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RESUMO
Este estudo compara opções de canal de distribuição para pequenos empreendedores (PEs) na
cidade de São Paulo. Excluem-se desse escopo: canais de distribuição on-line, lojas próprias e
distribuidores que trabalham com compra e revenda; focando-se em alternativas que operam
como serviços para o pequeno empreendedor, e são as mais comuns na cidade: feiras e lojas
colaborativas.
Sugere-se um método comparativo entre as opções, balizado no marketing mix de serviços,
adaptado para a realidade da indústria, com o objetivo de descobrir e avaliar quais atributos são
avaliados pelo PE, e como ele enxerga cada canal.
O trabalho persegue tais objetivos através de uma pesquisa qualitativa, efetuada com 21 donos
e sócios de marcas pequenas, que utilizam tais alternativas de distribuição. Os respondentes
são estimulados a listar critérios que usam para diferenciar e avaliar ambas as possibilidades,
de forma espontâneo e conduzida.
E corrobora suas proposicões concluindo que os pequenos empreendedores classificam as
lojas colaborativas de forma mais positiva, são capazes de diferenciar cada modelo, e tem uma
postura ampla de qualificação, que não envolve apenas a expectativa de retorno financeiro.
A pesquisa posta contribuições para a academia e o mercado. Ele foca-se num grupo de
empreendedores frequentemente expostos a miopias analíticas, devido a sua escala e escopo
limitados. E contribui insights sobre os mecanismos de decisão dos PEs na apreciação de
escolhas de distribuição.
Palavras-chave: feiras; loja colaborativa; pequenos empreendedores, comportamento do
consumidor, empreendedorismo.

ABSTRACT
This paper compares distribution channels options for small entrepreneurs in São Paulo. The
scope excludes on-line retail services, privately owned stores, and resellers; focusing on
alternatives which operate as a service for this public, and are common throughout the city, such
as open markets and collaborative shops.
It is suggested a comparative framework between the two options, via the service marketing mix,
adapted to the realities of the industry. With the goal of discovering and evaluating which
attributes compose the small entrepreneurs comparison, and how they view each option.
Those objectives are met throught a qualitative research, conducted with 21 owners and
partners of small-scaled companies engaged in both distribution channels. Respondents arev
prompted to enlist criteria used to differentiate and rank both propositions, spountaneously and
conducted.
It corroborates its propositions, concluding small entrepreneurs classify collaborative shops
more favorably, are able to tell open markets apart from collaborative shops, and adopt a wide
qualification approach, not concerning only with bottom line results.
The research posts contributions for the academy and the market. It centers around a group of
entrepreneurs frequently exposed to analytical myopias, because of their limited scale and
scope. And contributes insights about the decision process of choice appreciation in distribuition
channels, made in such a small conjecture.
Keywords: open markets; collaborative shops; small entreprenuers, consumer behavior.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tanto a literatura acadêmica quanto as práticas comuns de mercado vêm
reconhecendo os valores econômicos e sociais do pequeno empreendedor. Os dados anuais
do SEBRAE confirmam, cerca de 99% das pessoas jurídicas brasileiras são micros e pequenas
empresas. E esse número se mantem constante (SEBRAE, 2018)
No ano de 2018, cerca de 27,2% do PIB Brasil foi gerado por micro e pequenas empresas.
Essas organizações geram 52% dos empregos formais. E mais de 28% do faturamento geral do
comércio é recolhido por tais entidades.
Nessas classificações (emprego, quantidade de empresas e remuneração), o setor está em
crescimento, sedimentando o relevante papel socioeconômico desempenhado por essas
empresas (SEBRAE, 2018).
Além das empresas pequenas, o empreendedorismo também toma a forma do pequeno
empreendedor, indivíduos que, numa escala diminuta e por vezes informal, completam sua
renda com alguma atividade comercial ou de prestação de serviço.
Da perspectiva do Pequeno Empreendedor (chamado de PE neste trabalho), diversas opções
de canais e vendas oferecem uma série de proposições de custo-benefício diferentes. Uma loja
própria oferece maior controle sobre todos os elementos do Retail Mix, mas exige um
investimento de capital bem mais elevado em comparação com outras opções.
Devido à escala de atuação deste grupo, a forma mais simples de escoar seus produtos
costuma ser on-line, por via de um site próprio e/ou de marketplaces on-line (enjoei.com.br, por
exemplo). No entanto, o recorte deste estudo inclui apenas as opções de varejo off-line, de
“cimento-e-tijolo”, no mercado da cidade de São Paulo, e concentrando-se mais efetivamente
em dois grandes grupos de propostas: feiras e lojas de consignação com crowdsourcing
(também chamadas de lojas colaborativas).
Na tentativa de circunscrever todos os tipos de produtos e serviços que por ventura poderiam
ser comercializados por PEs em um conjunto comparável, adota-se também o recorte segundo
o qual apenas produtores que trabalham exclusivamente com produtos não-perecíveis e que
não exijam legislação específica (como álcool ou tabaco, por exemplo) são estudados.
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Nesse sentido, estão descartadas do estudo canais de distribuição on-line, lojas próprias e
multimarcas que operam por compra e revenda, focando-nos apenas em lojas de consignação
e feiras. Essa distinção não é aleatória, o PE deve ter um papel misto entre fornecedor e cliente,
como ocorre nas feiras e lojas colaborativas. Lojas que simplesmente compram e revendem
produtos ignoram essa ambiguidade e, portanto, estão descartadas pelo recorte.
Também descartam-se PEs que trabalham com produtos comestíveis, cosméticos, bebidas
alcoólicas, entre outros, no intuito de nivelar os canais de distribuição a serem comparados
dentro de um mesmo setor, composto prioritariamente por artesanato, acessórios, confecções
em geral, papelaria, decoração e presentes.
Dentro desse recorte, são consideradas feiras eventos intermitentes em que o pequeno
empreendedor pode expor e vender seus produtos, independente de frequências.
Lojas colaborativas são um substrato das lojas de consignação que operam um ou mais de
seus processos centrais utilizando-se de algum mecanismo de crowdsourcing, o uso de uma
“chamada aberta” (BRABHAM, 2009).

1.1 Problema de pesquisa
A intensa oferta de opções de canais de escoamento de produção para pequenos
empreendedores na cidade de São Paulo suscita a questão de como cada um deles escolhe
onde tentar expor e vender seus produtos.
É plausível assumir que talvez a variável mais relevante para os Pequenos Empreendores seja
a expectativa de retorno financeiro associada ao canal. Mas as empresas que operam nessa
indústria, como canal de distribuição para PEs, evitam prometer lucro (ou mesmo vendas), uma
vez que tal variável é dificilmente controlável diretamente.
Dessa forma, é mais coerente recorrer a uma análise compreensiva das diversas diferenças
entre as opções de distribuição. Nesse sentido, de forma a perseguir a ideia de comparar, a
partir da perspectiva do PE, todas as opções do recorte, evoca-se o conceito do marketing mix
de serviços (CONSTANTINIDES, 2006) como base.
Elege-se o marketing mix de serviços como mecanismo para medir o desenho dos canais pela
sua ampla utilização como um constructo capaz de isolar e revelar as diversas variáveis que o
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compõem. À vista disso, tal constructo é usado para dividir a proposta de valor em
componentes (produto, preço, etc.) e evocar escalas já testadas para avaliar a performance de
cada um deles.
Postula-se portanto a questão:
“Como o pequeno empreendedor avalia os canais de distribuição offline da Cidade de São
Paulo?”

1.2 Objetivo
O objetivo central decorre do problema de pesquisa e pode ser descrito como “comparar a
avaliação dos PEs entre as propostas de valor das feiras e lojas colaborativas na cidade de São
Paulo”, considerando o recorte dos PEs que exclui produtos perecíveis (como alimentos) e o
recorte dos canais que exclui mercados on-line, lojas próprias e multimarcas. Ou seja,
elencando as opções mais comuns de canal de distribuição off-line (feiras e lojas colaborativas)
para PEs do ramo de moda, decoração e papelaria e similares.
Como objetivos específicos, propõem-se uma definição de feiras e lojas colaborativase a
avaliação do Mix de serviços das feiras e lojas colaborativas pelos PE. Identificar a própria
definição teórica do que constitui uma feira, e do que qualifica-se como uma loja colaborativa
tem seu valor, uma vez que facilita novas pesquisas, num campo em sua maioria
menosprezado pela literatura acadêmica.

1.3 Proposições
Utilizou-se o constructo do marketing mix de serviços para avaliar ambas as opções de canal de
distribuição com o objetivo de destacar cada variável deste e obter uma avaliação de
performance geral para ambas as propostas de valor.
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Figura 1 – Desenho do modelo conceitual

Fonte: elaborada pelo autor, 2018.

A Figura 1 ilustra o modelo conceitual.
Tanto as feiras quanto as lojas colaborativas são desmembradas nos componentes do
marketing mix de serviços e as avaliações de cada item compõem a avaliação geral da
performance de cada canal.
Ambos os canais são avaliados individualmente, na busca de elucidar quais componentes do
mix de serviço diferenciam cada proposta. E a avaliação geral do canal deriva de ambas essas
etapas, concretizando três proposições a serem averiguadas:
P1 - A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
P2 - O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e
das feiras.
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P3 - O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa
de retorno financeiro.

1.4 Justificativa
Este trabalho foca-se em pequenos empreendedores que criam e/ou comercializam produtos, e
se ocupa de analisar as opções de distribuição disponíveis a esse público na cidade de São
Paulo através da moldura teórica do marketing mix de serviços.
Muito embora, coletivamente, o valor econômico dos pequenos empreendedores seja
representativo, devido à escala bastante diminuta em que estes operam, muito do estudo
acadêmico e das práticas de mercado tendem a ignorá-lo (ABISUGA-OYEKUNLEA; FILLIS,
2017). No Brasil, esse nicho conta até com bastante atenção, especialmente da indústria
financeira, como podemos ver pela crescente oferta de máquinas que aceitam cartões de
crédito/débito com cada vez menos pré-requisitos.
Nas últimas décadas, as barreiras de entrada para a produção ou a compra e revenda em
pequena escala vêm caindo, e nunca foi mais fácil e barato criar um pequeno negócio. Ao
mesmo tempo, graças a um aumento crônico e perene do poder de barganha dos varejistas, as
possibilidades de escoamento dos produtos, ou seja, a manutenção de um canal de distribuição
eficaz e eficiente nunca foi mais complicada. Essa incongruência foi muito bem tratada na
matéria da revista Exame, onde recebeu a alcunha de “ditadura do varejo” (BLECHER, 2002).
Por isso, na cidade de São Paulo, uma série de propostas de valor diferentes para ocupar esse
nicho vêm surgindo nos últimos anos. Muitas feiras e lojas na cidade dedicadas a oferecer
oportunidades de exposição e venda de produtos para PEs vem surgindo, e esse é um
mercado considerado atrativo e em expansão (MUNDO SEBRAE, 2009).
Essas opções serão em diversos momentos deste trabalho referidas coletivamente como lojas.
Mas significarão uma gama maior de negócios, incluindo feiras intermitentes e/ou esporádicas.
Da perspectiva do pequeno empreendedor, o estudo visa criar uma moldura comparativa das
opções de distribuição estudadas pelo recorte como estrutura para auxiliar esse processo
decisório. Ou seja, oferecer uma perspectiva sistêmica e clara das fragilidades e potências
desses dois grupos de opções.
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Para o universo acadêmico, a principal contribuição é o mapeamento das opções de
distribuição, sua estruturação em grupos e a subsequente comparação, podendo ser o método
repetido em outras praças, ou com outros recortes, especialmente o on-line.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo percorre três grandes grupos de referências: crowdsourcing; produtos substitutos
e marketing mix de serviços. Cada um contribuindo em sequência para o suporte da
metodologia e captação de dados.
Com apoio das pesquisas acadêmicas sobre crowdsourcing delimita-se a loja colaborativa
como uma loja que emprega essa formulação em diversos dos seus processos corriqueiros,
cumprindo um dos objetivos específicos, o de criar uma definição acadêmica do fenômeno.
Após essa definição, o próximo passo é construir uma definição de canais de distribuição
substitutos. Nessa etapa se recorre ao constructo de produtos substitutos, ao mesmo tempo em
que trabalha-se para definir o que é um pequeno empreendedor (PE). Essa área completa a
primeira, no sentido de viabilizar o mapeamento da concorrência das lojas colaborativas, e
determinar o que é uma feira.
Por fim, evoca-se o constructo do marketing mix de serviços, trabalhando, dessa forma, para
estipular as categorias de informação de cada concorrente que serão coletadas e comparadas
entre os diferentes players a serem analisados e estabelecer as vantagens e vulnerabilidades
das diferentes propostas a serem avaliadas (lojas colaborativas versus feiras).
A escolha do composto do marketing de serviços como base para a análise deriva da visão de
que tal teoria evidencia a parte tangível das decisões tomadas no processo de segmentação,
escolha do público-alvo e posicionamento. Ou seja são a culminação de todos os processos de
marketing que norteiam um empreendimento (MCCARTHY, 1960).
A partir disso, o conceito do mix de marketing de serviços é utilizado aqui como uma moldura
analítica que detalha as propostas de valor das ofertas estudadas (lojas colaborativas e seus
produtos substitutos) em sete variáveis a serem comparadas (produto, preço, praça, promoção,
processos, pessoas e evidência física). Cada uma dessas categorias, frequentemente
chamadas de “Ps”, é melhor desenvolvida a seguir.
Elege-se o mix de serviços e não o mix de varejo (retail mix) porque, da perspectiva do
microempreendedor, a escolha do canal de distribuição é análoga à contratação de um serviço.
Ainda que para o consumidor final o canal seja um tipo de varejo. A maior diferença entre tais
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abordagens é a existência do P de “processos” para serviços, o que não consta no mix de
varejo e impacta a avaliação do custo-benefício de cada canal.
Como base da análise, utiliza-se os 7 Ps do marketing mix de serviços, como definidos por
Booms e Bitner em 1981. Alguns dos Ps (distribuição e evidência física) são recontextualizados
(como localização e infraestrutura/atmosfera, respectivamente), com base num trabalho de
Bâlâsescu de 2014 sobre serviços de varejo especificamente. Para cada um dos Ps, é fornecida
bibliografia específica, na intenção de balizar as comparações numa literatura coerente. O
Quadro 1, presente na seção 2.3, ilustra todas essas adaptações.
É importante esclarecer que a análise do marketing mix ocupa-se das propostas de distribuição
(feiras, consignação e crowdsourcing) e não da produção do pequeno empreendedor em si. O
foco é o canal, e não os produtos.
Para o P de produto, a análise se concentra no método que a loja escolhida usa para
selecionar, filtrar e organizar os pequenos empreendedores que expõe, ou seja, qual o seu
método de curadoria e como ele impacta na construção do mix de produtos que dividirá o
espaço com os produtos do PE. Este P também incluirá uma avaliação dos serviços que o canal
presta ao PE.
No P de preço, é levado em conta tanto o preço de acesso (comissões de venda, por exemplo)
quanto os custos não financeiros (particularmente os de logística) e também o impacto que a
opção de loja traz à escolha e controle do preço dos produtos finais.
O P de localização examinará os endereços das opções e seus horários de funcionamento.
Além da compreensão de como o espaço interno é dividido, atribuído e ocupado pelos PEs.
O P de promoção contemplará tanto o reconhecimento de marca da loja quanto outras
possibilidades promocionais oferecidas ou favorecidas pelo canal, como, por exemplo,
comunicações estruturadas em redes sociais ou mesmo promoções coordenadas entre todas
as marcas da loja.
Já o P de processo analisará todas as logísticas decorrentes da parceria, como
acompanhamento de vendas, reposição de estoques, TI e processos internos para furto, gestão
de pessoas, etc.
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No P de pessoas serão considerados a equipe da loja tanto como prestadores de serviço
quanto como vendedores, e também daremos atenção à necessidade (ou possibilidade) do PE
usar um staff específico para seus produtos.
E o P de infraestrutura/atmosfera englobará as infraestruturas da opção; para abarcar os
processos logísticos e também enquanto loja (provadores, atendentes, etc.).

