
A Endossa é uma
loja de tijolos, mas
foi inspirada na web.
É preciso se manter
em evidência
para sobreviver ali.
O produto tem
quatro semanas™
para conquistar a
clientela. Caso
contrário, é eliminado



vizinhas na rua Augusta,
São Paulo, onde fica a loja, estão
saindo para almoçar e param
em frente à loja para saber o
que há dentro das várias caixas
penduradas nas paredes. Eles
estão olhando para uma loja de
tijolo que testa um modelo 2.0.

A loja exibe artigos diversos,
como camisetas engraçadas,
vestidos para meninas
descoladas, ímãs de geladeira
com a foto do Mussum, cintos
de couro e cadernos feitos à
mão. No dia seguinte, os
clientes podem encontrar uma
loja diferente. Alguns dos
produtos não estarão mais ali.
Do mesmo jeito que a web 2.0
muda a oferta a cada dia de
acordo com o gosto do cliente,
Gustavo tenta reproduzir o
conceito no mundo real.

A proposta da Endossa,
chamada pelos criadores de loja
colaborativa, traz um modelo
curioso. Como os blogueiros do
mundo virtual que publicam
para o mundo a custo
quase zero, os mícrolojistas
parceiros da Endossa
podem vender produtos
investindo quase nada. São os
"minimicroempreendedores", o
que inclui pequenos artesãos,

bandas alternativas, estilistas e
designers iniciantes. É gente
que não tem estrutura para
lançar seus produtos em escala
no mercado, algo como o
conceito da cauda longa
(popularizado pelo americano
Chris Anderson, ao mostrar
como a internet torna
economicamente relevante a
venda de produtos de nicho).
A Endossa esboça um modelo
em que a cauda longa é recriada
no mundo real.

Mas, ao contrário de seus
correspondentes virtuais, a
Endossa não opera na internet.
É loja física, com teto, chão,
paredes e endereço. Qualquer
pessoa que faz algum trabalho,
seja por diversão ou para
ganhar dinheiro, pode colocá-lo
à venda na Endossa. Basta
alugar um espaço. Não precisa
se preocupar com recolhimento
de impostos nem negociação de
ofertas especiais. As taxas são
coletadas pela própria loja e o
preço dos produtos é definido
pelo locatário. No fim do mês,
ele paga o aluguel e recebe o
dinheiro das vendas.

Para entender bem como a
Endossa surgiu e funciona hoje,
é preciso voltar ao início,
quando tudo começou. Quando
cursava marketing na ESPM
em 2001, Gustavo conheceu
Rafael Pato e Carlos Margarido.
Estudantes, eles personificavam
a geração y. Não sentem culpa
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em jogar videogame no
trabalho e estão plugados
na internet para ficar por
dentro das novidades.

Insatisfeitos com as
experiências no mercado, só
queriam saber de abrir o
próprio negócio. Demorou a
acontecer. Gustavo trabalhou.no
Uol em 2005 em projetos de
web 2.0, como a Uol K (rede
criada para concorrer com o
Orkut), a seção de blogs do
porta] e o Shopping Uol. Ali ele
escolheu a colaboração em rede
com foco profissional. Pato e
Margarido concordaram.

Os três montaram um blog
para tentar ganhar dinheiro,
mas nada de diferente
aconteceu. No final de 2006
Margarido descobriu - pela
internet - uma loja em
Cingapura que alugava caixas

para que os pequenos
produtores comercializassem
seus produtos.

A idéia parecia
interessante, mas faltava algo.

Na loja de Cingapura não havia
rotatividade entre marcas
menos lucrativas, o que podia
significar produtos pouco
interessantes sendo vendidos
por um longo período. Além
disso, o proprietário cobrava
uma comissão sobre a venda
dos produtos.

Margarido chamou os
amigos e os três começaram a
debater sobre o que faltava.
Uma decisão foi abandonar a
comissão. Nada ia atrapalhar o
produto que vendesse mais,
muito menos um porcentual
pago por produto. Eles iam
cobrar apenas o aluguel.

