
Diferenças
regionais
Publicada origi-
nalmente em
francês, a obra já
foi traduzida pa-
ra vários idiomas
e chega finalmen-
te ao português.
O tema, contu-
do, é universal:
as características
que fazem com
que uma região
seja tipicamente
empreendedora,
enquanto outras,
ainda que vizi-
nhas, têm dificuldade para
acompanhar o desenvolvimen-
to econômico geral.

O jeito
indiano
Ainda sem tradu-
ção para o portu-
guês, “The India
Way: How In-
dia’s Top Busi-
ness Leaders are
Revolutionizing
Management”
(“O caminho da
Ìndia: como os
líderes das maio-
res empresas da
Índia estão revo-
lucionando os
negócios”) mos-
tra as práticas
inovadoras das
grandes empresas do país no
que se refere a estratégia, lide-
rança e cultura organizacional.
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Muito mais do
que lojas de
sapatos
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Em ‘lojas gratuitas’,
a moeda é a opinião
Nesse novo modelo de varejo, que estreia no País na próxima semana,
cliente vai levar lançamentos da indústria e, em troca, avaliar os produtos

Já faz algum tempo que o sapato
se tornou um verdadeiro produ-
to de arte. A necessidade de bele-
za e estilo ofuscou o desejo tri-
vial de conforto e cruzou todas
as fronteiras sociais. Dos tênis
retrô aos sapatos de salto alto de
estilistas famosos, o calçado ho-
je é uma parte importante do
mercado internacional da moda.
As lojas de calçados, naturalmen-
te, também evoluíram, tornan-
do-se modernos centros de mo-
da, igualmente elegantes.

Assim, não importa se você
procura uma sandália luxuosa
de plataforma desenhada pelo es-
tilista Jimmy Choo ou um tênis
raro da coleção da Adidas de
1972, há sempre uma loja cuida-
dosamente decorada no merca-
do onde eles estão à venda.

A loja da marca japonesa Bape
na cidade de Los Angeles, nos Es-
tados Unidos, por exemplo, já se
tornou uma das grandes atra-
ções da Melrose Avenue. Um
imenso cilindro de vidro com
seis metros de diâmetro domina
o espaço. A exposição dos tênis
dentro do cilindro dá um aspec-
to ao mesmo tempo industrial e
de museu ao local. O projeto é de
Masamichi Katayama e sua em-
presa, a Wonderwall.

Outra loja diferenciada é a

Kymyca, de Maastricht, na Ho-
landa. O premiado designer Mau-
rice Mentjens projetou canos de
metal para expor os sapatos de
algumas das maiores grifes do
mundo.

Já a Munich tem lojas espalha-
das por toda a cidade de Barcelo-
na, na Espanha, sendo que a
maior delas foi projetada por Ig-
nasi Llauradó and Eric Dufourd,
da Dear Design. A loja é marcada
por superfícies de vidro escuro,
espelhos, árvores de metal e cai-
xas que se parecem com gaiolas
penduradas no teto (de onde os
sapatos parecem ter “escapa-
do”). Tudo marcado por um ar
experimental e despreocupado.
O espaço angular e desajeitado
mostra que a marca, septuagená-
ria, está longe de envelhecer.
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● Livre arbítrio
Segundo Luiz Gaeta, do Clube
Amostra Grátis, não haverá de-
monstração de produtos na loja.
A ideia é que o cliente faça a
escolha conforme seu perfil de
consumo, e não por estímulo.
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Imagine entrar em uma loja, es-
colher cinco produtos e levá-los
para casa sem pagar um tostão.
O que parece sonho de consumo
será realidade em dois estabele-
cimentos que estreiam um novo
modelo de negócio no Brasil: as
“lojas gratuitas”. Nessa catego-
ria comercial, após escolher o
produto, o cliente paga com sua
opinião. Assim que preencher
um questionário pela internet so-
bre os lançamentos que esco-
lheu, estará automaticamente
convidado a retornar à loja e le-
var novos produtos.