2.1 Crowdsourcing no varejo físico, a “loja colaborativa”
Crowdsourcing pode ser definido como “selecionar uma função inicialmente praticada por
funcionários e terceirizá-la para uma rede de pessoas indefinidas (e geralmente volumosa) na
forma de um chamado aberto” (HOWE, 2006).
A Endossa cita em sua comunicação que “[...] qualquer pessoa pode [...] vender seus produtos”
(ENDOSSA, 2017).

Configurando um “chamado aberto” e, no mínimo, o “mecanismo de

filtragem colaborativa” que opera a curadoria está terceirizando uma função “normalmente
desempenhada internamente a uma rede de pessoas indefinidas”. (PRPIC, 2014)
Ou seja, ambas as pontas do negócio (vendedores e compradores) assumem simultaneamente
aspectos de crowdsourcing.
Figura 2 – Diagrama do funcionamento de uma loja colaborativa

Fonte: elaborada pelo autor, 2018.
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A Figura 2 ilustra o processo de funcionamento de uma loja colaborativa. Vendedores e
compradores encontram-se na loja. As ideias dos vendedores tangibilizadas em produtos
atraem compradores. Ao final de um período, as decisões dos compradores, expressadas
através das vendas, delimitam que vendedor permanece, e liberam espaço para outros,
completando o ciclo.
Mas isso não é tudo. Ao se debruçar mais sobre o conceito de crowdsourcing, é possível
adquirir mais insights sobre o que constitui uma loja colaborativa.
PRPIC et al. (2014) aprofundam o crowdsourcing diferenciando modalidades por tipos de uso.
Eles dividem o método em quatro subgrupos, e organizam-os em um plano cartesiano.
Figura 3 – Tipos de crowdsourcing

Fonte: traduzida de PRPIC et al., 2014.

Na Figura 3, a abscissa delimita o método através do qual os inputs da multidão são
aproveitados. Alguns modelos agregam as contribuições, consolidando todas elas por meio de
estatística ou diversas iterações. Um exemplo seria a Wikipedia, construída através do
agregado de diversas contribuições individuais.
Outros operam filtrando as participações e selecionando as melhores, como no caso de
concursos culturais, em que uma ou apenas algumas das ideias são premiadas.
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A ordenada alterna entre a natureza dos inputs. Eles podem ter um valor objetivo, estarem
corretos, ou não, que é o caso da Wikipedia.
Mas também podem ser de natureza estritamente subjetiva, como quando a audiência de um
programa de televisão decide o vencedor de um concurso musical, por exemplo.
Dos quatro tipos de crowdsourcing que derivam deste modelo, três são essenciais para a
definição de loja colaborativa, e é através deles e de suas interações que a loja gera valor, tanto
para expositores quanto para compradores.
Primeiramente, a curadoria por filtragem colaborativa constitui um exemplo clássico de
“votação” na qual o juízo de valor (um input subjetivo) é agregado (através das vendas) e
seleciona quem permanece na loja.
O open call para produtos é um exemplo de “crowdsourcing de ideias”. Pequenos
empreendedores oferecem seus produtos, a loja oferece oportunidades de exposição para
todos sem curadoria e o processo de votação, descrito acima, filtra quem permanece na loja.
Mas há também o “crowdsourcing de tarefas”, relacionado ao fato de que não há nenhuma
centralização sobre as decisões de preço, estoque e decoração das caixas (os espaços que
são alugados pela loja aos PEs). Todos esses processos são agregados a partir das decisões
individuais das marcas que alugam espaço nas lojas, e contribuem para a solidificação do mix
de ofertas nas lojas.
Em 2008, na cidade de São Paulo, foi aberta a primeira loja colaborativa, a Endossa, já
mencionada (Figura 4). Situada na Rua Augusta, a loja surgiu com a expectativa de se tornar
um espaço para empreender ideias, construído em partes iguais por quem vende e por quem
compra.
A loja surgiu para poder vender “qualquer coisa”. Suas únicas exigências são a imperecibilidade
dos produtos (descartando alimentos, por exemplo) e a impossibilidade de vender itens que
necessitam de legislação própria (álccol, tabaco, remédios, etc.). Essas limitações acabam
aproxiamando a loja de PEs que operam nos ramos de acessórios, artesanato, confecção,
papelaria, decoração e similares.
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Figura 4 – Instalações da Endossa, primeira loja colaborativa de São Paulo

Fonte: FLICKR ENDOSSA, 2018.

Hoje, uma série de mídias jornalísticas tratam o modelo tanto como uma oportunidade de
negócio quanto como um mercado em expansão.

Figura 5 – Buscas no Google pelo termo “loja colaborativa”

Fonte: GOOGLE TRENDS, 2018.

A Figura 5, oriunda do Google Trends, lista o volume de buscas efetuados na ferramenta
usando a expressão “loja colaborativa” ao longo do tempo. As buscas começam no início de
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2008 e se popularizam por volta de março daquele ano, com a abertura da loja na Rua Augusta.
Os picos refletem uma série de matérias jornalísticas.
O maior valor, em maio de 2009, coincide com uma matéria do programa Pequenas Empresas
Grandes Negócios na rede Globo, cujo transcript no site do Sebrae afirma: “Mercado livre!
Empresários lançam novo formato de negócio para a comercialização de produtos. Eles
contratam um galpão, que é dividido em pequenos espaços e alugam para micro e pequenos
empreendedores” (MUNDO SEBRAE, 2009).
Já, em 13 de junho de 2017, uma matéria na Exame PME aponta: “o conceito já se espalha por
diversas cidades do país, como São Paulo, Santo André, Brasília, Porto Alegre e Salvador, e é
uma opção para quem não tem dinheiro e nem estoque suficiente de produtos para manter uma
loja física” (ALMEIDA, 2017).
A mesma matéria lista ao menos sete players com mais de 14 pontos de venda operando ao
menos com alguns aspectos do modelo, e trabalhando com a expressão “loja colaborativa” em
diversos mercados.
A matéria de 2009 cita:
“Quem aluga as mini lojas (SIC) só precisa vir ao local para repor mercadorias e
receber o valor das vendas. O expositor acompanha as vendas de casa, com
uma senha pela internet.”
[...]
“Só fica mesmo quem tem lucro. A regra é a seguinte: o empresário que não
estiver vendendo bem tem de sair e dar lugar para outro. O expositor tem meta:
precisa faturar por mês pelo menos duas vezes o valor do aluguel.”

Já em 2017, a matéria nem ocupa-se com definir o conceito e já parte afirmando:
Micro e pequenos empreendedores que vendem produtos autorais não
precisam, necessariamente, apenas ter uma lojinha virtual em marketplaces ou
participar de feiras e eventos periódicos para expor sua marca. É possível
também pagar um aluguel mensal para deixá-la exposta em lojas colaborativas.

Em seu FAQ, a Endossa se define como:
Uma loja onde qualquer pessoa pode alugar um espaço e vender seus produtos
e onde o mix de ofertas depende de um mecanismo de filtragem colaborativa.
Cada compra é um endosso e assim os consumidores decidem quais marcas
permanecem na loja. Todos os produtos estão em constante renovação, graças
às ideias de quem vende e as escolhas de quem compra. (ENDOSSA, 2018).
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Basicamente, a loja aluga espaço de prateleira, organizados em caixas. Cada caixa tem um
preço de aluguel diferente, dependendo da sua forma e tamanho. O aluguel é feito para
qualquer um expor e vender seus produtos.
Na Endossa cada um administra seu espaço de forma isolada. Cada expositor é responsável
pela precificação de seus produtos (a loja pratica uma taxa sobre as vendas brutas, e quem
aluga espaços é encorajado a compor o preço final levando isso em consideração), e pela
manutenção dos estoques. Esses processos são suportados por um sistema on-line, fornecido
pela loja, que permite acompanhar as vendas em tempo real, cadastrar produtos e gerenciar os
acertos.
Cada tipo de caixa também tem um valor chamado de endosso, uma espécie de meta de
vendas necessária para manter o aluguel. Marcas que não atingem a meta por três meses
consecutivos não podem renovar o aluguel, vagando a caixa para novos entrantes.
A escolha dos fornecedores é organizada por uma lista de espera, no sentido de “quem entra
primeiro é servido primeiro”. A entrada para a lista é livre para todos pelo site da loja. Dessa
forma, a curadoria das marcas, o processo pelo qual o mix de ofertas é decidido, cabe às
decisões de compra do consumidor. Quem vende mais fica na loja e ganha mais espaços;
quem não vende bem, abre alternativas para novos entrantes.
Atualmente, a Endossa é uma rede de franquias em crescimento, operando oito lojas (entre São
Paulo e Brasília) no Natal de 2017 (ENDOSSA, 2017). O case da Endossa é ilustrativo do
modelo de lojas colaborativas, expressão criada pela loja para descrever seu funcionamento
que tomou vida própria.
Dessa forma, fica estabelecida a definição de loja colaborativa como sendo uma loja física que
incorpora, em seus processos de funcionamento, ao menos uma dessas formas de
crowdsourcing, o chamado aberto por produtos, a filtragem colaborativa efetuada pelos
consumidores e/ou as micro-tarefas de precificação, reposição dos estoques, etc.
Esse é o constructo escolhido para apoiar a próxima parte do referencial teórico.
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2.2 Produtos substitutos: feiras e lojas de consignação
Na tentativa de estabelecer uma moldura comparativa e no esforço de criar um recorte preciso
do panorama competitivo em que as lojas colaborativas se encontram, este trabalho evoca dois
constructos: o de “pequeno empreendedor” e o de “produtos substitutos”, entrelaçando ambos.
As lojas colaborativas atuam como catalisadores entre dois públicos, vendedores e clientes, e
obtêm receitas de ambos (o preço do aluguel para quem vende e a taxa sobre as vendas de
quem compra).
Pela visão de quem aluga o espaço, os serviços ofertados pela loja são o espaço para
exposição, o suporte físico e fiscal para as vendas, a atração do público e os processos
derivados das vendas (acerto, negociações sobre os furtos, etc.). Esse público compõe o
constructo de pequeno empreendedor (PE).
O PE é definido como um trabalhador que usa suas perícias em trabalhos manuais
(THOMPSON, 1995) ou que imprime novos valores a itens produzidos ou selecionados em
pequena escala, como um revendedor especializado numa categoria de produtos, ou que
transporte pequenas quantidades de produtos entre diferentes praças (ABISUGA-OYEKUNLEA;
FILLIS, 2017).
Pela perspectiva de quem compra na loja, os serviços são uma condensação das típicas
vantagens de qualquer varejo: a presença dos fornecedores, a curadoria das ofertas e, em
geral, o mix de produtos, sua qualidade, originalidade e preço.
Nesse sentido, cada um desses públicos teria uma ideia diferente do que seriam os “produtos
substitutos” do serviço.
A literatura comumente se refere a produtos substitutos de forma ampla, abarcando serviços,
canais ou conteúdo, além da definição mais rígida de produto. Substituto é definido como
“objeto, ação ou alternativa que resolve o mesmo desejo perseguido” (ARENS, 2016).
Ou seja, na visão do fornecedor, outros canais de exposição e vendas para seus produtos
seriam considerados todos como substitutos. Enquanto da perspectiva do consumidor final,
qualquer outra loja oferecendo as mesmas categorias de produto, categorias complementares
ou categorias semelhantes poderia ser abarcada nessa definição.
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Numa primeira análise, gerar listas de produtos substitutos para cada grupo isoladamente pode
parecer promissor, mas em ambos os casos uma atenção mais prolongada elucida problemas
práticos.
Para o expositor, diferentes opções podem ser tão díspares que inviabilizariam comparações
frutíferas. Em geral, todo PE preferiria o controle de uma loja própria, onde tenha total poder
decisório sobre todos os elementos do marketing mix, mas essa preferência pode ruir frente aos
custos de bancar uma operação sozinho, ou de encontrar a localização correta para sua
empreitada.
Em relação ao cliente da loja, essa abordagem incluiria tentar qualificar o consumidor final,
diferenciando estilos de vida, comportamentos de consumo, ou mesmo expectativas do que
encontrar em cada canal varejista, uma vez que a definição do que seria substituto a uma loja
colaborativa incluiria esses questionamentos.
Ao invés disso, este trabalho escolhe focar-se em substitutos que contemplem ambas as
posições ao mesmo tempo. Ou seja, ofereçam espaço para PEs exporem e venderem seus
produtos, e operem como um mercado ou loja, em que compradores podem adquirir uma ampla
gama de produtos.
Portanto, são considerados substitutos de lojas colaborativas, varejos off-line que sejam
acessíveis a pequenos empreendedores e comercializem em geral produtos não perecíveis e
relativamente customizados. Ou seja, concentra-se em produtores de roupas, objetos
decorativos, acessórios de estilo, etc. Além de integrar o critério geográfico de estar na cidade
de São Paulo.
O mercado de consignação para pequenos produtores na cidade inclui uma série de propostas
e custos-benefícios. Com uma ampla variedade de mecanismos de precificação, exposição,
direitos e deveres do produtor consignado.
Em sua maior parte essas opções podem ser diferenciadas entre si, em pelo menos dois
grandes grupos. Feiras/eventos e lojas de consignação. A diferença entre ambos é que as lojas
são opções permanentes, enquanto feiras/eventos acontecem no mínimo de forma intermitente
e talvez até esporádica.
Dentro do segundo grupo, as lojas de consignação, existe o subgrupo de interesse, o das lojas
colaborativas.
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2.3 Marketing mix de serviços
Desde sua criação em 1957, o conceito de composto de marketing (comumente chamado de
marketing mix) tornou-se um dos pilares fundamentais do marketing. E desde então foi
expandido, reestruturado e redefinido constantemente.
Em sua encarnação inicial, proposta por Borden (1953), o composto de marketing compreendia
12 variáveis: produto; embalagem; preço; marca; canais de distribuição; esforços de venda;
propaganda; liquidações; exposição no ponto de venda; serviços de pós-vendas; logística; e
análise das informações do produto.
Mais tarde E. J. McCarthy (1960) teria sumarizado essas variáveis ao redor de quatro grandes
agrupamentos: produto, preço, praça e promoção; dando vida à mais famosa e disseminada
estrutura do constructo.
Muito embora a simplicidade do modelo seja uma das suas forças, permitindo sua utilização
como moldura de interpretação de diversos negócios em diversos mercados com diversas
propostas de valor, muitas vezes a mesma simplicidade tendia a favorecer miopias.
Nesse sentido, uma série de proposições ao redor do modelo foram feitas. A mais famosa
provavelmente sendo a expansão popularizada por Kotler como os 8 Ps do serviço. Uma
compilação dos 4 Ps iniciais e 4 novos: pessoas; processos; evidência física e qualidade
(KASABOV, 2015).
Diferentes compostos (e uma enxurrada de traduções) foram também propostos para diferentes
setores e, com o tempo, uma série de combinações foram conectadas a esferas particulares.
Como este trabalho foca-se num serviço, o conceito que trabalharemos aqui é o do marketing
mix de serviços. O Quadro 1 também demonstra os 6 Ps do retail mix, facilitando a comparação
entre suas diferenças e similaridades.
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Quadro 1 – Componentes do composto varejista

