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Este tipo de varejo, conhecido como "home shopping", amplia negócios com a internet.  
 
O crescimento das vendas on-line não tem representado ameaças à saúde financeira dos canais 
de "home shopping" na TV. Aliás, pelo contrário, este tipo de varejo, que nasceu na década de 80 
nos Estados Unidos, disposto a vencer o consumidor pela exaustão e cresceu no boom da venda 
de equipamentos de ginástica, na verdade, ampliou seus negócios com a chegada da internet, via 
sites de vendas. E vão muito bem.  
 
O Brasil é um bom exemplo do sucesso destes canais desde seus tempos históricos, quando o 
telespectador nacional passou a ser bombardeado pelas facas Guinzo, que cortavam tudo, e as 
meias Vivarina, que nunca desfiavam. Hoje, os brasileiros têm acesso a canais muito mais 
sofisticados, com linhas variadas de produtos e marcas próprias, como o próprio canal brasileiro 
Shoptime, que a Sky Shop S.A. vendeu em 2004 com seu site à Americanas.com por R$ 126,7 
milhões. Na época, o Shoptime apresentava um faturamento bruto R$ 187 milhões.  
 
Embora o setor não seja muito afeto a divulgar números, este é um mercado competitivo e forte. 
Um bom exemplo é o Polishop, uma empresa do grupo Polimport, que se apresenta como "uma 
das principais e mais eficientes companhias de marketing direto da América Latina", há 10 anos 
no mercado.  
 
No Brasil, iniciou suas atividades em 1994 com o lançamento do programa de controle de peso 7 
Day Diet, do Emerson Fittipaldi, e hoje vende centenas de produtos dos mais simples, como 
aparelhos de cozinha, aos mais exóticos, como o saco plástico que vira poltrona, e sofisticados, 
como adegas climatizadas. Muitos deles são comercializados com exclusividade. No momento, a 
empresa investe em programates de anúncios feitos no Brasil e não apenas traduzidos, têm uma 
"revista-tablóide", um site e abriu lojas em shoppings de São Paulo.  
 
Canais como o Polishop, ou aqueles que vendem jóias ou promovem leilões, que ocupam os 
horários mais "vazios" de público na madrugada e especialmente pela manhã, são também 
representativos para o faturamento das TVs. Segundo fontes dos canais de TV paga, a maioria 
dos negócios de "home shopping" é fechada como "pan-regional", ou seja, para toda a America 
Latina e chegam a representar 20% da receita de publicidade.  
 
Case de sucesso  
 
O canal brasileiro Shop Tour, pioneiro no formato de programas de vendas no Brasil e o único no 
mundo com um modelo, patenteado, que privilegia os lojistas - que aparecem fazendo suas 
ofertas dentro de suas próprias lojas -, projeta não só crescer cerca de 40% este ano como quer 
mudar de patamar e começar a ser conhecido como um canal de conteúdo diversificado. "Estamos 
dedicando espaço grande a noticiários e queremos ser conhecidos também por isso", diz o 
presidente executivo da empresa, José Roberto De Raphael.  
 
O Shop Tour, depois de um difícil 2005, passou por uma completa reestruturação administrativa, 
fez investimentos pesados como o de US$ 1 milhão em equipamentos, zerou todas as dívidas e 
pelos resultados do primeiro trimestre diz acreditar que chega fácil à precisão de um crescimento 
de 40%.  
 
O Shop Tour foi fundado em 1987 por iniciativa do publicitário Luiz Antonio Cury Galebe, que hoje 
preside o novo Conselho Consultivo, convidou o atual presidente-executivo da empresa, José 
Roberto De Raphael, para profissionalizar a gestão.  
 



"A idéia criada por Galebe há 18 anos já foi consolidada em sua plenitude. O objetivo agora é se 
destacar, também, como empresa", afirma De Raphael, que já esteve à frente de empresas como 
Wal-Mart, Carrefour, Makro, além de participar da criação das redes Express (hoje Select) e dos 
Hipermercados Extra (Grupo Pão de Açúcar).  
 
O processo de mudança incluiu a implantação de uma nova estrutura administrativa financeira e a 
reformulação da programação. "Diminuímos e invertemos a pirâmide hierárquica. A empresa tinha 
diversos níveis e hoje opera somente com três, um modelo de gestão que dá mais agilidade, 
produtividade e qualidade para os negócios do canal", afirma.  
 
Hoje o Shop Tour opera com uma equipe de 250 funcionários e se responsabiliza, com suas 20 
equipes de produção, dez apresentadores e três helicópteros, pela execução de todas as etapas 
do trabalho.  
 
"Somos uma boa opção para o varejo, especialmente o de pequeno e médio porte que não pode 
pagar anúncios caros", diz De Raphael. "Além disso, temos uma estrutura que nos permite 
atender ao comerciante que for fazer alguma promoção relâmpago num curto espaço de horas", 
comenta.  
 
O Shop Tour surgiu como um programa de apenas dez minutos diários e alguns poucos lojistas e 
anunciantes. Com o tempo, foi ganhando espaço e atualmente é um canal independente, com 24 
horas de programação diária, ocupando uma sede própria de 5 mil metros quadrados. Com 
abrangência em 50 cidades de dez estados, o Shop Tour atinge 17 milhões de telespectadores.  
 
Para o professor Ricardo Pastore, coordenador do núcleo de varejo da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), os "home shopping" são "uma opção altamente interessante em 
especial para o pequeno e médio varejo, dando acesso a eles, a uma mídia poderosa como a TV". 
Para Pastore, entretanto, o anunciante deve ter cuidado com a imagem que está oferecendo do 
seu produto, "porque corre-se o risco de estar destacando apenas o preço, deixando de lado a 
qualidade e a inovação".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