Mas o mais interessante
seria o modelo darwiniano,
claramente inspirado na
internet, adaptado pelo trio ao
mundo real. A partir do custo
baixo do aluguel e mais nada,
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nenhum produto teria muito
mais espaço que o outro, o que
significa condições iguais de
disputa. Qualquer um poderia
entrar na briga. Ao fim de um
curto período, o cliente
determinaria a permanência
ou não de uma marca na loja.
Vendeu, o produto fica,
Encalhou, o produto sai.

O conceito parecia simples e
fácil de executar, mas nenhum
deles tinha dinheiro para alugar
o espaço. A saída foi apresentar
o projeto aos pais, que
concederam um empréstimo de
RS 100 mil a juro zero e sem
prazo para ser quitado.

Com o capital, eles
começaram a desenvolver o
projeto. Gustavo continuou no
Uol, enquanto Pato e Margarido
discutiam a idéia em um
apartamento do edifício Copam,
no centro de São Paulo.

Foi quando os obstáculos
começaram a aparecer.
Tributaristas, incluindo um
ex-professor de Margarido dos
tempos em que ele fazia
administração na Universidade
de São Paulo, alertaram que o
projeto complicaria porque os
impostos seriam muito altos.

63 semanas
O trio ignorou os riscos e

foram em busca de um local
para instalar a loja. Como
opções, um espaço na rua
Pamplona, no bairro paulistano
dos Jardins, ou na Teodoro
Sampaio, em Pinheiros. A
preferência foi pela Augusta,

pato: vasculhou a
internet à procura de
possíveis inquilinas

rua que já foi homenageada em
músicas da Jovem Guarda,
virou ponto de prostíbulos
baratos e hoje passa por uma
revitalização que incluí a
abertura de novos bares e casas
noturnas. Na visão dos sócios, a
Augusta, com suas constantes
transformações, representa o
ideal da Endossa. Além disso,
atinge públicos de vários perfis:
de engravatados dos escritórios
da região a jovens em busca de
diversão à noite.

Em agosto de 2007, eles
escolheram o imóvel que
abrigou, durante 50 anos, a
primeira unidade da rede de
salões de beleza jacques
Janine. Gustavo pediu demissão
do Uol c, junto com Pato e

Margarido, começou a montar a
loja colaborativa.

Enquanto o prédio estava em
reforma, os sócios saíram à
captura de possíveis inquilinos
para as caixas. Pato vasculhou
em comunidades do Orkut,
como "Eu faço artesanato",
entre outras, além de artesãos e
estilistas que divulgam seus
trabalhos no site de imagens
Flickr. Disparou e-mails
marketing com a idéia da loja e
um convite para fechar
contratos. Gustavo e Margarido
foram ainda a feiras de
artesanato e eventos como o
Mercado Mundo Mix.

Em março de 2008, 63
semanas após a concepção da
idcia, a Endossa foi aberta.
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No espaço, várias caixas vazias e
algumas ocupadas por canecas
que são dadas de brinde a cada
empreendedor que locar um
espaço. No primeiro dia,
nenhuma venda feita. No
segundo c no terceiro, nada.
Ninguém parecia se interessar.

36
poucos, os primeiros

interessados apareceram. O
trabalho feito nas semanas
anteriores começou a dar
resultado. Em duas semanas,
os 131 espaços que eles
esperavam alugar em seis
meses já estavam ocupados.

Para quem observa de fora, a
Endossa pode parecer uma loja
comum em que as marcas à
venda na loja colaborativa
precisam conquistar os
consumidores. Uma das
principais diferenças é a
velocidade com que elas somem
se o objetivo não for atingido.
Os contratos de aluguel das
caixas valem por um mês. Se
dentro desse período o
expositor não conseguir vender

no mínimo o mesmo valor
que paga pela locação, ele
cede o espaço a outro.

O mínimo garante a
permanência por urn mês, mas
não é o suficiente. É preciso
vender mais e ter lucro. Os
novatos têm até o terceiro mês
para se estabilizarem, caso
contrário também são
convidados a deixar a loja. Além
de fazer a vontade da clientela,
isso garante que o
"minimicroempreendedor" não
pague para expor produtos que
não saem da prateleira. Por isso,
a Endossa pode mudar
completamente do dia para a
noite. É a teoria da evolução de
Charles Darwin aplicada ao
mercado. Sobrevive quem
melhor se adaptar.