Componentes do composto de marketing
Marketing mix de

Marketing mix de

Marketing mix de

Usados neste

varejo - retail mix

serviços (BOOMS;

serviços de varejo

trabalho

(CONSTANTINIDES,
2006)

BITNER, 1981)

(BÂLÂSESCU, 2014)

Produto

Produto

Produto

Produto

Preço

Preço

Preço

Preço

Distribuição

Distribuição

Localização

Localização

Comunicção

Comunicação

Comunicação

Comunicação

Pessoas

Pessoas

Pessoas

Processos

Processos

Apresentação

Evidência física

Ambiente/atmosfera

Ambiente/atmosfera

Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

No entanto, como esperado, não existe um consenso sólido na literatura sobre o que de fato
forma o composto varejista. Este trabalho evocará duas definições ao mesmo tempo. Uma
composta por 7 Ps (BOOMS; BITNER, 1981) e uma que concilia os 4 Ps tradicionais com uma
variável de ambiente e atmosfera (BÂLÂSESCU, 2014).
Como melhor demonstrado no Quadro 1, ambas as propostas são quase que complementares.
As definições de Booms e Bitner (1981) são mais compreensivas e envolvem componentes que
a de Bâlâsescu (2014) ignora. No entanto, a utilização do constructo “localização” ao invés da
tradução mais utilizada “distribuição” é sem dúvida melhor para serviços de varejo. Ambas as
duas palavras, de qualquer forma, derivam do inglês “place”.
Além disso, a variável “ambiente/atmosfera” também traduz melhor elementos que de outra
forma estariam espalhados entre “evidência física”, “comunicação” e “produto”.

33

Portanto, aqui trabalha-se com o composto varejista, sendo formado por sete variáveis: produto;
preço; localização; comunicação; pessoas; processos e ambiente/atmosfera.
A seguir discute-se como essas variáveis adaptam-se aos objetos e sujeitos deste estudo.

2.3.1

Produto

Tradicionalmente a variável de produto está intrinsecamente ligada a produtos físicos. Ela lida
com todas as qualidades, funções, possibilidades e características dos produtos. Ela inclui sua
embalagem e quaisquer outras formas físicas necessárias para seu consumo. E, para a
indústria, está tipicamente ligada ao que o consumidor efetivamente leva para casa (KOTLER,
2010).
Na tentativa de adaptar o conceito para empresas de serviço, nas quais muitas vezes a geração
de valor se dá de forma intangível, a maioria dos autores tendem a reinterpretar o produto como
a proposta de valor oferecida pela empresa, ou seja, o produto é a solução que está sendo
vendida.
Para o varejo, o produto pode ser entendido de diversas formas. A maioria delas envolve a
oferta dos bens comercializados como o produto, tanto no sentido da conveniência prestada
pelo varejista, mas também, e principalmente, como a seleção do mix de produtos (categorias
de produto, itens, fornecedores) praticados num determinado ponto de venda (BOOMS;
BITNER, 1981).
A escolha de um mix de produto é fundamental para um varejista, tanto enquanto
posicionamento como quanto argumento de venda. Muitas lojas especializam-se em categorias
de produto (eletrodomésticos, por exemplo), enquanto outras especializam-se em situações de
consumo ou uso (lojas de pescaria).
Como aqui estamos ocupados especialmente com um tipo de varejo específico que atua
geralmente como um catalisador, ligando produtores e consumidores como um serviço, ambas
as interpretações são relevantes, tanto os serviços prestados a um pequeno empreendedor,
quanto o método pela qual a curadoria do restante das marcas na loja é feita.
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Ou seja, quando analisamos aqui o composto “produto” nas opções de varejo para o pequeno
empreendedor, sejam elas feiras, lojas de consignação tradicional, ou lojas de crowdsourcing,
estamos focados em comparar dois diferentes aspectos das ofertas: “curadoria do mix de
produtos” e “serviços oferecidos”).

2.3.1.1

Serviços oferecidos

Neste aspecto, nos ocupamos em entender o que cada categoria de varejo oferece ao seu
fornecedor. A imensa maioria dos serviços ofertados baseia-se no acesso do fornecedor ao
público da varejista, ainda que todos desvencilhem mercadologicamente a existência do público
de qualquer espécie de promessa de vendas.
Além disso, quando um fornecedor de produtos, analisa o canal de distribuição, além da
qualificação e quantidade de seu público, também considera serviços logísticos, prazos de
pagamento, métodos de pedido, e outras conveniências como parte da proposta (ROU; SHU,
2011).
Nesse sentido, o público esperado, os canais de comunicação e as funções logísticas são
considerados uma esfera da variável produto.

2.3.1.2

Curadoria do mix de produtos

Além de ligarem consumidores e empreendedores, as categorias de varejo relevantes também
unem em si uma série de produtores. Nesse sentido, a vizinhança acaba incutindo tanto em
cooperações (categorias de produto complementares) quanto em competições de produto e
preço (itens muito parecidos ou substitutos), e todas as ofertas num mesmo PDV sempre
estarão competindo pelo ticket médio do varejista.
Nesse sentido, alguns varejistas multimarcas podem criar exclusividades enquanto outros
promoverão mix de produtos sem garantias competitivas, podendo até esforçarem-se para
garantir competição interna (normalmente uma estratégia voltada a preços) (KUMAR;
NARAYANAN, 2016).
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O entendimento do método de curadoria do mix dos produtos de um varejista, e seus impactos
para o pequeno empreendedor, também estarão sendo analisados como parte das discussões
sobre produto.

2.3.2

Preço

No composto de marketing tradicional, o preço é enxergado como a somatória dos custos
monetários e dos não-financeiros, incluindo gastos de tempo, deslocamento, burocracias, etc. O
preço também é frequentemente retratado como a variável mais facilmente controlada, a mais
fácil de mudar e a mais simples de reajustar (KOTLER, 2010).
Como o varejo não está ligado normalmente a nenhuma transformação específica da
mercadoria, dois tipos de preço intimamente ligados emergem: o custo da mercadoria adquirida
e o preço final pelo qual o produto será vendido. Ambos tendo implicações estratégicas e de
posicionamento.
Muitos dos varejos estudados aqui, na verdade, não compram seus produtos, apenas acertam o
preço do custo do produto e repassam esse valor após a venda. Muitos ainda cobram de
alguma forma, a oportunidade de vender os produtos. Essa prática é normalmente considerada
uma consignação e integra a estratégia de diversas multimarcas (LENG; PARLAR; ZHENG,
2012).
Além disso, alguns varejistas envolvem-se de alguma forma na negociação do preço final dos
produtos. E mesmo quando isso não existe, as decisões de remuneração pela venda impactam
o preço praticado.
Nesse sentido, as análises de preço aqui contemplam: o “preço de acesso” ao canal, e o
“acordo sobre o preço final”.

2.3.2.1

Preço de acesso
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Além de qualquer eventual cobrança, aqui também listamos custos contratuais e não
financeiros. Seria possível assumir que a combinação de todos estes representam para o
varejista o “custo da mercadoria vendida”, embora, na maior parte dos casos, o varejista estará
de alguma forma cobrando pelo acesso, e não pagando.
Nesse sentido, o preço de acesso é arcado pelo produtor e esses custos representam os
valores desembolsados para participar do canal.

2.3.2.2

Acordo sobre preços finais

Além do impacto inescapável do item acima na composição do preço final, outros acordos
podem ser necessários para calcular o preço de venda de um produto num varejista. Muitas
lojas praticam, por exemplo, leilões reversos entre fornecedores, quando decidem adicionar
uma categoria nova a seu mix de produtos. Preços mínimo e máximos também são práticas
naturais no mercado (VAVRA, 2002).

2.3.3

Localização

O P de place em inglês, é normalmente traduzido como distribuição, e no composto de
marketing tradicional gira em torno das decisões de canais (número, profundidade, distribuição
geográfica, etc.) (KOTLER, 2010).
No entanto, para um varejista, o P de place pode melhor ser interpretado como uma variável de
localização. E definitivamente deve ser tratado como uma das mais importantes decisões do
mix de serviços. A localização é, frequentemente, a primeira decisão tomada, impactando todas
as outras. E também é a mais difícil de ajustar, cercada de custos, barreiras de entrada e de
saída. Além de ser essencial na percepção da oferta pelo público e capaz de sozinha destruir
ou construir negócios (BÂLÂSESCU, 2014).
Para o sentido comparativo deste trabalho, consideraremos dois aspectos da localização dos
players estudados: “endereço(s) e horários” e “localização interna”.
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2.3.3.1

Endereço(s) e horários

Nesse tópico comparamos a atratividade da localização da feira ou loja, além de quanto tempo
de exposição do produto está sendo oferecido ao pequeno empreendedor. A questão do horário
de funcionamento é essencial ao diferenciar eventos contidos, feiras que se repetem (todo
sábado, por exemplo) e lojas que atuam frequentemente, várias vezes por semana.
Embora tipicamente quanto maior o tempo de exposição, melhor a proposição de valor, a
qualificação do público frequentador é o aspecto mais importante. Algumas vezes, inclusive,
restringir o acesso do público a um evento ou momento específico pode ser interessante para o
empreendedor, especialmente por diminuir os custos de operação (SMITH , 2008).

2.3.3.2

Localização interna

A localização interna de um produto dentro do varejo pode afetar amplamente os resultados de
vendas (RUSSEL; URBAN, 2010). Aqui, analisamos como cada varejista distribui os produtos
pelo seu espaço interno, quais esforços de categorização ele pratica (se qualquer), se a posição
do produtor impacta o preço, etc.
Também aqui, comparamos quanto espaço cada varejista pode ocupar em cada uma das lojas
estudada. Tanto máximo, quanto mínimo.

2.3.4

Comunicação

Também chamado de promoção, esta variável do composto de varejo acumula a maior parte
dos valores intangíveis que um produto carrega, estando intimamente ligada a marcas,
propagandas e toda a construção de imagem ao redor de um produto e/ou de seu uso.
(KOTLER, 2010).
Essa variável mantém-se pouco afetada para o varejista, mas é importante ressaltar que, no
varejo, a marca do varejista termina por encapsular a marca dos produtos vendidos. Assim,
sinergias são possíveis, mas altas doses de dissonância podem dirimir a parceria (BASU;
SENGUPTA; GUIN, 2012).
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De forma a englobar todas as percepções do consumidor sobre os valores intangíveis dos tipos
de varejo comparados, trabalhamos com a “imagem do varejista”.

2.3.4.1

Imagem do varejista

Sem a necessidade de se aprofundar na medição de atitudes e percepções de marca por parte
dos pequenos empreendedores, ainda resta a necessidade de obter algum posicionamento
sobre a imagem, os valores e, especialmente, a atratividade da marca do varejo sendo usado
para distribuir seus produtos.
O varejista é o responsável por prover a experiência de compra para o consumidor final e,
nesse sentido, os aspectos mencionados acima devem estar ligados à escolha de um canal de
distribuição (BASU; SENGUPTA; GUIN, 2012).

2.3.5

Processos

Na literatura de serviços e marketing mix, o P de processos está associado a todas às
interações entre o prestador de serviço e seus demais stakeholders, e também às iterações
internas que se desenvolvem durante, antes e depois do fornecimento de valor (BOOMS;
BITNER, 1981).
Para o varejo, este P engloba todas as funções logísticas, recebimento de produtos, controle
dos estoques, pagamento dos fornecedores, cobrança do consumidor, vendas, trocas,
processos fiscais, etc. E para o varejo de consignação também inclui a troca de informações
com o fornecedor (BATTINIA et al., 2010).
Neste trabalho, o foco deste P orbita em torno da facilidade, frequência, acuidade e mecanismo
utilizado para coordenar os processos logísticos de venda. Nesse sentido, os processos
incluem reposição de estoques e acompanhamento das vendas, além do recebimento do
repasse pelos produtos vendidos. Assim como também discute-se o restante, como processos
para shoplifting, processos promocionais, etc.
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2.3.5.1

Processos

Serão considerados centrais todos os produtos relacionados à facilitação e faturamento das
vendas, e também todos os relacionados à gestão de estoques (CHEN et al., 2012). Em alguns
dos varejos contrastados, isso ocorre como um pedido de venda e subsequente pagamento; em
outros, encarna num método de acompanhamento, reposição de estoques e método de
repasse.
Contemplam-se aqui também processos que ficam excluídos da definição acima. São acordos
contratuais entre PE e canal que não impactam diretamente a venda dos produtos, como a
política em relação a furtos e danos de mercadoria na loja, possíveis obrigações e multas, etc.

2.3.6

Pessoas

Na literatura tradicional, o P de pessoas é considerado uma das grandes linhas divisórias entre
produtos e serviços (BOOMS; BITNER, 1981). Serviços vão quase que em sua totalidade
passar por alguma forma de relação interpessoal entre o cliente e os funcionários da empresa.
Da tentativa de comparar tipos diferentes de propostas e distribuição para PEs, surge a
necessidade de diferenciar duas formas de pessoas ao analisar este P. Os contratados pelo PE
para operar o canal (quando necessário) e os funcionários do canal e seus contatos com o
cliente.

2.3.6.1

Staff do PE

Um das principais diferenças entre as opções de canal a serem analisadas é a necessidade de
montar e administrar uma equipe própria, ou não. Muitas feiras e algumas lojas exigem uma
equipe própria de vendas, enquanto outras chegam a desestimular ativamente a presença do
PE durante o funcionamento natural da loja.
Em muitos casos, os PEs podem também criar uma equipe para lidar com alguns dos
processos mais comuns (especialmente reposição de estoques), ainda que a equipe não lide
diretamente com as vendas.
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Assim, a análise do staff próprio do PE deve incluir o quão necessário um grupo de trabalho é
para aproveitar todo o potencial do canal, e qual a atitude do PE em relação aos seus
funcionários.

2.3.6.2

Staff interno do canal

Aqui se avalia a interação entre o staff interno da loja e o PE. E também a visão que o PE tem
entre os pontos de contato da loja com seu cliente final. Todos os processos e os papéis
executados pela equipe de funcionários do ponto de venda devem ser cobertos por esse tópico.

