
ponto-de-venda

A loja colaborativa Endossa é feita de tijolos, mas foi
inspirada em blogs e redes sociais. Como na internet,
é preciso se manter em evidência para sobreviver ali.
O produto tem quatro semanas para conquistar a clientela.
Caso contrário, é eliminado
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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 microlojis-
tas parceiros da Endossa podem vender produtos
investindo quase nada. São os "minimicroempre-
endedores", o que inclui pequenos artesãos, esti-
listas 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). Aqui, a
cauda longa é recriada no mundo real.

A Endossa não opera na internet. É loja física,
com teto, chão, paredes e endereço. Para expor lá,
basta alugar um espaço. As taxas são coletadas
pela própria loja e o preço dos produtos é defini-
do pelo locatário. No fim do mês, ele paga o alu-
guel e recebe o dinheiro das vendas. O modelo foi
inspirado em uma loja em Cingapura que aluga
caixas para que os pequenos produtores comer-
cializassem seus produtos.

A loja segue a lógica darwiniana. Vendeu, o
produto fica. Encalhou, o produto sai. Os contra-
tos 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. No primeiro
semestre do ano passado, a rotatividade dos in-
quilinos ficou em torno de 30%.

Mas se vender a mais também, não terá es-
paço extra. Há um limite imposto pela loja que
imita outra característica da internet: nenhum
site consegue tirar espaço do outro. Todos têm
seu espaço, basta oferecer algo de valor. Na En-
dossa, como se trata do mundo real, o espaço
de cada marca está limitado a 5% do total da
loja. Assim se impede o "monopólio" das mar-
cas líderes. É o que garante a diversidade da
loja colaborativa.

Não é uma regra fácil de ser mantida. Os pro-
dutos mais fortes podem render até 15 vezes mais
que o valor da locação, que varia de R$ 80 a R$
550, conforme o tamanho da caixa. Seria fácil au-
mentar 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$ SOWil mensais, que é a parte cor-
respondente aos aluguéis.

Em 2010, o projeto é transformar a Endossa em
uma rede de colaboração. O conceito da loja será
exportado para cidades do interior paulista e de ou-
tros Estados com o sistema de franquias. TJ
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