As lojas gratuitas são um espa-
ço para o “test drive” de produ-
tos que ainda não chegaram ao
grande varejo. As duas primeiras
unidades do gênero, a serem
inauguradas em São Paulo, fun-
cionarão como clubes de consu-
mo. Para aderir, o cliente paga
uma taxa anual, de R$ 15 ou R$
50, que varia conforme a loja. Em
troca, experimenta em primeira
mão alimentos, cosméticos e
produtos de limpeza. Nesses ca-
sos, levará os lançamentos para
casa. Já as novidades de tecnolo-

gia serão apresentadas apenas
nas unidades.

Quem garante a viabilidade
econômica nesse modelo de ne-
gócio são as grandes empresas.
Elas pagam para saber se os pro-
dutos que planejam lançar agra-
dam aos futuros compradores.
Para João Pedro Borges Badue,
sócio da Sample Central, que se-
rá inaugurada em junho, a loja
gratuita amplia o escopo das pes-
quisas de mercado. Dependen-
do do tipo de questionário esco-

lhido, o cliente dirá o que achou
do produto, se o compraria e o
quanto gostaria de pagar por ele.
Apesar de carregarem o nome
“amostra”, as novas lojas esclare-
cem que oferecerão, em quase
100% dos casos, produtos em
“tamanho real”.

Tropicalização. A primeira loja
do gênero no País será o Clube
Amostra Grátis, que abre as por-
tas em 11 de maio, na Vila Madale-
na, em São Paulo. Segundo Luiz
Gaeta, sócio do empreendimen-
to de R$ 2 milhões, a unidade se
concentrará nas classes A e B,
com faturamento anual projeta-
do de R$ 3 milhões. Para aderir
ao clube, o cliente se cadastra pe-
la internet e paga uma taxa anual
de R$ 50, que lhe dá direito a reti-
rar cinco produtos por mês, de
forma não-cumulativa.

Gaeta diz que o objetivo é tro-
car os produtos da unidade a ca-
da 15 dias. Pelo menos 60 marcas
deverão estar expostas na unida-
de já no início da operação. En-
tre os parceiros confirmados es-
tão Nestlé, Unilever, Telefônica
e Grupo Bertin. Embora a loja de
400 metros quadrados se espe-

lhe em experiências estrangei-
ras, Gaeta diz que o clube foi “tro-
picalizado”, adaptando-se à reali-
dade local. Ao contrário do que
ocorre no exterior, a unidade da
Vila Madalena não funcionará
com horário marcado: o cliente
poderá aparecer espontanea-
mente. “Em São Paulo, é difícil
marcar hora. A pessoa que esti-
ver por perto irá ao clube no mo-
mento mais conveniente.”

A Sample Central é uma fran-
quia de um projeto que nasceu

no Japão em 2007. A unidade bra-
sileira, que custou R$ 4 milhões,
vai funcionar na Rua Augusta,
em São Paulo. O projeto se dedi-
cará às famílias com renda acima
de R$ 4 mil. Além de Badue, o
empreendimento tem como só-
cios o Ibope, a agência Bullet, o
publicitário Celso Loducca e os
fundos de investimento DGF e
Calés.

Na Sample Central, ao fazer o
cadastro no site e pagar a taxa de
R$ 15, o cliente poderá escolher

cinco produtos. Assim que devol-
ver os questionários, poderá fa-
zer uma nova “compra”. “Pode
até ir todos os dias, se quiser”,
diz Badue. O acesso à loja, entre-
tanto, ocorrerá só com horário
previamente marcado pela inter-
net – cada visita vai durar cerca
de uma hora e será feita em gru-
pos de até 70 pessoas. A periodi-
cidade da retirada de “amos-
tras”, explica o empresário, vai
depender da disponibilidade de
horários para visitação.

Atração. Loja da Bape (acima) já virou ponto de referência na cidade de Los Angeles
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Do Japão. Sample Lab, ‘franquia-mãe’ da Sample Central, surgiu há três anos em Tóquio
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