2.3.7

Ambiente/atmosfera (evidência física)

Embora, tradicionalmente, este P seja chamado de evidência física, seguindo o trabalho de
Bâlâsescu (2014), prefere-se para os serfviços de varejo o termo “ambiente e atmosfera”. O
autor usa este P para, ao contrário do discutido no P de localização, listar os atributos
relacionados a àrea interna da loja. Ou seja, localização é um atributo de uma cidade, uma
decisão de escolha. Já ambiente e atmosfera se constroem dentro do imóvel que o serviço
ocupa (BÂLÂSESCU, 2014).
Aqui se separa ambiente e atmosfera em outros dois pequenos constructos: infraestrutura e
atmosfera.
Infraestrutura lida com as características físicas de um ponto de venda. Inclui o número de
caixas (check-outs) e a rapidez de atendimento; a disposição e mostruário dos produtos; o
número e tempo de espera para usar provadores, etc. E atmosfera trata dos ativos intangíveis,
como clima, música e experiência de compra como um todo.
Devido à natureza catalizadora das lojas colaborativas, a proposta passa a ser avaliar essas
qualidades para cada público da loja isoladamente, seus vendedores e seus compradores.
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2.3.7.1

Infraestrutura/atmosfera para o vendedor

Dessa perspectiva, analisa-se a ambiência da loja nos processos onde canal e vendedor se
encontram. A parte pragmática dessas resoluções será contemplada no P de processos e a
qualidade dos atendimentos no P de pessoas. Aqui, o importante é se concentrar na
experiência que engloba esses procedimentos (KRISHNAKUMAR, 2014).

2.3.7.2

Infraestrutura/atmosfera para o comprador

Para o comprador, a infraestrutura do canal de vendas está muito associada à velocidade do
processo de compras. Mais check-outs e provadores, por exemplo, aumentam a conveniência
da loja e são importantes para a decisão de visitar ou não o local (AYALP et al., 2016).
Um ambiente convidativo, uma boa música, lugares para sentar e outras facilidades (aceitar
animais de estimação, por exemplo) também compõem a avaliação final da atratividade do
canal (SEO; FIORE, 2016).

2.3.8

Expectativa do retorno financeiro

Embora não esteja diretamente conectada a nenhum dos Ps do marketing mix de serviços, a
expectativa de retorno financeiro é citada como uma das variáveis que compõem a avaliação
dos canais de distribuição, uma vez que o aspecto B2B das feiras e lojas colaborativas implica
no desejo de lucro advindo da contratação de qualquer uma das propostas.
Nesse sentido, inclusive, é razoável esperar que a expectativa de retorno financeiro seja a
variável principal. É de se esperar que nenhuma marca insista em pagar o aluguel de uma caixa
numa loja colaborativa, ou um stand em uma feira, que repetidamente lhe causa prejuízo
financeiro.
2.4 Fechamento do Referencial Teórico

As discussões apresentadas neste capítulo geram o arcabouço teórico que baliza a decisão e
aplicação do método, e das análises e conclusões que derivam dele. A adaptação do mix de
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marketing de serviços proposta, leva em conta a dualidade fornecedor-cliente que constitui o
recorte.
E às aplicações dos conceitos de crowdsourcing à operação dos canais, começa a delinear as
definições perseguidas como objetivos específicos.
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3 MÉTODO
Este capítulo ocupa-se da apresentação do desenvolvimento da etapa empírica deste trabalho.
Discute-se as técnicas adotadas, questões de amostra e coleta, e o método de transcrição dos
fichamentos das entrevistas efetuadas.
Mantém-se em mente o objetivo geral de “comparar a avaliação dos PEs entre as propostas de
valor das feiras e lojas colaborativas na cidade de São Paulo”, e das proposições adotadas,
como apresentado na seção 1.3.
P1 - A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
P2 - O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas” e
das feiras.
P3 - O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa
de retorno financeiro.
O

Quadro 2, apresentado a seguir, é uma matriz de constructos. Nele cada P é associado a pelo
menos uma variável direta de avaliação da performance. A metodologia visa viabilizar uma
análise comparativa entre as performances dos canais de distribuição lojas colaborativas e
feiras, através da avaliação do mix de serviços ajustado, derivado das discussões do referencial
teórico no capítulo 2.
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Quadro 2 – Matriz de constructos
P
Produto

Constructo

Referência teórica

Serviços oferecidos

ROU; SHU, 2011

Curadoria de mix de produtos

KUMAR; NARAYANAN, 2016

Preço de acesso

LENG; PARLAR; ZHENG,
2012

Acordo sobre preços finais

VAVRA, 2002

Endereço(s) e horários

SMITH, 2008

Localização interna

RUSSEL; URBAN, 2010

Comunicação

Imagem do varejista

BASU; SENGUPTA; GUIN,
2012

Pessoas

Staff do PE

GASKI, 1986

Preço

Localização

Staff interno do canal
Processos

Processos

CHEN et al., 2012

Ambiente/atmosfera

Infraestrutura/atmosfera para
o vendedor

KRISHNAKUMAR, 2014

Infraestrutura/atmosfera para
o comprador

AYALP et al., 2016

Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

3.1 Amostra
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A unidade amostral é o Pequeno Empreendedor que tem uma marca e que se identificaram
como “proprietários” ou “sócios” de suas empreitadas.
A amostra de conveniência foi obtida do grupo de expositores que têm contratos ativos com a
Endossa da Augusta na época das pesquisas. As marcas foram abordadas quando traziam
produtos para repor estoques (o processo chamado check-in). Esse processo é um dos maiores
pontos de contato entre os pequenos empreendedores e a loja, uma vez que cada marca leva
produtos, em média, pelo menos uma vez por semana.
Foram entrevistadas 30 PEs, entre os dias 26/10/2018 e 11/11/2018. A amostra é composta por
pequenos empreendedores com mais experiência no mercado, e frequentemente, os
entrevistados citaram outras opções de distribuição, que incluíram canais que estão fora do
recorte deste trabalho (como canais de venda on-line, por exemplo). Canais de distribuição
existentes fora de São Paulo também foram descartados, em nome do recorte proposto nas
fases preliminares deste estudo.
Além disso, apenas expositores que já trabalharam com feiras, ou que pelo menos se
demonstraram conhecedores dos procedimentos comuns a tal canal. Empreendedores que
responderam não ter nenhum conhecimento do funcionamento de feiras tiveram sua entrevista
excluída. Clientes que nunca expuseram numa feira, mas declararam ter pesquisado o assunto,
foram entrevistados. Porém, essa diferença foi anotada para possíveis análises futuras, uma
vez que o objetivo é estabelecer uma comparação entre ambas as propostas.
As entrevistas duraram em média uns 25 minutos, e foram preferencialmente praticadas fora do
ambiente da loja, em cafés da Rua Augusta. Foram obtidos 21 questionários completos para a
análise.

3.2 Instrumento de pesquisa
O questionário semi-estruturado foi elaborado baseado na literatura, na tentativa de mesclar
respostas espontâneas e estimuladas. E não constitui um roteiro definitivo, e é uma moldura de
organização da conversa.
O início situa o entrevistado em relação ao assunto, e vai guiando a interação rumo à
apresentação dos constructos.
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Quadro 3 – Etapas da pesquisa
Parte

Formulação

Parte 1

Disclaimer de intenção

Parte 2

Dados “demográficos”

Parte 3

Experiências pessoais

Parte 4

Definições de loja colaborativa e feiras

Parte 5

Comparação das Lojas Colaborativas e
Feiras

Parte 6

Citações espontâneas das variáveis de
avaliação

Parte 7

Apresentação e discussão dos constructos

Parte 8

Atribuição de notas aos constructos
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

3.2.1

Parte 1 – Disclaimer de Intenções

Na tentativa de facilitar o começo da entrevista, e também com o intuito de tranquilizar o
entrevistado perante o fato de que ele expõe na loja do entrevistador, a primeira etapa da
pesquisa é um disclaimer. Esse aviso visa evidenciar o caráter estritamente acadêmico da
pesquisa e clarificar o papel do entrevistador. Usa-se esse espaço para sedimentar que o
objetivo dela é contribuir para um maior entendimento da avaliação e atitude do expositor frente
ao serviço de exposição dos canais. Também são levantados a data da entrevista e o local em
que ela aconteceu.

3.2.2

Parte 2 – Dados “demográficos”

O intuito dessa etapa é estabelecer dados de perfil do entrevistado. No entanto, ao invés de se
focar em idade, gênero e outros atributos do entrevistado – usualmente considerados dados
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demográficos de pessoas físicas –, em nome do escopo, levanta-se dados sobre sua marca,
como nome, tipos de produtos e data de sua fundação.
Outra forma de agregar dados sobre a marca foi um registro fotográfico da caixa que a marca
ocupa na loja da Endossa da Rua Augusta, na tentativa de demonstrar os produtos, e a
identidade visual de cada colaborador.

3.2.3

Parte 3 – Experiências pessoais

Aqui, pergunta-se sobre a experiência do PE em relação a seus canais de distribuição. O ponto
é sondar de forma espontânea com quais outras propostas de distribuição ele já trabalhou, e
estabelecer se o pequeno empreendedor já se envolveu com feiras. Outras formas de
exposição e venda também aparecem, e mapeá-las pode ser interessante como fator
moderador da avaliação dos canais pesquisados.
Essa fase da pesquisa foi responsável pelo descarte de seis das entrevistas efetuadas. Como
critério de seleção, marcas que declararam-se incapazes de avaliar qualquer feira foram
eliminadas. Marcas que expõem ou expuseram em qualquer feira formam a imensa maior parte
dos formulários completos, mas marcas que nunca expuseram mas sondaram (ou foram
sondadas) por feiras e assumiram-se capazes de avaliá-las permaneceram na amostra.

3.2.4

Parte 4 – Definições de loja colaborativa e feira

Essa sondagem estimula os respondentes a definirem por si sós o que é uma loja olaborativa, o
que é uma feira, e quais são suas semelhanças e diferenças. O intento aqui é contribuir para o
estabelecimento do entendimento que o PE tem sobre essas propostas de canal, demonstrando
como ele enxerga cada uma.
Esse estágio das perguntas relaciona-se diretamente com a proposição 2 (o pequeno
empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das feiras).

3.2.5

Parte 5 – Comparação entre feiras e lojas colaborativas
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Nesta fase, o objetivo é receber de forma espontânea os principais fatores que os PEs utilizam
na sua avaliação e atitude frente aos canais. Como não são estimulados de nenhuma forma,
esses dados são particularmente importantes na apreciação de como os entrevistados
comparam e processam os diferentes custos-benefícios que compõe o mix de serviço dos
canais, ou seja, incorreram no início da análise da proposição 3 (o pequeno empreendedor
avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de retorno financeiro).

3.2.6

Parte 6 – Apresentação e discussão dos constructos

A partir deste ponto, o entrevistador passa a conduzir o entrevistado através dos constructos
presentes no

Quadro 2, confrontando o PE com todas as diferentes expressões do mix de serviço que estão
embutidas em cada um dos canais, e recolhendo as percepções e julgamentos sobre cada
constructo.
Essa etapa visa recolher as associações mentais e racionalizações que o PE tem em relação a
cada constructo. Ou seja, compreender como ele interpreta cada uma das variáveis, tanto na
loja colaborativa quanto na feira, mais uma vez relacionando-se com a proposição 3.
Esta etapa acontece simultaneamente à proxima, etapa 7, mas não gera anotações pois é
expositória. Cada constructo é levemente explicado e, após essa explicação, uma nota é
requerida.

3.2.7

Parte 7 e Parte 8 – Avaliação dos atributos do canal

Durante a apresentação e esclarecimento dos 12 constructos, o entrevistador pede que o PE
atribua notas às variáveis, de acordo com seu julgamento em relação à importância de cada
um, e também à classificação de cada opção de distribuição em cada uma das variáveis,
gerando uma tabela como a seguir (

Quadro 4).
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Cada marca entrevistada forneceu três séries de notas. A primeira sobre a relevância do
construto para a avaliação individual da performance de qualquer canal. Notas maiores
(próximas de 10) indicam um fator mais relevante do que notas baixas.
A segunda é uma nota de avaliação da loja colaborativa frequentemente traduzida na
experiência do usuário com os serviços da Endossa. A lógica das notas maiores indicando
melhores performances permanece. A terceira e última nota avalia a performance da feira como
canal de distribuição em São Paulo. Entrevistados foram instruídos a atribuir notas para sua
feira preferida.
A análise das médias atribuídas aos canais utilizará o teste t de médias. E incorreu na validação
ou reprovação da proposição 1 (a avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das
feiras).

Quadro 4 – Resumo da avaliação dos conceitos
P

Produto

Constructo
Serviços
oferecidos
Curadoria de mix
de produtos

Preço

Preço de acesso
Acordo sobre
preços finais

Localização

Endereço(s) e
horários
Localização
interna

Comunicação

Imagem do
varejista

Pessoas

Staff do PE
Staff interno do
canal

Processos

Processos

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira
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Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor
Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador
Expectativa de
retorno financeiro
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.
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4 ANÁLISES
Este capítulo contém as 21 entrevistas efetuadas, bem como análises individuais de cada um
dos Pequenos Empreendedores, organizadas por marca. Também encontra-se incluso
,análises transversais entre as entrevistas, consolidando os achados.
De forma a preservar a identidade das marcas, frente à presença de avaliacões sensíveis tanto
sobre as expectativas e experiências com a loja Endossa, e seus concorrentes, as informações
específicas, como nomes e fotos foram suprimidas desse trabalho. Por iso, as marcas que
responderam as entrevistas são identificadas apenas por “Marca A”, “Marca B”, “Marca C” e etc.

4.1 Análises Individuais
Os questionários foram analisados individualmente e estão organizados pelo nome da fantasia
da marca de cada PE
O primeiro é populado com os blocos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. O bloco 6 não incorre em fichamentos
uma vez que é a familiariazação do entrevistado com os constructos via exposição do
entrevistador. As respostas para as etapas 1,2 e 3 foram anotadas e condensadas em tópicos,
no sentido de torná-las mais simples de serem absorvidas e analisadas. Essas etapas geram
dados mais ou menos uniformizados, e essa forma de demonstrá-los é mais elegante.
Para as partes 4, 5 e 7, as respostas foram ilustradas com citações diretas. Dessa forma as
nuances de atitude do entrevistado permanecem preservadas no texto, abrindo espaço para
análises mais profundas e específicas.
O segundo quadro recolhe as notas que o entrevistado atribui a cada constructo do
Quadro 4. Os entrevistados foram estimulados a atribuir notas entre 1 e 10 para cada
constructo, e as notas foram anotadas durante o decorrer da entrevista.

