROCA DE COMANDO

Apple obtém 30% de apoio de acionistas
em proposta de plano de sucessão
Quase um terço dos votos dos acionistas da Apple foram favoráveis à
proposta de divulgação de um plano para sucessão do presidente-executivo
Steve Jobs, destacando a preocupação dos investidores sobre quem
substituirá o líder. A Apple anunciou durante assembleia de acionistas
que não havia obtido aprovação para a proposta. No momento, a
companhia está a cargo do vice-presidente de operações, Tim Cook.

Nelson Ching/Bloomberg

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

A Polishop, com 130 lojas espa-
lhadas pelo país, pode vir até
você por diversos caminhos.
Entre os mais conhecidos estão
os programas de TV, no ar du-
rante 116 horas diárias. Há ainda
o comércio eletrônico, as vendas
por telefone, as revistas rechea-
das de produtos, além dos catá-
logos que chegam discretamente
pelos envelopes das faturas do
seu cartão de crédito. Mas para
João Appolinário, dono da Po-
lishop, ainda não é suficiente.
Agora ele quer entrar na sua casa
pela porta da frente.

Em abril o empresário lançará
o Polishop Com Você, seu sistema
de venda direta. Ele já convenceu
mais de mil pessoas a se transfor-
marem em “empreendedores in-
dependentes” que sairão com
catálogos debaixo do braço, se-
guindo os moldes de venda porta
a porta de empresas como Avon e
Natura. Só que em vez de cosmé-
ticos, estes vendedores terão
uma vasta lista de “produtos ino-
vadores”, como Appolinário
gosta de dizer, sendo a maior
parte eletrodoméstico.

“A Polishop é uma das poucas
empresas verdadeiramente mul-
ticanal. Temos uma única central
de compras e todos produtos po-
dem ser encontrados em todos
os nossos canais, pelo mesmo
preço”, afirma Appolinário re-
ferindo-se a um hábito comum
entre os varejistas de formar
preços diferentes para um mes-
mo produto dependendo do ca-
nal de venda. Por exemplo:
quando a compra é feita pelo site
da loja, o consumidor pode re-
ceber um desconto não disponí-
vel no ponto de venda.

O plano da Polishop Com Você
é chegar ao final do ano com um
exército de 10 mil vendedores e
uma participação de 8% sob um
faturamento superior a R$ 1 bi-
lhão. Mesmo se cumprida a
meta, o novo formato ainda fica-

rá longe da importância das lo-
jas, responsáveis pelo grosso da
receita, cerca de 50%. As vendas
pelo call center — entram neste
bolo a televisão, as revistas e o
televendas — respondem por
38% do faturamento, enquanto
as parcerias com os cartões de
crédito ficam com 4%.

Preço elevado
A Polishop já provou que sabe
trabalhar com diversos canais de
vendas, mas enfrentará um de-
safio na nova empreitada: con-
vencer o consumidor a comprar,
por catálogo, um produto caro.
Afinal, é menos arriscado en-
comendar cosméticos, livros e
lingeries, itens de sucesso nas
maiores empresas do ramo, os
quais exigem baixo investimen-
to. Na Polishop Com Você o tí-
quete médio estimado é R$ 250.

“Comprar produtos de valor
baixo exige menos esforço por
parte do consumidor. Adquirir
produtos mais caros é uma deci-
são que precisa ser pensada”, diz
Ana Caroline Fernandes, profes-
sora do Programa de Administra-
ção de Varejo (Provar) da Funda-
ção Instituto de Administração
(FIA). “Vamos ter todos os pro-
dutos disponíveis, mas na venda
direta vamos focar em determi-
nados itens. Nos nossos vídeos de
treinamento para a força de ven-
das selecionamos os 24 produtos
mais vendidos”, diz Appolinário.
Este cuidado já reduziu a média
de gasto por cliente pela metade.

A Polishop não tem concor-
rente de peso neste mercado.
Cerca de 88% das vendas se
concentram em perfumaria,
cosméticos e higiene pessoal,
segundo dados da Associação
Brasileira de Empresas de Ven-
das Diretas (Abevd). Os suple-
mentos nutricionais são respon-
sáveis por 6% de tudo que é ven-
dido desta forma, itens voltados
para cuidados do lar ficam com
5% e o grupo formado por em-
presas de bijuterias, moda ínti-
ma e viagens, vendem 1%. ■

Polishop vai vender
eletrodoméstico
de porta em porta
Varejista prevê formar equipe de 10 mil vendedores até o fim
do ano; novo canal deve responder por 8% do faturamento

Polishop prevê a inauguração
de 19 pontos de venda,
sendo quatro deles de
mil metros quadrados

No espaço disponível nas lojas
da rede Polishop já não cabe
mais as ideias de João Appoliná-
rio, presidente da varejista. Este
ano, o empresário vai inaugurar
megaunidades, com cerca de
mil metros quadrados, e repro-
duzir dentro delas ambientes
para demonstrar os produtos
que a companhia comercializa.
Os aparelhos de ginástica, por
exemplo, ficarão expostos em
um espaço que imitará o am-
biente de uma academia.