As mudanças ocorrem
livremente em um ambiente
vivo. Uma artesã de bonecos de
crochê queria vender seus
produtos para crianças, embora
fossem os adultos que mais
compravam. Abaixo da sua
caixa, um espaço foi alugado
para um vendedor de produtos
eróticos. Cremes, vi brado rés e
fantasias ficavam bem abaixo
dos bonecos infantis da
moça. Ela deixou a Endossa.
Depois, os produtos eróticos
também saíram.

No primeiro semestre do
ano passado, a rotatividade dos
inquilinos ficou em torno de
30%. É o percentual que foi
eliminado. Todos os dias às dez
da manhã, antes de a loja abrir,
tudo começa de novo. Os

"minimicroempreendedores"
chegam c colocam etiquetas nos
produtos, dando entrada nas
mercadorias e arrumam as
prateleiras. Onde antes os
fregueses do salão lavavam os
cabelos, a gerente Raísa Terra
acerta os aluguéis e fecha novos
contratos enquanto afaga a
cadela schnauzer Ziza.

Todo tipo de produto é
permitido, exceto os com venda
controlada, como bebidas
alcoólicas, alimentos e tabaco.
As duas marcas que mais saem
são as camisetas El Cabritem e
vestidos Minha Mãe que Fez.
Elas poderiam vender mais não
fosse por um limite imposto
pelos empresa rios para tentar
imitar uma característica da
internet em que nenhum site
consegue tirar espaço do outro.
Todos têm seu espaço, basta
oferecer algo de valor. Na
Endossa, como se trata do
mundo real, os sócios limitaram
o espaço de cada marca a 5% do
total da loja. Assim se impede o
"monopólio" das marcas líderes.
É o que garante a diversidade da
loja colaborativa.
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Não é uma regra fácil de ser
mantida. Os produtos mais
fortes podem1 render até
15 vezes mais que o valor da
locação, que varia de RS 80 a
R$ 550, conforme o tamanho da
caixa. Seria fácil aumentar o
lucro oferecendo mais caixas
para esses produtos. É preciso
resistir à tentação.

Até agora, parece que o
modelo vale a pena ser
defendido. Em 2008, a Endossa
vendeu em média R$ 180 mil
por mês em produtos. Mas
ficou apenas com R$ 30 mil
mensais, que é a parte
correspondente aos alugueis.

Gustavo garante que até
junho eles estão livres da dívida
com os pais. Ele já se empolga
com a possibilidade de
ganhar mais, mas resiste à
possibilidade de cobrar
comissão, o que prejudicaria os
"minimicroempreendedores"
que faturam pouco.

Para tentar aumentar o
próprio lucro, os sócios estudam
cobrar dos primeiros colocados
o valor gasto com sacolas e
etiquetas - que são pagas pela
Endossa. Outra proposta é que
os que vendem mais dividam o
salário dos três vendedores, que
acabam se dedicando mais às
marcas de maior saída.

Por enquanto, os sócios
querem melhorar os processos
internos. Pato passa horas no
escritório, entre os cigarros de
Margarido e o videogame de
todos os dias, mexendo no
laptop e testando maneiras

para agilizar a entrada e
saída de mercadorias e a
emissão de notas fiscais. Por
enquanto, essas coisas ainda
são feitas manualmente.

Pato também quer colocar
no site informações, como a
margem de lucro de cada
fornecedor. Hoje, eles acessam
as vendas em tempo real, mas
não têm o cálculo automático de
quanto vão receber no final do
mês. Essas novidades devem

estar prontas até novembro e
deixar a loja preparada para as
vendas de fim de ano.

Em 2010, o projeto é, enfim,
transformar a Endossa em uma
rede de colaboração. O conceito
da loja será exportado para
cidades do interior paulista e
de outros Estados com o
sistema de franquias. Assim, a
internet física vai deixar de ser
só um ponto e se tornar uma
rede de verdade. BB
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