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Sem recursos para investir em canais abertos, empresas apostam em programas de varejo. 
 
Quer investir em propaganda na TV? Então procure um programa que tenha baixa audiência. 
Embora esse raciocínio pareça absurdo, alguns empreendedores seguem-no à risca. A explicação 
é simples: sem dinheiro para investir em publicidade no horário nobre da TV, o empresário adota 
como tática de marketing os chamados programas de varejo -aqueles em que, com a ajuda do 
apresentador, os próprios donos exibem, em 90 segundos, as "ofertas imperdíveis" da semana. 
 
A vantagem com relação à TV aberta, dizem especialistas, é o perfil do público. São 
telespectadores dispostos a adquirir produtos e serviços e a garimpar ofertas. 
 
O formato desses programas de TV atrai todos os tipos de varejo: das lojas de móveis e de 
decoração a empresas dos setores de educação, lazer, serviços, tecnologia e turismo. Há espaço, 
ainda, para o mercado imobiliário. 
 
O investimento em um programa da Mix TV, por exemplo, que tem audiência média de 0,3 ponto, 
começa em R$ 16 mil por mês para gravações dos anúncios e duas exibições diárias por 30 dias. 
Numa emissora de TV aberta, apenas uma veiculação de 30 segundos, sem a elaboração do 
comercial, chega a custar cerca de R$ 10 mil no período da tarde. 
 
"Para participar de um infomercial em canais como Bandeirantes, Gazeta e Record, o empresário 
não vai gastar menos de R$ 100 mil", assinala o proprietário da Parceria, Carlos Carreiras. 
 
A empresa compra horários em TVs abertas, vende o espaço e elabora os anúncios em programas 
de varejo. Também responde pela criação e comercialização desse modelo no canal Mix TV. 
 
Consumo premeditado 
 
Para José Roberto de Raphael, do Shop Tour, o perfil do telespectador é a principal vantagem 
para as firmas anunciarem em programas de varejo, que, segundo ele, são "geradores de 
oportunidades para o consumidor". 
 
"Quem assiste [a esses tipos de programa] está interessado em comprar alguma coisa", explica. 
Dados da empresa mostram que o canal tem, em média, 2.900 telespectadores por minuto de 
segunda a sexta. Nos fins de semana, esse número sobre para 4.700. 
 
No Shop Tour, um anúncio veiculado seis vezes por dia durante uma semana sai por R$ 5.000. 
Constituído, em boa parte, por telespectadores das classes B e C, o programa quer agora 
estender sua abrangência. Desde novembro do ano passado, tem convidado lojas voltadas ao 
público A e B para apresentar seus produtos. 
 
A Mammy Gestante é uma das empresas focadas em classes altas que resolveram investir num 
desses anúncios. Porém só na semana entre o Natal e o Ano Novo. 
 
"Era um teste. Não esperava resultado porque a cidade fica vazia nesse período e achava que o 
público era majoritariamente das classes B e C", conta a gerente-geral da firma, Dora Cilento. 
 
No entanto, em vez de optar pelo tradicional formato de um minuto, apostou em um novo, com 
duração de cerca de 20 minutos. 
 
No primeiro dia de exibição, computou 70 carros na porta da loja e saiu de lá às 23h30. O horário 
de fechamento é às 20h. 



"Compensou porque consegui desovar a coleção passada. No entanto, financeiramente, por ser 
uma loja com mais variedade do que quantidade e por ter um público muito específico [o de 
gestantes], o retorno não foi maravilhoso", avalia, sem revelar o montante gasto com o anúncio e 
o valor das vendas naquela semana. 
"Essa forma de publicidade pode ter mais resultado quando aplicada por uma empresa que vende 
itens menos segmentados", diz. 
 

 
 

 
Leia Mais 
 
Empresas médias apelam para publicidade a fim de crescer 
 
"Sem publicidade, a empresa não sobrevive. Com publicidade errada, ela quebra logo." Essa é a 
máxima que o empresário Sergio Ribeiro, 41, sócio da Kits for Baby, usa para justificar o 
investimento de cerca de 10% do faturamento bruto da firma em anúncios. 
 
Divide parte da verba para publicações especializadas em decoração de quartos de criança, "que 
trazem consumidores em busca de produtos mais elitizados". Porém a maior parte dos recursos 
de marketing vai para inserções de um minuto e meio na televisão, "que atraem clientes dispostos 
a pedir descontos e ter vantagens". 
 
Há quase dez anos, Ribeiro anuncia em programas de varejo e raramente fica fora da TV. "Cerca 
de 33% das vendas são resultado da publicidade na TV." 
 
O empreendedor só deixa de anunciar quando tem participação em feiras do setor ou algum 
grande evento que impulsione as vendas. "Os resultados das propagandas são imediatos, mas 
não duram por muito tempo depois que a peça sai do ar", argumenta. 
 
Emilio Michele Cirillo, da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) é um 
dos que defendem o anúncio em veículos de massa. "A empresa média precisa de divulgação para 
tornar-se grande." 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 2 abr. 2006, Negócios, p. 23. 
 