4.1.1

“Marca A”
Quadro 5 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse
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Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 26/10/2018 às 15h42min
Durou aproximadamente 21 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca A”
Produtos: decoração, papelaria (canetas e estojos) e chaveiros.
Na loja da Augusta: há 7 meses
Marca Criada em: 2014

Experiências
pessoais

Loja própria: (aberta no fim de 2015, fechada em 2017).
Feiras: De tudo um pouco (2014-presente);
Como assim? (2014-2017).
Lojas colaborativas: Cada Qual (2016-08/2018);
Endossa/Augusta (03/2018-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

“As feiras são intermitentes. Ainda que elas se repitam todo fim de
semana, como a “Como Assim?”, não tá aberto sempre. E precisa de
gente pra vender, não é tipo um serviço completo, como nas lojas.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Nada se compara a um bom fim de semana numa feira, mas vender
na loja é muito mais prático e barato.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“O importante é vender bem no lugar.”
Staff do PE:
“Não ter que treinar e pagar pela equipe e conseguir vender como parte
do pacote é a melhor parte de vender na loja.”
Processos:
“As feiras são bem mais bagunçadas, e se por acaso você fizer uma
venda nas maquininhas deles por qualquer motivo, boa sorte pra
receber esse dinheiro de volta. A loja nunca atrasou.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Quadro 6 – Avaliação dos conceitos – “Marca A”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

8

6

Curadoria de
mix de produtos

9

8

8

Preço de acesso

7

8

7

Acordo sobre
preços finais

5

7

9

Endereço(s) e
horários

9

10

8

Localização
interna

6

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

7

9

8

Pessoas

Staff do PE

10

9

7

Staff interno do
canal

10

7

1

Processos

Processos

8

8

7

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

7

7

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

9

7

8

Produto

Preço

Localização

Constructo

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Quadro 7 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca A”

Loja colaborativa

8

Serviços oferecidos; preço de acesso; endereço(s) e horários; imagem do
varejista; staff do PE; staff Interno do canal; processos; infraestrutura/atmosfera
para o comprador

Empate

3

Curadoria do mix de produtos; localização interna; infraestrutura/atmosfera para
o vendedor

Feira

2

Acordo sobre preços finais; expectativa de retorno financeiro
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 6 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca A”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 8 – Médias das avaliações – “Marca A”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.08

8.1

0.72

Feiras

7.08

6.9

1.15

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.1.1

Análise individual – “Marca A”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
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A loja colaborativa tem notas superiores em 8 dos 13 quesitos avaliados, ou seja,
aproximadamente 62%. A loja e as feiras empatam em 3 quesitos (23%).
A loja também se sai melhor tanto na média simples quanto na ponderada pelas notas de
importância, e também termina com um menor desvio padrão das médias simples, inferindo
uma proposta menos irregular de canal de distribuição.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca é capaz de diferenciar ambas as propostas e usa as varíaveis endereços(s) e horários
e staff do PE para qualificar tal diferença. Ela postula que uma feira, ao contrário de uma loja, é
intermitente e esporádica, e que exige uma equipe própria treinada e coordenada.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca cita espontaneamente a variável expectativa do retorno financeiro e dá uma pontuação
maior às feiras nesse quesito. No entanto, ela utiliza outras variáveis para avaliar as propostas
na completude, referindo-se à loja como um serviço “mais completo” e “mais prático e barato”.

4.1.2

“Marca B”
Quadro 9 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca B”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 29/10/2018 às 15h12min.
Durou aproximadamente 22 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca B”.
Produtos: óculos (armações e óculos escuros).
Na loja da Augusta: há 8 anos.
Marca criada em: 2008.

56

Experiências
pessoais

On-line: diversos canais (2008-presente).
Lojas Próprias: Augusta I (2014-presente);
Augusta II (2015-presente);
Quiosque Center 3 (2015-presente);
Quiosque Metrô Tucuruvi (2015-presente).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2015-presente);
Como Assim? (2008-2015);
De tudo um pouco (2010-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / CCSP (2010-2018);
Endossa / Augusta (2010-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feiras são eventos. E normalmente estão associadas a um
acontecimento específico. Pra participar de uma feira você precisa se
planejar para cada dia, lidar com a equipe, controlar estoque naquele
momento, porque se acabar um modelo, você perdeu a venda. Não
tem como pedir pro cliente voltar outro dia […]”
Lojas colaborativas:
“A vantagem das lojas é que elas são um processo contínuo. Você se
programa pro fim de semana, por exemplo, mas vende também de
segunda. Na perspectiva do consumidor é mais cômodo, porque ele
não está preso a uma ‘agenda’ específica, ele pode dar um pulo na loja
a qualquer momento.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Quanto mais ponto de venda melhor, mas a loja é mais confiável e
mais fácil pra se programar. Cada feira é um evento diferente que pode
ser legal ou não, mas a loja é estável, é uma coisa que você aprende a
saber o que esperar”.

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“[...] tem que vender o suficiente para valer a pena […]”
Imagem do Varejista:
“[...] nossa loja fica na frente da Endossa da Augusta e tem gente que
nem vê por conta de vir direto na Endossa porque conhece a marca
[…]”
Infraestrutura/atmosfera para o comprador:
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“Na perspectiva do consumidor é mais cômodo, porque ele não está
preso a uma ‘agenda’ específica.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 10 – Avaliação dos conceitos – “Marca B”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

8

7

Curadoria de
mix de produtos

9

10

9

Preço de acesso

7

7

8

Acordo sobre
preços finais

9

7

9

Endereço(s) e
horários

10

10

8

Localização
interna

8

7

9

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

8

Pessoas

Staff do PE

9

10

8

Staff Interno do
canal

8

8

6

Processos

Processos

7

8

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

8

7

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

8

Produto

Preço

Localização

Constructo
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Expectativa de
retorno
financeiro

10

9

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 11 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca B”

Loja colaborativa

9

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; endereço(s) e
horários; imagem do varejista; staff do PE; staff interno do canal;
infraestrutura/atmosfera para o vendedor; infraestrutura/atmosfera
para o comprador; expectativa de retorno financeiro

Empate

1

Processos

Feira

3

Localização interna; acordo sobre preços finais; preço de acesso
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 7 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca B”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 12 – Médias das avaliações – “Marca B”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples
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Loja colaborativa

8.62

8.7

1.12

Feiras

7.92

8.0

0.58

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.2.1

Análise individual – “Marca B”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
A loja colaborativa tem avaliações superiores em 9 dos 13 quesitos estudados, um pouco mais
de 69%. As lojas e as feiras empatam em apenas 1 (7,5%).
A loja mantém médias simples e ponderadas acima das feiras. A média ponderada das lojas
termina 7 décimos acima da das feiras, mas o desvio padrão das feiras é menor. A loja
colaborativa é tida como mais confiável e “mais fácil para se programar” frente às inconstâncias
das feiras, que são “eventos diferentes” sempre.
A marca insinua que “quanto mais pontos de venda melhor”, mas reconhece que o resultado
financeiro da loja colaborativa é imporatnte para seu negócio.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca consegue avaliar as duas propostas como diferentes. Ela assume a loja como
“constante” e, portanto, mais conveniente para o consumidor, que não fica “preso a uma
agenda” específica. Dessa diferença ela deriva processos de controle de estoques distintos,
pois, para não perder vendas na feira, é necessário ter produtos naquele momento específico.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca cita espontaneamente o constructo expectativa de retorno financeiro como método de
avaliação de canal de distribuição, e dá uma nota maior à loja colaborativa nessa variável. Ela
também cita imagem do varejista” e infraestrutura/atmosfera para o comprador, variáveis em
que a loja também recebe notas superiores.
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4.1.3

“Marca C”
Quadro 13 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca C”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 29/10/2018 às 15h55min.
Durou aproximadamente 20 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca C”.
Produtos: acessórios e moda feminina
Na loja da Augusta: há 10 anos (desde a abertura).
Marca criada em: 2008.

Experiências
pessoais

Lojas próprias: quiosque Center 3 (2013-2015).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2015-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / CCSP (2009-2016);
Endossa / Augusta (2008-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feira é complicado. Porque você precisa se preparar pra ficar lá ou
manter alguém, e também dar um jeito de receber cartão e tals. E às
vezes vende bem, mas, por exemplo, se chove, num lugar aberto, você
perdeu todo o dinheiro, porque é naquela hora e só naquela hora.”
Lojas colaborativas:
“A coisa mais legal é a curadoria. É mais prático também, e se você
vende mal num fim de semana, pode trazer produto novo pra próxima e
tentar compensar naquele mês. Mas o mais legal é que é muita coisa
junta, muita coisa entrando e um jeito de só ter coisa legal mesmo. E
pras marcas mais estabelecidas, como a minha hahahaha… o medo de
cair por falta de Endosso mantém a gente sempre criando. Eu adoro.”

Comparação das
Feiras e Lojas

“Eu sou meio suspeita pra falar porque todo o meu processo de deixar
de ser casual e começar a viver da “Marca C” está ligado à história da
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Colaborativas

Endossa. Mas hoje em dia, eu só faço feiras muito especiais como a
Jardim Secreto, e só quando eu consigo um espaço coberto.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria do mix de produtos:
“A coisa mais legal é a Curadoria.”
Endereço e horários:
“[...] Não estar ligado a um evento específico e ter algum tempo pra
trocar os produtos, por exemplo, e não só poder vender o que você
trouxe e se alguém quer outra cor, por exemplo, que você até tem, mas
que acabou ou não trouxe, aí tem que tentar pegar o contato e vender
por Correios, sei lá. A loja tem a vantagem do passa aqui quando puder
e vou deixar separado pra você […]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 14 – Avaliação dos conceitos – “Marca C”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

9

7

Curadoria de
mix de produtos

10

10

8

Preço de acesso

9

10

8

Acordo sobre
preços finais

8

7

10

Endereço(s) e
horários

9

10

7

Localização
interna

7

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

10

Pessoas

Staff do PE

9

10

8

Staff interno do
canal

7

10

8

Processos

9

10

8

Produto

Preço

Localização

Processos

Constructo
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Ambiente/
Atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

8

9

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

9

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 15 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca C”

Loja colaborativa

9

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
endereço(s) e horários; staff do PE; staff interno do canal; processos;
infraestrutura/atmosfera para o comprador; expectativa de retorno
financeiro

Empate

2

Localização interna; imagem do varejista

Feira

2

Infraestrutura/atmosfera para o vendedor; acordo sobre preços finais
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 8 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca C”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 16 – Médias das avaliações – “Marca C”
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Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.31

9.4

0.85

Feiras

8.23

8.2

0.66

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.3.1

Análise individual – “Marca C”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
A loja colaborativa tem avaliações superiores em 9 dos 13 quesitos estudados, um pouco mais
de 69%. As lojas e as feiras empatam em apenas 2 (14%).
A loja mantém médias superiores tanto simples quanto ponderadas, chegando a ter uma média
ponderada quase 15% maior.
Na avaliação geral, a marca cita um histórico emocional com a Endossa e diz que atualmente
só participa de feiras muito “especiais”.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
Sozinha, a marca diferencia os canais pela necessidade de uma equipe para operar as feiras
(“staff do PE”), a inexistência de um processo de recebimento nas feiras e através da curadoria
colaborativa das lojas, uma forma de sempre garantir “que tem coisas legais”.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro
Espontaneamente, a expectativa de retorno financeiro não é nem citada, mas a varíavel recebe
a nota máxima de importância, nota que se repete na avaliação da loja no quesito. São citados
a “curadoria do mix de rodutos” e “endereço(s) e horários”. Ambas as categorias recebem notas
altas de importância (10 e 9, respectivamente) e também nas duas a loja colaborativa recebe
notas máximas.
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4.1.4

“Marca D”
Quadro 17 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca D”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 29/10/2018 às 16h17min.
Durou aproximadamente 23 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca D”
Produtos: óculos (armações e óculos escuros).
Na loja da Augusta: há 10 anos (desde a abertura).
Marca criada em: 1984.

Experiências
pessoais

On-line: diversos canais (2010-presente).
Lojas próprias: Rua 13 de Maio (1979-presente).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2015-presente);
Como Assim? (1998-2015);
De tudo um pouco (1996-presente).
Lojas Colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / CCSP (2010-presente);
Endossa / Augusta (2008-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feiras exigem máquina de cartão própria, e uma equipe para vendas.”
Lojas colaborativas:
“Lojas colaborativas funcionam o mês inteiro, você aluga um espaço
menor, não precisa de equipe e recebe tudo no fim do mês.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“As lojas atingem um público muito maior e mais eclético. Mas as feiras
vendem mais em menos tempo.”

Citações

Expectativa do retorno financeiro:
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espontâneas das
variáveis de
avaliação

“Claro que é importante a conta fechar […]”
Imagem do varejista:
“[...] Quando eu assumi a ótica dos meus pais, a primeira coisa que eu
fiz foi ‘recauchutar’ a maca. E nesse sentido, a relevância das marcas
dos nossos PDVs é importantíssima […]”
Processos:
“Na Endossa as funções já vêm mastigadinhas. Você acompanha o
estoque e as vendas e aí fica mais fácil de repor e entender o que está
vendendo. Numa feira é sua equipe e seu controle, então essa
facilidade da loja é bastante real [...]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 18 – Avaliação dos conceitos – “Marca D”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

9

8

Curadoria de
mix de produtos

8

9

8

Preço de acesso

8

9

8

Acordo sobre
preços finais

10

9

10

Endereço(s) e
horários

8

8

8

Localização
interna

7

9

10

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

8

Pessoas

Staff do PE

8

10

8

Staff interno do
canal

7

9

8

Processos

10

10

7

Produto

Preço

Localização

Processos

Constructo
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Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

9

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

9

9

9

Expectativa de
retorno
financeiro

10

9

10

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 19 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca D”
Quadro 20 – Médias das avaliações – “Marca D”

Loja colaborativa

8

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
imagem do varejista; staff do PE; staff interno do canal; processos;
infraestrutura/atmosfera para o vendedor

Empate

2

Endereço(s) e horários; infraestrutura/atmosfera para o comprador

Feira

3

Acordo sobre preços finais; localização interna; expectativa de retorno
financeiro
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 9 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca D”
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Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.15

9.2

0.39

Feira

8.46

8.5

0.79

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.4.1

Análise individual – “Marca D”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
A loja colaborativa consegue médias superiores, tanto no cálculo simples quanto na ponderação
pelas notas de importância. A loja também termina com um desvio padrão menor que o das
feiras.
Das 13 variáveis estudadas, a loja colaborativa consegue notas superiores em 8 quesitos
(aproximadamente 62%). Outros dois quesitos empatam, e as feiras recebem notas melhores
apenas em 3.
Na avaliação espontânea, a marca declara que a loja atende um público “maior e mais eclético”,
mas que as feiras vendem mais no período reduzido em que acontecem, ou seja “vendem mais
em menos dias”.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O entrevistado discerne entre as duas propostas de distribuição através dos serviços
oferecidos, processos e horários, citando que as feiras exigem “máquinas de cartão próprias” e
que as lojas funcionam durante o “mês inteiro”.
- O eequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
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A marca cita expectativa de retorno financeiro em primeiro lugar entre as menções espontâneas
de como avalia os canais. Mas também cita imagem do varejista e processos. Neste último
quesito, faz uma avaliação positiva sobre o controle de estoque e reposição de produtos no
modelo da loja colaborativa.

4.1.5

“Marca E”
Quadro 21 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca E”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 29/10/2018 às 17h15min.
Durou aproximadamente 27 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca E”
Produtos: camisas masculinas.
Na loja da Augusta: há 5 anos.
Marca criada em: 2011.