A experiência começou com a
inauguração da loja do Shopping
Aricanduva, em São Paulo, no
ano passado. Neste ponto de
venda, de 540 metros quadra-
dos, existe um espaço dedicado à
beleza, bem parecido com um
camarim. “Nesta loja temos ape-
nas uma cadeira na área de bele-
za. Na mega loja teremos pelo
menos três”, diz Appolinário.
Para 2011, está programada a
abertura de quatro megalojas e 15
pontos de venda no tamanho
tradicional, de cerca de 250 me-
tros quadrados. No ano passado,
a empresa investiu R$ 25 milhões
em expansão, mas o orçamento
de 2011 ainda não foi definido.

“A Polishop é uma
das poucas empresas
verdadeiramente
multicanal. Temos
uma única central
de compras e todos
os nossos produtos
podem ser
encontrados em
todos os nossos canais,
pelo mesmo preço

João Appolinário

Megalojas serão o
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 157/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:30 horas do dia  
16/03/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:30 
horas do dia 16/03/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO  PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:30 horas do dia  
15/03/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:30 
horas do dia 15/03/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO  PREGÃO ELETRÔNICO N° 5084/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:30 horas do dia  
14/03/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:30 
horas do dia 14/03/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO  PREGÃO ELETRÔNICO N° 150/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  14:00 horas do dia  
15/03/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 14:00 
horas do dia 15/03/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

INTERNET

New York Post anuncia que Google planeja
lançar serviço de filmes na Europa
O Google planeja lançar um serviço de assinatura ilimitada para acesso
a filmes, semelhante ao Netflix e ao oferecido pela Amazon, publicou
o New York Post. O gigante de buscas da internet, que vem negociando
com estúdios de Hollywood há meses, espera lançar o serviço inicialmente
na Europa, especificamente no Reino Unido, antes de avançar para
os Estados Unidos. O Google destinou US$ 100 milhões na transação.

Tony Avelar/Bloomberg

SEGREDO REVELADO

R$ 1 bilhão
é o faturamento aproximado da
empresa. Embora o presidente
da companhia prefira não
comentar o tema, a cifra está
estampada nos materiais de
treinamento dos vendedores.

MARATONA NA TV

116 horas
diárias é quanto tempo os
programas da varejista ocupam
na TV. Na sede da companhia,
em São Paulo, três estúdios
são responsáveis pela produção
e filmagens dos comerciais.

LEITURA E PROPAGANDA

1,5 milhão
de exemplares da revista Novas
Ideias são impressos a cada
45 dias. Ela funciona como uma
espécie de catálogo, distribuído
nas lojas e enviada para
a residência dos clientes.

FAZENDO AS CONTAS

R$ 25 mi
foi o investimento na abertura
de lojas no ano passado.
A companhia ainda não fechou
o orçamento para este ano,
mas só o canal de venda
direta consumiu R$ 5 milhões
até o momento.

O MERCADO

R$ 26 bi
foi quanto movimentou o mercado
de venda direta, dominado por
empresas de cosmético, higiene
pessoal, suplemento nutricional,
cuidado para o lar, bijuteria,
moda íntima e viagem.

João Appolinário, dono da
Polishop: 240 posições no

call center para venda pela TV

Marcela Beltrao

Perfil
As 130 lojas da Polishop são pró-
prias e Appolinário não pensa em
partir para franquias. “A rede
perderia agilidade. Com o con-
trole de todos os canais de venda
conseguimos fazer promoções
iguais e com rapidez”, afirma.
Quando escolhe novos produtos
para compor o mix o empresário
busca inovação. “Ele precisa ser
diferente. Não adianta ser bom e
útil, tem de ter algo mais”, diz.

Um dos exemplos é o grill
George Foreman, que se tornou
conhecido no Brasil pelas telas da
Polishop. Outro produto popula-
rizado pela companhia foi o Jui-
cer, nome inventado pela equipe

de Appolinário para tornar mais
simpático o chamado extrator de
frutas. Um dos campeões de
venda do momento é o kitchen
revolution, um aparelho com 34
funções diferentes, entre elas, a
de liquidificador, fatiador, es-
premedor, ralador e batedeira.
Atualmente o mix de produtos é
composto por 800 itens. “Lan-
çamos até três novos itens por
semana”, afirma o empresário.

A Polishop foi fundada em
1999 com o programa de dieta ali-
mentar “7 day diet”, assinado por
Emerson Fittipaldi. Appolinário já
foi proprietário de uma confec-
ção, sócio de academia e de uma
rede de fast-food chinesa. ■ C.E.

Rede é formada por
130 lojas próprias,
o que, segundo
Appolinário,
garante a agilidade
necessária para
fazer as promoções

TECNOLOGIA

Qualcomm adquire a holding
GPSNet Technologies
A Qualcomm, especializada no fornecimento de sistemas integrados de
rede sem fio e serviços para empresas de transporte e logística, anunciou
por sua subsidiária Qualcomm Canada, Inc., a compra da holding GPSNet
Technologies, Inc., que opera a Sylectus, provedora de um software de
gerenciamento de frotas para empresas de transporte de menor porte. A
Qualcomm dará continuidade às operações utilizando o nome da Sylectus.

próximo passo da varejista
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