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Mercadinho conquista espaço
no reduto paulistano do luxo
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PARA ENTRAR

Questões necessárias para
participar da butique
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Rodrigo Capote

Jair Mercanzini: “A permanência do expositor no Mercadinho Chic é por mérito, não por venda”
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A experiência de vida do estilista Jair Mercanzini mostrou que
investir no mesmo não é sempre uma boa saída para o sucesso e realização profissional.
Idealizador do Mercado Mundo
Mix, feira itinerante de moda alternativa criada no início da década de 90, Jair cansou dos
eventos gigantescos e começou
a pesquisar tendências mais intimistas.
Depois de um tempo no exterior, o estilista decidiu que queria investir no Brasil em algo
que realçasse o talento de empreendedores de marcas pequenas, que não tinham espaço no
mercado. “Quando eu voltei ao
Brasil fui trabalhar como estilista na Ellus, onde fui também
consultor de novos talentos.
Sempre estive perto desta área
de ajudar as pessoas a se desenvolverem”.
Em 2008, andando pela Oscar Freire, rua conhecida internacionalmente como centro
de moda e luxo, Jair observou
um galpão. A partir de então,
ele correu atrás dos donos do
local para poder alugar e abrir
a sua butique “customizada”.
Foi quando conheceu Camilo
Sabbagh, um dos proprietários
do local, que hoje é sócio do estilista.
“Apresentei a ideia a ele,
com o nome de Mercadinho
Chic e disse que seria um conceito de butique, como uma espécie de feira voltada para o
mercado de luxo, com diversos estandes para serem alugados pelos donos das marcas.
Da ideia até a inauguração foram dois meses”. No início,
Jair investiu R$ 30 mil de capital próprio. Para captar os expositores, ele começou a frequentar desde feiras de moda
pelo Brasil até feirinhas no centro de São Paulo em busca de
novidades.
“Nosso conceito é ter produtos diferenciados, com um valor agregado alto. Nessas feiras
eu percebi que muitas pessoas
participavam no atacado, mas
não tinham lojas no varejo, seja
por medo de arriscar e ter prejuízo ou por ser muito caro”,
pontua Mercanzini, completan-
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do que o desejo de marcas pequenas é estar na Oscar Freire.
Os sócios partiram para um
modelo de lojas que é pouco explorado, chamado de “pop up
store”, conhecido como lojas
temporárias. No caso do Mercadinho Chic, o período máximo
na semana é de quatro dias, podendo ficar até três semanas
no mês ou dois domingos. Cada
expositor passa por uma curadoria, na qual são avaliados diversos quesitos para poder expor seus produtos.
O primeiro passo é o cadastro pelo site. Depois, a marca
passa por uma seleção e, se
aceita, o expositor é convidado
a apresentar seus produtos.
“Os produtos precisam ter qualidade e algum diferencial. Damos uma consultoria para o dono da marca, mostrando as qualidades e os defeitos do produto”, explica.
O local conta com 25 estandes que são comercializados toda semana. Existem dois períodos de exposição, sendo o primeiro de quatro dias (de quarta
a sábado) e o outro no domingo
(destinado especialmente para
produtos manuais, quase que
exclusivos). Atualmente, possui
marcas de joias, moda, bijuteria
e presentes. Por dia, o preço para alugar o espaço é de R$ 250.
Já o ticket médio é de R$ 70.
“Para o nosso perfil de público
é pior o produto ser barato do
que ser caro. Temos objetos de
R$ 30 a R$ 3 mil”, diz Jair, pontuando que o faturamento

e

Niviane Magalhães

ed
u

Antigo galpão é ocupado por pequenas marcas que, em sistema rotativo, testam o varejo da rua Oscar Freire

Qual o conceito da marca?
Qual a linha de produtos para a venda?
Qual é a média de custo?
Tem ponto de venda?
Tem blog/site?
Tem empresa aberta?
É artesão?

Fonte: empresa

anual é de R$ 1,5 milhão. Para
este ano, o crescimento será de
30% em relação a 2011, quando
cresceu 50%.
Cerca de 30% das marcas estão no local desde o início, mas
Jair diz que isso é raro, pois não
é o intuito da butique. Quando
a pessoa começa, ela ganha
uma cota mínima de participação que são quatro dias de uma
semana por mês ou dois domingos no mês. Para a pessoa continuar no espaço, ela precisa ganhar pontos. Entre os desafios
estipulados estão: ter bom relacionamento com o cliente e
com a equipe e não chegar atrasado. O tempo máximo para expor no mês são três semanas.
“Se a pessoa ficar uma semana,
para nós é melhor, pois a rotatividade fica maior, oferecendo
produtos diferentes. Nosso objetivo é ser o primeiro passo para a marca que está começando. Quando alguém chega e fala que está indo embora porque
vai abrir uma loja própria, isso
é o sucesso para gente”, conclui Jair. ■

Rumo aos shoppings com
lojas de departamento
Entre os desejos de Jair
Mercanzini para o plano de
expansão da marca está o
de ter lojas de departamento
nos shoppings, já a partir
do ano que vem, com a
possibilidade de formatação
da marca. “Queremos ter
várias marcas reunidas em
um só lugar. Estamos pensando
também em abrir um Mercadinho
Chic em um outro ponto
de São Paulo, como na
Av. Paulista, Vila Olímpia ou
na Av. Brigadeiro Faria Lima”,
destaca. Atualmente, o estilista
tem uma equipe de expansão
em Curitiba e em Florianópolis.
“Nosso modelo funciona como
uma espécie de transferência
de conhecimento. Depois
de encontrar uma pessoa que
realmente tem a ver com
a gente e que será capaz de

administrar a marca, eu a ensino
a entender como captar clientes
e depois ela passa a administrar
sozinha, pagando uma taxa para
nós”. Além disso, o empresário já
pensa em uma marca de produtos
variados com o nome Mercadinho
Chic, uma vez que é estilista.
Em relação ao e-commerce,
as vendas começaram há pouco
tempo, o que resulta em poucas
negociações ainda. No entanto,
os produtos estão alocados no
site Mercado.etc, uma espécie
de shopping virtual, com diversas
marcas, o que gera mais vendas.
Neste caso, os donos das
marcas que são vendidas pagam
5% das vendas para a empresa
de Jair, o Mercadinho Chic,
mais 5% ao meio de pagamento
digital e outros 5% para
a plataforma, ficando com
os 85% restantes. N.M.
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