Experiências
pessoais

On-line: diversos canais (2013-presente).
Feiras: Jardim Secreto (2015-presente);
Como Assim? (2014-2017);
De tudo um pouco (2013-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / Augusta (2013-presente);
Clube Vintage (2013-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feira é alugar um estande por um período curto e operar o estande
sozinho com pouquíssima interferência, ou mesmo ajuda, da
organização [...] ”
Lojas colaborativas:
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“Além do fato de que a loja tem uma duração maior do contrato, ela
não exige equipe própria. Ela também é mais democrática e a
curadoria é um processo transparente e não político. Por outro lado, a
porcentagem das vendas acaba deixando os produtos mais caros.”
Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Na feira, como você controla todos os processos, cada venda acaba
sendo uma negociação. Tipo, uma pessoa vai levar uma camisa e o dia
tá terminando, eu ofereço outra com um desconto e fecho as duas
vendas. A loja não tem essa flexibilidade, mas também dá muito menos
trabalho.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“É sempre uma escolha racional, tem que vender o suficiente pra valer
a pena.”
Acordo sobre os preços finais:
“Na feira posso negociar e dar descontos [...] e não costuma ter
porcentagem nas vendas […]”
Preço de acesso:
“[...] Mas você paga numa feira, por fim de semana às vezes o dobro
ou até o triplo [do período numa loja colaborativa].”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 22 – Avaliação dos conceitos – “Marca E”
P
Produto

Preço

Localização

Comunicação

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

9

8

Curadoria de
mix de Produtos

8

9

8

Preço de acesso

9

9

7

Acordo sobre
preços finais

10

7

10

Endereço(s) e
horários

8

9

8

Localização
interna

8

8

10

Imagem do

10

9

10
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varejista
Pessoas

Staff do PE

9

10

8

Staff interno do
canal

7

9

9

Processos

Processos

8

9

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

9

10

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

8

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

8

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 23 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca E”

Loja colaborativa

7

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
endereço(s) e horários; staff do PE; processos; infraestrutura/
atmosfera para o comprador

Empate

2

Expectativa de retorno financeiro; staff interno do canal

4

Infraestrutura/atmosfera para o vendedor; imagem do varejista;
localização interna; acordo sobre preços finais

Feira

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 10 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca E”
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Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 24 – Médias das avaliações – “Marca E”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.77

8.7

0.51

Feira

8.62

8.6

0.91

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.5.1

Análise individual – “Marca E”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
As médias das lojas colaborativas e feiras terminam bastante próximas, embora tanto na conta
simples quanto na ponderada, as lojas colaborativas terminem com alguma vantagem. Os
desvios padrões das lojas mantêm-se menor que os das feiras.
Entre as 13 notas requeridas, a avaliação da loja colaborativa é superior em 7 quesitos (54%).
Duas variáveis empatam e as feiras recebem melhor avaliação em 4 itens.
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Na avaliação direta, a marca cita que a loja colaborativa “dá muito menos trabalho”, mas cita
que, como nas feiras mais variáveis estão sob o controle direto do PE, a feira acaba sendo mais
flexível, especialmente por favorecer e possibilitar negociações bilaterais com os clientes.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O cliente consegue separar a loja colaborativa das feiras, e segue com a posição de que a loja
é mais conveniente, mas menos flexível. Ele defende que as feiras alugam o espaço e
permitem que ele administre suas vendas sem “interferência”, pois ele “organiza tudo sozinho”.
- O equeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
Todas as categorias de avaliação citadas espontaneamente pela marca são de teor financeiro.
Além da expectativa de retorno, ela cita o acordo sobre os preços finais, tópico em que a
flexibilidade de negociação com o consumidor final que as feiras favorecem é tido como uma
vantagem para tal modelo de canal. Em contrapartida, também cita o preço de acesso, dizendo
que uma feira pode custar o dobro do preço por muito menos tempo.
4.1.6

“Marca F”
Quadro 25 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca F”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 30/10/2018 às 14h17min.
Durou aproximadamente 24 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca F”.
Produtos: tonalizantes de cabelo laváveis.
Na loja da Augusta: há 2 anos.
Marca criada em: 2013.

Experiências

On-line: loja própria (2013-presente).
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pessoais
Revendores por todo Brasil (2013-presente).
São Paulo
Feiras: De tudo um pouco (2013-2016).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / CCSP (2016-presente);
Endossa / Augusta (2016-presente).
Definições de loja
colaborativa e
feiras

“Pra nós, a principal diferença é que a feira é de quando em quando e
a loja é um ponto de venda confiável pra onde a gente pode enviar os
clientes que querem comprar. Vindo uma ou duas vezes por semana
pra repor produto, fica tranquilo de quase sempre ter todas as cores
nas lojas e ajuda muito a gente.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“No começo a gente fez feiras pra promover a marca, mas em termos
de venda, não compensa muito. As pessoas muitas vezes querem
alguma cor específica e é muito mais fácil manter algumas de cada cor
nas lojas e direcionar o cliente porque aí ele vem quando pode […”]

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Processos:
“Acompanhar as vendas e repor estoque pra ter todas as cores na
caixa […]”
Endereços e horários:
“[...] As Endossas são super práticas pros nossos clientes […]”
Preço de a:cesso
“[...] Alugar uma caixa é bastante barato pra ter um ponto de venda
durante um mês todo [...]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 26 – Avaliação dos conceitos – “Marca F”
P
Produto

Preço

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

8

8

Curadoria de
mix de produtos

10

10

8

Preço de acesso

10

10

8
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Acordo sobre
preços finais

10

8

7

Endereço(s) e
horários

10

10

7

Localização
interna

7

8

9

Comunicação

Imagem do
varejista

8

10

8

Pessoas

Staff do PE

8

8

8

Staff interno do
canal

10

10

8

Processos

Processos

10

10

7

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

6

8

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

8

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 27 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca F”

Loja
Colaborativa

9

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; acordo sobre preços
finais; endereço(s) e horários; imagem do varejista; staff interno do
canal; processos; infraestrutura/atmosfera para o comprador;
expectativa de retorno financeiro

Empate

3

Serviços oferecidos; staff do PE; infraestrutura/atmosfera para o
vendedor

Feira

1

Localização interna
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Figura 11 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca F”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 28 – Médias das avaliações – “Marca F”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.23

9.3

0.95

Feiras

7.85

7.8

0.39

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.6.1

Análise individual – “Marca F”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
As médias da loja são superiores e, na média ponderada pelas notas de importância, a loja
colaborativa termina sendo avaliada com um ponto e meio (1.5) de vantagem. As feiras têm um
desvio padrão menor.
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Entre os 13 itens, as feiras recebem notas superiores em apenas um assunto. 2 quesitos
terminam empatados e a loja vence os outros 9 embates (69%).
Na avaliação espontânea, a marca indica que a loja é muito mais conveniente para os hábitos
de consumo de seu público-alvo e que vem abandonando as feiras porque elas não atendem
esse aspecto específico de seu negócio.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
Da perspectiva da marca, o fato da loja não ser intermitente e, sim, “um ponto de venda
confiável”, é o que mais diferencia os modelos.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca não cita a expectaitiva de retorno de forma espontânea, mas atribui a nota máxima de
importância a esse quesito. Ela cita processos e endereço(s) e horário(s) como grandes pontos
para sua avaliação, mas também distribui notas máximas de importância para diversas outras
variáveis.
4.1.7

“Marca G”
Quadro 29 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca G”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 30/10/2018 às 14h50min.
Durou aproximadamente 19 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca G”.
Produtos: saias sem gênero.
Na loja da Augusta: há 3 meses.
Marca criada em: 2017.
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Experiências
pessoais

São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2018- pesente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2018-presente);
Endossa / Centro (2017-presente);
Endossa / Augusta (2018-presente).

Sondagem das
Feiras:
definições de loja
“As feiras são oportunidades para conhecer outros expositores e
colaborativa” e feira conversar diretamente com nossos clientes. Eu posso fazer vendas
maiores nas feiras pra gente que revende em outros estados, outras
cidades, sei lá […] Mas é ali na hora e você tem que negociar peça a
peça […]”
Lojas colaborativas:
“As lojas atingem mais gente, e tem um jeito melhor de vender pra mais
gente, no sentido que a pessoa se apaixona por uma das saias,
experimenta e leva, ou pode até não levar na hora mas volta na mesma
semana e não resiste [...]”
Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Tem que vender em tudo que é lugar, mas eu prefiro as feiras, pois
tenho contato direto com os meus clientes.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“No fim das contas, é o dinheiro que sobra que decide se você continua
vendendo ou não ali [...]”
Infraestrutura/atmosfera para o comprador:
“[...] Uma grande vantagem da loja é ter um provador de verdade com
espelho gigante e espaço pra pessoa se ver [...]”
Acordo sobre os preços finais:
“A taxa das vendas deixa o produto mais caro […]”
Staff do PE:
“[...] E não dá pra dar desconto ou oferecer outra peça [...]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Quadro 30 – Avaliação dos conceitos – “Marca G”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

8

8

Curadoria de
mix de produtos

8

8

8

Preço de acesso

8

10

8

Acordo sobre
preços finais

10

8

10

Endereço(s) e
horários

8

10

8

Localização
interna

6

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

8

8

Pessoas

Staff do PE

10

6

10

Staff interno do
canal

8

6

8

Processos

Processos

8

8

6

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

6

8

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

6

Expectativa de
retorno

10

8

10

Produto

Preço

Localização

Constructo
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financeiro
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 31 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca G”
4

Preço de acesso; endereço(s) e horários; processos; infraestrutura/
atmosfera para o comprador

Empate

5

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; localização interna;
imagem do varejista; infraestrutura/atmosfera para o vendedor

Feira

4

Acordo sobre preços finais; staff do PE; staff interno do canal;
expectativa de retorno financeiro

Loja colaborativa

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 12 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca G”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 32 – Médias das avaliações – “Marca G”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.15

8.1

0.85

Feiras

8.15

8.2

0.85
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.7.1

Análise individual – “Marca G”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
Nas médias simples, ambas as propostas de distribuição recebem a mesma avaliação: 8,15. O
desvio padrão de ambas também é igual (0,85). Nas médias ponderadas pela nota atribuída à
importância de cada variável, as feiras terminam tendo uma avaliação ligeiramente superior (8,2
em contraste com 8,1 das lojas colaborativas).
Tanto as lojas colaborativas quanto as feiras vencem 4 das categorias avaliadas. Enquanto as
outras 5 restantes empatam.
Na avaliação espontânea, a preferência pelas feiras é confirmada literalmente. A marca também
diz que “tem que vender em todo lugar” e cita o contato direto com o consumidor final como a
maior vantagem das feiras.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca diferencia os dois modelos de distribuição, enaltecendo as oportunidades de
networking das feiras e, mais uma vez, o contato direto com o consumidor final. Ela defende
que as lojas atingem um público maior, que está diluído pelo funcionamento perene, em
contraste com o caráter de evento das feiras.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
fetorno financeiro”.
O PE cita a expectativa de retorno financeiro como a maior fonte decisória de onde expor. Mas
também cita infraestrutura/atmosfera para o comprador; falando especificamente sobre a
presença de um provador para o consumidor testar seus produtos.
Também cita o acordo sobre os preços finais como um motivo para o preço final nas lojas ser
mais caro, e, mais uma vez, avalia a presença de um staff próprio como mais flexível e
vantajoso.
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4.1.8

“Marca H”
Quadro 33 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca H”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 30/10/2018 às 18h17min.
Durou aproximadamente 27 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca H”.
Produtos: decoração.
Na loja da Augusta: há 6 meses.
Marca c.riada em: 2015

Experiências
pessoais

São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2018-presente);
De tudo um pouco (2018-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Augusta (2010-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

“Mesmo as feiras mais frequentes, tipo a Como Assim?, que tem todo
fim de semana, é muito diferente de uma loja que tá aberta quase todo
dia, todo dia no caso da Augusta. As feiras precisam de gente, nas
lojas dá pra vir uma vez por semana.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“A loja dá muito mais tempo pra gente se concentrar em fazer os
moldes e produzir as peças. Fazer feira é cansativo, mas também
vende bem, viu?”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Processos:
“O quão prático é, acaba sendo muito importante, porque a gente tem
empregos e uma pegada mais casual.”
Expectativa do retorno financeiro:
“[...] Só não dá pra perder dinheiro, tem que bater os custos pelo
menos [...]”
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Imagem do varejista:
“A gente fica muito orgulhoso de estar vendendo na Endossa e batendo
a meta desde que entramos [...]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 34 – Avaliação dos conceitos – “Marca H”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa”

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

8

8

Curadoria de
mix de produtos

9

10

8

Preço de acesso

10

10

9

Acordo sobre
preços finais

8

7

9

Endereço(s) e
horários

8

9

7

Localização
interna

7

10

10

Comunicação

Imagem do
varejista

9

10

8

Pessoas

Staff do PE

10

10

7

Staff interno do
canal

8

8

8

Processos

Processos

10

10

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

8

10

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

9

10

10

Produto

Preço

Localização

Constructo
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Expectativa de
retorno
financeiro

9

10

9

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 35 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca H”

Loja colaborativa

8

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; endereço(s) e
horários; imagem do varejista; staff do PE; processos; infraestrutura/
atmosfera para o vendedor; expectativa de retorno financeiro

Empate

4

Serviços oferecidos; localização interna; staff interno do canal;
infraestrutura/atmosfera para o comprador

Feira

1

Acordo sobre preços finais
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 13 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca H”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 36 – Médias das avaliações – “Marca H”
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Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.38

9.4

0.85

Feiras

8.38

8.4

0.78

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.8.1

Análise individual – “Marca H”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
Tanto em relação às médias simples quanto às ponderdas, a loja colaborativa acaba tendo uma
média superior por um ponto. O desvio padrão da avaliação das feiras é ligeiramente menor.
A loja colaborativa recebe notas melhores em 8 das 13 variáveis (aproximadamente 61%). As
feiras são melhor avaliadas em apenas uma das categorias. E outras 4 terminam empatadas.
Durante a avaliação espontânea, o PE categoriza a feira como mais “cansativa” e a loja, como
mais prática, liberando tempo para que ele se concentre mais na produção dos seus produtos.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O cliente diferencia as duas propostas através de sua duração e conveniência. Ele postula que
uma loja aberta todos os dias é melhor que uma feira frequente, que ocorre todo fim de
semana.
Também infere que a feira dá mais trabalho por precisar de alguém lá, e que ele consegue
passar na loja apenas “uma vez por semana”.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro”
A marca cita também processos e imagem do varejista, além da expectativa de retorno
financeiro; exaltando a praticidade do modelo da loja, e até citando ter “orgulho de bater as
metas de venda da Endossa”.
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4.1.9

“Marca I”
Quadro 37 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca I”

Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 30/10/2018 às 19h10min.
Durou aproximadamente 21 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca I”
Produtos: colares; brincos; anéis.
Na loja da Augusta: há 1 ano.
Marca criada em: 2014.

Experiências
pessoais

Brasília: diversas lojas (incluindo Endossas) e feiras (2014-presente).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2015-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / Augusta (2017-presente).

Sondagem das
Feiras:
definições de loja
“Feiras julgam seu produto antes de aceitar. É mais caro pra muito
colaborativa” e feira menos tempo e dá bem mais trabalho enquanto acontece.”
Lojas colaborativas:
“A questão da lista de espera […] Eu, literalmente, entrei na lista sem
ideia do que eu queria vender, mas eu queria vender alguma coisa. Aí
quando me chamaram pra primeira loja em Brasília eu testei várias
coisas e foi só no terceiro mês que eu pus os colares e bati a meta e
fiquei. Daí começou a dar certo e eu fui me espalhando e hoje eu vivo
em São Paulo, basicamente do que eu vendo. Aí agora as feiras me
aceitam, mas não teria como ter começado isso sem a loja me alugar
um espaço antes [...]”
Avaliação feral das
duas propostas

“Eu vendo um pouco todo dia em todas as lojas onde eu tenho caixa,
eu vendo bastante nos fins de semana que têm Jardim Secreto, mas é
mais punk […] Vale a pena, mas é muito intenso.”
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Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria do mix de produtos:
“[A lista de espera] faz a loja ser um ótimo lugar pra quem tá
começando.”
Imagem do varejista:
“[...] Estar lá [no Jardim Secreto] traz uma projeção legal pra um
pessoal mais pomposo [...]”
Preço de acesso:
“Tem que pensar duas vezes antes de fazer uma feira de um fim de
semana, e é bem mais barato alugar uma caixa por um mês inteiro […]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 38 – Avaliação dos conceitos – “Marca I”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

8

7

Curadoria de
mix de produtos

10

10

7

Preço de acesso

10

10

7

Acordo sobre
preços finais

8

7

10

Endereço(s) e
horários

8

9

7

Localização
interna

7

9

8

Comunicação

Imagem do
varejista

9

8

10

Pessoas

Staff do PE

10

10

7

Staff interno do
canal

9

9

9

Processos

8

10

8

Produto

Preço

Localização

Processos

Constructo
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Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

8

8

7

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

9

10

9

Expectativa de
retorno
financeiro

8

9

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 39 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca I”

Loja colaborativa

10

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
endereço(s) e horários; localização interna; staff do PE; processos;
infraestrutura/atmosfera para o vendedor; infraestrutura/atmosfera
para o comprador; expectativa de retorno financeiro

Empate

1

Staff interno do canal

Feira

2

Imagem do varejista; acordo sobre os preços finais
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 14 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca I”

88

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 40 – Médias das avaliações – “Marca I”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.00

9.1

0.77

Feiras

8.00

8.0

0.92

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.9.1

Análise individual – “Marca I”

- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
Na média simples, a loja colaborativa é classificada como superior com um ponto a mais (9,
contra 8 das feiras). E tem um desvio padrão menor. Na média ponderada pela atribuição das
importâncias, a distância cresce um pouco, chegando a 1,1 pontos.
A loja é melhor avaliada em 10 das 13 variáveis (quase 77%). As feiras vencem 2 comparações
e a última categoria é um empate.
Espontaneamente, a marca avalia as feiras como mais trabalhosas (“punk”), mas declara que
as vendas compensam o trabalho. Por outro lado, acredita que as vendas nas lojas são mais
diluídas, vendendo “um pouco todo dia”.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca difere ambas as propostas especialmente pela curadoria, explicando que enquanto as
feiras julgam os produtos, a loja tem uma postura mais democrática. Ela também avalia as
feiras como “mais caras”.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
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A marca não cita sozinha expectativa de retorno financeiro como fator de decisão. Ela realça
mais uma vez a curadoria do mix de produtos e também cita imagem do varejista e preço de
acesso, afirmando ter que “pensar duas vezes” antes de fazer uma feira em um fim de semana.

4.1.10 “Marca J”
Quadro 41 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca J”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 31/10/2018 às 16h20min.
Durou aproximadamente 23 minutos.
Efetuada no fundo da loja Endossa da Augusta, na área de check-in.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca J”.
Produtos: incensos e sais de banho.
Na loja da Augusta: há 3 anos.
Marca criada em: 2013.

Experiências
pessoais

On-line: loja própria (2014-presente).
Loja própria: (2016-presente).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2016 - Presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2014-presente);
Endossa / Centro (2014-presente);
Endossa / Augusta (2015-presente);
Endossa / CCSP (2014-2016).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feiras são eventos. Normalmente num fim de semana, com alguma
coisa de comida, música ou exposições.”
Lojas colaborativas:
“As lojas são mais tipo a casa da marca, porque é um endereço com
horários fixos, que você pode promover o tempo todo e não só naquele
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fim de semana.”
Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“As feiras são mais vitrine dos produtos, porque estamos lá pra vender
ativamente, explicar os produtos e conversar com os clientes. Mas a
nossa receita vem mais das lojas e da venda on-line.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa de retorno financeiro:
“[...] A gente saiu do CCSP porque não estava compensando. É
importante vender em vários lugares, mas não dá pra terminar o mês
pagando pra expor.”
Acordo sobre os preços finais:
“No fim das contas, a taxa [da loja colaborativa] fez a gente mudar a
precificação nos outros canais. Hoje a gente vende on-line de uma
forma que com o frete termine tendo o mesmo preço que na loja.
Acaba ficando justo pra todo mundo […]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 42 – Avaliação dos conceitos – “Marca J”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
Ooerecidos

7

9

8

Curadoria de
mix de produtos

8

8

10

Preço de acesso

8

8

9

Acordo sobre
preços finais

9

10

10

Endereço(s) e
horários

9

9

9

Localização
interna

7

9

10

Comunicação

Imagem do
varejista

10

9

9

Pessoas

Staff do PE

10

10

8

Produto

Preço

Localização

Constructo
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Staff interno do
canal

7

9

8

Processos

Processos

8

9

9

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

8

8

8

Infraestrutura /
atmosfera para o
comprador

10

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

9

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 43 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca J”
Loja
Colaborativa

5

Serviços oferecidos; staff do PE; staff interno do canal; infraestrutura/
atmosfera para o comprador; expectativa de retorno financeiro

Empate

5

Acordo sobre preços finais; endereço(s) e horários; localização
interna; imagem do varejista; processos

Feira

3

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; localização interna
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 15 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca J”
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Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 44 – Médias das avaliações – “Marca J”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.92

9.0

0.43

Feiras

8.77

8.7

0.71

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.10.1 Análise individual – “Marca J”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
As médias (simples e ponderadas) acabam próximas, mas em ambos os casos a loja
colaborativa é superior. O desvio padrão da loja é menor.
Entre as 13 categorias, a feira recebe uma melhor classificação em 3 delas. 5 são empates e
outros 5 são favoráveis à loja (38%).
A marca reconhece que a maior parte de sua receita vem das lojas, mas indica que as feiras
são grandes “vitrines dos produtos”.
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- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O PE diferencia os dois tipos de canal, dizendo que as feiras são eventos e as lojas funcionam
mais como “a casa de uma marca”, por serem contínuas e não intermitentes.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno Financeiro.
Além da expectativa de retorno financeiro, a marca também cita o acordo sobre os preços
finais, enxergando que a taxa de comissão cobrada pela loja acaba tornando o preço praticado
lá na base dos preços praticados em outros canais (especialmente on-line).

4.1.11 “Marca K”
Quadro 45 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca K”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 31/10/2018 às 19h18min.
Durou aproximadamente 17 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca K”.
Produtos: acessórios femininos.
Na loja da Augusta: há 3 anos.
Marca criada em: 2012.

Experiências
pessoais

São Paulo
Feiras: Como Assim? (2012-2016);
De tudo um pouco (2013-presente);
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2013-2016);
Endossa / Augusta (2015-presente).
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Definições de loja
colaborativa e
feiras

“As lojas são feiras que abrem a semana toda e não precisam de
equipe para vender.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“É muito mais seguro vender nas feiras porque eles [os organizadores]
têm a consideração de barrar produtos parecidos que querem entrar
mais baratos. As lojas não ligam pra isso e aí fica difícil [...]”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria do mix de produtos:
“É muito mais seguro vender nas feiras porque eles [os organizadores]
têm a consideração de barrar produtos parecidos que querem entrar
mais baratos. As lojas não ligam pra isso e aí fica difícil [...]”
Imagem do varejista:
“[...] sS compensa continuar vendendo na Augusta por causa da marca
da Endossa [...]”
Acordo sobre o preço final:
“A taxa é igual pra todo mundo, mas as marcas novas deveriam ser
forçadas a evitar baixar o preço porque anda complicado manter
lucrativo [...]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 46 – Avaliação dos conceitos – “Marca K”
P
Produto

Preço

Localização

Comunicação

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

9

9

Curadoria de
mix de produtos

10

7

9

Preço de acesso

9

9

8

Acordo sobre
preços finais

10

7

10

Endereço(s) e
horários

9

8

7

Localização
Interna

8

8

8

Imagem do
varejista

10

10

8
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Pessoas

Staff do PE

10

10

8

Staff interno do
canal

7

7

8

Processos

Processos

7

9

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

9

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

8

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

8

8

9

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 47 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca K”

Loja colaborativa

7

Preço de acesso; endereço(s) e horários; imagem do varejista; staff
do PE; processos; infraestrutura/atmosfera para o vendedor;
infraestrutura/atmosfera para o comprador

Empate

2

Serviços oferecidos; localização interna

4

Curadoria de mix de produtos; acordo sobre preços finais; staff intern
do canal; expectativa de retorno financeiro

Feira

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 16 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca K”
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Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 48 – Médias das avaliações – “Marca K”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.46

8.5

0.89

Feiras

8.31

8.3

0.58

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.11.1 Análise individual – “Marca K”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
A média simples das avaliações ficam próximas, mas a loja ainda é considerada melhor. Na
média ponderada a distância aumenta, mas apenas um pouco, chegando a 0,2 pontos. O
desvio padrão das feiras é menor.
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A loja colaborativa vence 7 das 13 comparações (53%); a feira se dá melhor em 4 variáveis e
outras duas dão empate.
Na avaliação espontânea, o PE menciona que a técnica de curadoria das feiras protege a
entrada de “produtos parecidos que querem entrar mais baratos”, tornando vender no canal
uma posição mais “segura”.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca chama a loja de feiras que abrem durante a semana. E também que não precisam de
staff próprio para vender.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
O PE não cita diretamente a expectativa de retorno financeiro, mas além de ratificar que a
curadoria não protege contra competição de preços, também declara que o acordo sobre os
preços finais na loja estimula a competição por preços e o sacrifício das margens. Ela também
cita a imagem do varejista, revelando que só permanece sendo viável vender na Endossa por
conta da marca da loja.
4.1.12 “Marca L”
Quadro 49 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca L”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 02/11/2018 às 13h32min.
Durou aproximadamente 26 minutos
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca L”
Produtos: bijuterias em geral.
Na loja da Augusta: há 5 anos.
Marca criada em: 2012.
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Experiências
pessoais

São Paulo
Feiras: Como Assim? (2012-2016);
De tudo um pouco (2015-presente);
Jardim Secreto (2017-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Fradique (2016-2017);
Endossa / Augusta (2013-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feirass

Feiras:
“Feiras são eventos. É um passeio com comida e música. É bom pra
expôr e fazer contatos.”
Lojas colaborativas:
“São lugares fixos pra dar uma passada no fim de semana depois do
cinema, na hora do almoço, essas coisas. E tem tanta coisa que eu
acho que é difícil de sair sem comprar nada hahhahah.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

Feiras:
“Acabam consumindo seu dia e eu nem vendo particularmente bem,
mas é legal conversar com os clientes e outros expositores e ajuda a
promover a marca.”
Lojas colaborativas:
“O mais legal é ficar acompanhando a venda de casa, eu entro no site
de 20 em 20 minutos desde a abertura da loja até o fechamento e é
muito legal ver as vendas. Eu vendo bem nas Endossas, venho repôr
[estoques] duas vezes por semana na Augusta, e pelo menos uma vez
nas outras lojas.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“Eu adoro meu trabalho, mas é trabalho então tem que pagar os
boletos, né? Hahaha.”
Imagem do varejista:
“[...] Vender na Endossa há tanto tempo é uma coisa que as pessoas
respeitam [...]”
Staff interno do canal:
“As equipes são super atenciosas e nunca tive nenhum problema que
não fosse resolvido super rápido…”
Processos:
“[...] E o sistema chega a ser viciante, hahahaha.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 50 – Avaliação dos conceitos – “Marca L”
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P
Produto

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

6

10

8

Curadoria de
mix de produtos

8

10

10

Preço de acesso

8

8

8

Acordo sobre
preços finais

8

8

10

Endereço(s) e
horários

8

8

8

Localização
interna

8

8

10

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

8

Pessoas

Staff do PE

8

10

10

Staff interno do
canal

8

10

5

Processos

Processos

8

10

5

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

5

10

10

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

8

10

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

8

Preço

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 51 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca L”
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Loja colaborativa

6

Serviços oferecidos; imagem do varejista; staff interno do canal;
processos; infraestrutura/atmosfera para o comprador; expectativa de
retorno financeiro

Empate

5

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; endereço(s) e
horários; staff do PE; infraestrutura/atmosfera para o vendedor

Feira

2

Acordo sobre preços finais; localização interna
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 17 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca L”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 52 – Médias das avaliações – “Marca L”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.38

9.4

0.85

Feiras

8.31

8.3

1.30

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.12.1 Análise individual – “Marca L”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
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A distância entre as médias simples é superior a 1 ponto e, na média ponderada, consolida-se
em 1,1 ponto a favor da loja colaborativa. O desvio padrão das feiras é muito maior, ficando em
1,30.
Entre as 13 categorias comparadas, a feira só se sai melhor em 2 delas. 5 variáveis empatam e
as lojas colaborativas são melhor avaliadas nas 6 restantes (46%).
De maneira espontânea, a marca diz que não vende bem nas feiras, mas que gosta da
oportunidade de conviver com outros PEs e de conversar com os consumidores finais. De
qualquer forma, a feira exige mais tempo, e a marca cita os processos na loja, o
acompanhamento das vendas e a reposição de estoques como bastante práticos.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca classifica as feiras como um evento e, a loja, como um lugar para consumo. Nessa
análise, as feiras são lugares para fazer contatos e expor a marca, mas as lojas vendem melhor
e são mais convenientes tanto para o PE como para os consumidores.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
Além da expectativa de retorno, a marca cita imagem do varejista, staff interno do canal e
processos como fatores decisórios. Em todos os três casos o PE indica superioridade da
proposta da loja, chegando a dizer que os processos de acompanhamento de vendas são
praticamente “viciantes”.

4.1.13 “Marca M”
Quadro 53 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca M”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 02/11/2018 às 14h19min.
Durou aproximadamente 20 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
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(trazendo produtos).
Dados
“demográficos”

Marca: “Marca M”.
Produtos: ímãs decorativos.
Na loja da Augusta: há 9 anos.
Marca criada em: 2006.

Experiências
pessoais

São Paulo
Feiras: Como Assim? (2004-2016).
Lojas colaborativas: Endossa / CCSP (2010-presente);
Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Augusta (2009-presente);
Endossa / Centro (2016- 2017);
Endossa / Ana Rosa (2017).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

“As lojas são tipo a versão 2.0 das feiras. Ambas existem pra dar
espaço pra gente que não tem como manter uma loja sozinho. Mas as
feiras tinham esse caráter intermitente até pra se apropriar de espaços
que nem sempre estavam disponíveis. A Como Assim?, por exemplo,
funcionava num lugar que era um estacionamento durante a semana.
Aí vieram as lojas, com uma pegada de tecnologia [sistema] que
resolvia o problema de ser uma feira fixa, que era a necessidade de
cada expositor ter uma equipe específica. E deu certo.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Pro meu tipo de produto, a loja é muito melhor. O que eu mais vendo
são ímãs pequenos, e não dá pra ter uma loja só disso, por conta do
ticket médio. Mas pra completar um carrinho, a pessoa leva dois ou
três e eu vendo bem, associado a outras coisas legais no mesmo
lugar.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“Tem que valer a pena financeiramente […]”
Acordo sobre o preço final:
“Meu produto tem que ser barato, então eu não tenho muito margem
pra encaixar a taxa nas vendas. Fica apertado, mas funciona bem.”
Curadoria do mix de produtos:
“[...] Como eu falei, meu produto é o tipo de coisa que vende bem no
meio de outras coisas. Tanto porque a pessoa leva uns pra
areendondar uma compra, por exemplo, ou compra alguma coisa
baratinha pra não sair sem nada da loja […]”
Infraestrutura/atmosfera para o comprador:
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“[...] E a questão na Endossa, de deixar todo mundo confortável pra
ficar mexendo nas caixas, é ótimo pra mim. Eu devo ter alguns
milhares de ímãs na caixa, e a pessoa precisa de um tempo pra
escolher […]”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 54 – Avaliação dos conceitos – “Marca M”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

6

8

8

Curadoria de
mix de produtos

10

10

7

Preço de acesso

9

8

8

Acordo sobre
preços finais

9

9

10

Endereço(s) e
horários

8

10

8

Localização
interna

6

10

10

Comunicação

Imagem do
varejista

8

10

7

Pessoas

Staff do PE

10

10

8

Staff interno do
canal

8

10

8

Processos

Processos

8

8

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

6

10

8

Produto

Preço

Localização

Constructo
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Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 55 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca M”

Loja colaborativa

8

Curadoria de mix de produtos; endereço(s) e horários; imagem do
varejista; staff do PE; staff interno do canal; infraestrutura/atmosfera
para o vendedor; infraestrutura/atmosfera para o comprador;
expectativa de retorno financeiro

Empate

4

Preço de acesso; localização interna; processos; serviços oferecidos

Feira

1

Acordo sobre preços finais
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 18 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca M”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 56 – Médias das avaliações – “Marca M”

Loja colaborativa

Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

9.46

9.5

0.75
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Feiras

8.15

8.1

0.57

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.13.1 Análise individual – “Marca M”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
Embora o desvio padrão das lojas seja superior, tanto na média ponderada quanto na simples,
a loja colaborativa é classificada com melhor pontuação, chegando a estabelecer-se 1,4 pontos
acima das feiras na média ponderada.
A feira pontua melhor em uma das 13 variáveis. Existem também 4 empates. A loja colaborativa
recebe uma nota superior em 8 categorias (61%).
De forma geral, a marca avalia a loja positivamente, citando que o modelo favorece muito mais
a venda de seus produtos que “completam carrinhos” com itens pequenos e baratos (no caso,
ímãs de geladeira).
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O PE nomeia as lojas como a “versão 2.0 das feiras”, citando que o modelo resolve problemas
que permitem que uma feira não seja intermitente (especialmente a equipe própria) através da
tecnologia.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro”.
Além do retorno financeiro, a marca preza a curadoria do mix de produtos como essencial para
sua estratégia de vender junto com outros produtos com maior valor agregado. Ela também
exalta a infraestrutura/atmosfera para o comprador como uma peça importante dessa
estratégia, mas admite que as margens fixas do acordo sobre produtos finais diminuem sua
lucratividade.
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4.1.14 “Marca N”
Quadro 57 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca N”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 02/11/2018 às 15h56min.
Durou aproximadamente 23 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca N”.
Produtos: moda feminina.
Na loja da Augusta: há 6 anos.
Marca criada em: 2011.

Experiências
pessoais

Online: Diversos Canais (2011 - Presente)
São Paulo
Feiras: De tudo um pouco (2015-2016);
Jardim Secreto (2016-presente).
Lojas colaborativas: Clube Vintage (2015-presente);
Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017);
Endossa / Fradique (2016);
Endossa / Augusta (2012-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feirass

“Feiras exigem organização de equipe, e duram pouco tempo. Lojas
expõem os produtos por mais tempo […] Então acaba sendo mais
barato também.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“As lojas são mais práticas e mais baratas, mas o elemento presencial
das feiras abre espaço pra negociações com os clientes, e uma
‘empurradinha’ de produtos.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro:
“Tem que tentar vender em todo lugar, mas o que acaba decidindo
onde você fica são as contas no fim do mês.”
Acordo sobre os preços finais:
“A flexibilidade dos preços nas feiras é a parte mais interessante […]”
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Processos:
“O sistema das lojas é bem mais ‘mastigadinho’ e isso favorece
bastante.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 58 – Avaliação dos conceitos – “Marca N”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

7

10

7

Curadoria de
mix de produtos

8

8

8

Preço de acesso

8

9

7

Acordo sobre
preços finais

10

7

10

Endereço(s) e
horários

7

10

8

Localização
interna

6

8

9

Comunicação

Imagem do
varejista

8

10

9

Pessoas

Staff do PE

8

10

8

Staff interno do
canal

8

8

10

Processos

Processos

8

10

6

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

10

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

9

10

10

Produto

Preço

Localização

Constructo
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Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

9

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 59 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca N”

Loja colaborativa

8

Serviços oferecidos; preço de acesso; endereço(s) e horários; imagem
do varejista; staff do PE; processos; infraestrutura/atmosfera para o
vendedor; expectativa de retorno financeiro

Empate

2

Curadoria de mix de produtos; infraestrutura/atmosfera para o
comprador

Feira

3

Acordo sobre preços finais; localização interna; staff interno do canal;
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 19 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca N”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 60 – Médias das avaliações – “Marca N”
Média simples

Média ponderada
pela nota de

Desvio padrão da
média simples
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importância
Loja colaborativa

9.23

9.2

0.95

Feiras

8.38

8.5

1.03

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.14.1 Análise individual – “Marca N”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
O desvio padrão das feiras é ligeiramente maior, sendo de 1,03 contra os 0,95 das lojas. Tanto
nas médias simples quanto nas ponderadas a loja é melhor avaliada, mas a pontuacnao final
das feiras na média ponderada é um pouco superior do que na simples, estabelecendo a
distância em 0,7 ponto.
As feiras recebem uma classificação superior em 3 das 13 categorias pontuadas. Existem
também 2 empates. Nas 8 variáveis restantes a nota da loja é superior (61%).
A loja é avaliada como mais prática e mais barata, mas o contato direto com o consumidor final
permanece sendo a principal vantagem das feiras.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
“Feiras exigem organização da equipe” e as lojas, por durarem mais tempo, têm um custobenefício melhor.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
Além da expectativa de retorno, a marca cita processos como uma das grandes facilidades
oferecidas pelo modelo da loja colaborativa. Mas aqui também a flexibilidade de preço oferecida
pelo contato direto com o consumidor entra em foco.

4.1.15 “Marca O”
Quadro 61 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca O”
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Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 02/11/2018 às 17h33min.
Durou aproximadamente 18 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da Loja Endossa da Rua Augusta
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca O”.
Produtos: bijuterias de resina.
Na loja da Augusta: há 2 anos.
Marca criada em: 2015.

Experiências
pessoais

On-line: Instagram (2017-presente).
São Paulo
Lojas colaborativas: Endossa / Augusta (2016-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“São eventos que não são contínuos, normalmente um fim de semana
ou feriado. Aí tem que alugar um espaço, organizar e vender sozinho.”
Lojas colaborativas:
“São um jeito de permitir que marcas pequenas demais para terem
uma loja dividam o mesmo espaço.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Então, nunca fiz feira, mas eu acho que a loja é bem mais prática,
barata e tals […] Tipo, aqui na Augusta [Endossa da Augusta] eu
acabo vendendo meu estoque todo e só dou uma passada uma vez por
semana […]”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Processos:
“É um esquema de venda muito organizado.”
Curadoria do mix de produtos:
“Todas as marcas são muito legais e dá bastante orgulho de vender
bem aqui.”
Preço de acesso:
“Pagar o preço do aluguel pra ter um mês pra expor e torcer pra vender
é bem democrático.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 62 – Avaliação dos conceitos – “Marca O”
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P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa”

Serviços
oferecidos

8

8

5

Curadoria de
mix de produtos

10

10

8

Preço de acesso

10

10

5

Acordo sobre
preços Ffnais

8

8

8

Endereço(s) e
horários

10

10

5

Localização
interna

5

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

10

Pessoas

Staff do PE

8

10

5

Staff interno do
canal

5

10

10

Processos

Processos

8

10

5

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

8

8

10

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

10

Expectativa de
retorno
financeiro

8

10

8

Produto

Preço

Localização

Constructo

Nota da feira*
*a marca nunca vendeu numa
feira, e respondeu com suas
impressões

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 63 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca O”
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Loja colaborativa

7

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
endereço(s) e horários; staff do PE; processos; expectativa de retorno
financeiro

Empate

5

Acordo sobre preços finais; localização interna; imagem do varejista;
staff interno do canal; infraestrutura/atmosfera para o comprador

Feira

1

iInfraestrutura/atmosfera para o vendedor
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 20 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca O”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 64 – Médias das avaliações – “Marca O”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

9.38

9.5

0.85

Feiras

7.46

7.4

1.89

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.15.1 Análise individual – “Marca O”
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- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
O desvio padrão das notas atribuídas às feiras é muito grande, consolidando-se mais de 1
ponto inteiro acima dos da loja. Além disso, as médias simples também são muito díspares, e
se acentuam na média ponderada, em que a avaliação das lojas termina 2,1 pontos superior.
Existem 5 empates e 1 vitória das feiras entre as 13 variáveis pontuadas. A loja tem notas
superiores em 7 categorias (54%).
A marca nunca trabalhou com feiras diretamente, mas acredita que a conveniência dos
processos da loja e a ausência da necessidade de equipe própria sejam diferenciais
importantes.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
Mais uma vez, a feira é apontada como algo intermitente que exige equipe própria, em
contraste à perenidade da loja e seus processos mais convenientes.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca não cita espontaneamente a expectativa de retorno. Ela fala sobre processos, preço de
acesso e imagem do varejista, três pontos que ela enxerga como vantagens da loja.
4.1.16 “Marca P”
Quadro 65 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca P”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 26/10/2018 às 16h12min.
Durou aproximadamente 25 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da Loja Endossa da Rua Augusta
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca P”.
Produtos: acessórios masculinos, camisetas e pochetes.
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Na loja da Augusta: há 5 meses.
Marca criada em: 2015.

Experiências
pessoais

Feiras: De Tudo um pouco (2017);
Como assim? (2017-presente);
Lojas Colaborativas: Cada Qual (2017-08/2018);
Clube Vintage (2017-presente);
Endossa / Fradique (2017-presente);
Endossa / Augusta (05/2018-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas
Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

“A principal diferença é o jeito como as coisas são feitas, desde
entender a posição na lista de espera, até […] enfim, entrar na loja e
receber. As lojas colaborativas são mais transparentes e as feiras
abrem espaço pra negociações mais caso a caso. Então […] É mais
prático trabalhar nesse modelo das lojas [colaborativas].”

“Eu vendo pra mais gente nas lojas, mas como estou na feira para
fazer a venda, vendo mais pra cada cliente.”
Processos (transparência).
Expectativa do retorno financeiro.
Imagem do varejista.
Infraestrutura para o comprador.
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 66 – Avaliação dos conceitos – “Marca P”
P
Produto

Preço

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

6

6

Curadoria de
mix de produtos

10

9

8

Preço de acesso

8

7

7

Acordo sobre
preços finais

8

7

10
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Localização

Endereço(s) e
horários

10

8

8

Localização
interna

10

7

7

Comunicação

Imagem do
varejista

10

8

7

Pessoas

Staff do PE

10

10

10

Staff interno do
canal

8

10

10

Processos

Processos

8

9

6

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

8

8

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

8

7

Expectativa de
retorno
financeiro

10

8

8

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 67 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca P”
4

Curadoria de mix de produtos; imagem do varejista; processos;
infraestrutura/atmosfera para o comprador

Empate

8

Serviços oferecidos; preço de acesso; endereço(s) e horários;
localização interna; staff do PE; staff interno do canal; infraestrutura/
atmosfera para o vendedor; expectativa de retorno financeiro

Feira

1

Acordo sobre preços finais

Loja colaborativa

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Figura 21 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca P”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 68 – Médias das avaliações – “Marca P”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.08

8.1

0.88

Feiras

7.85

7.8

1.09

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.16.1 Análise individual – “Marca P”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
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As médias simples e ponderadas estabelecem-se relativamente próximas, mas com vantagem
para a loja colaborativa. A vantagem aumenta um pouco com a ponderação e fica em 0,3 ponto.
O desvio padrão das feiras é superior.
A maior parte das variáveis termina empatada, o que ocorre em 8 das 13 categorias
pesquisadas. As feiras ganham apenas em um dos pontos, e em 4 deles a nota da loja é
superior (pouco mais de 30%).
A marca estabelece que sua presença física na feira aumenta o ticket médio, mas que acumula
mais receita nas lojas.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O PE diferencia as feiras como um modelo mais aberto para negociações “caso a caso”, tanto
entre a organização do canal e a marca, quanto entre a marca e os consumidores finais. Mas
também indica que a postura mais transparente das lojas acaba sendo mais conveniente e
“democrático”.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca cita outros fatores de avaliação além da expectativa de retorno financeiro.
Especialmente processos (como visto acima) e a imagem do varejista.
4.1.17 “Marca Q”
Quadro 69 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca Q”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 26/10/2018 às 15h11min.
Durou aproximadamente 23 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da Loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca Q”.
Produtos: avisos decorativos.
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Na loja da Augusta: há 15 meses.
Marca criada em: 2016.

Experiências
pessoais

Feiras: Como assim? (2016-2017).
Lojas colaborativas: Cada Qual (2016 - 08/2018);
Endossa / Fradique (2017-presente);
Endossa / Augusta (2017-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2017-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feirass

“Feiras exigem que eu contrate atendentes, e é muito mais seguro ter a
própria maquininha [para crédito e débito] porque é uma bagunça.
Lojas colaborativas cobram comissão, mas é muito melhor organizado.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Parei de fazer feiras assim que o que vendo nas Endossas virou
suficiente.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria do mix de produtos.
Expectativa do retorno financeiro.
Imagem do varejista.
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 70 – Avaliação dos conceitos – “Marca Q”
P
Produto

Preço

Localização

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

8

6

7

Curadoria de
mix de produtos

10

9

6

Preço de acesso

10

8

8

Acordo sobre
preços finais

9

7

8

Endereço(s) e
horários

9

10

10
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Localização
interna

7

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

8

6

Pessoas

Staff do PE

8

6

8

Staff interno do
canal

10

9

6

Processos

Processos

10

8

6

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

6

8

6

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

8

8

6

Expectativa de
retorno
financeiro

10

8

6

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 71 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca Q”

Loja colaborativa

7

Curadoria de mix de produtos; imagem do varejista; staff interno do
canal; processos; infraestrutura/atmosfera para o vendedor;
infraestrutura/atmosfera para o comprador; expectativa de retorno
financeiro

Empate

3

Preço de acesso; endereço(s) e horários; localização interna

Feira

3

Serviços oferecidos; acordo sobre preços finais; staff do PE
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 22 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca Q”
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Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 72 – Médias das avaliações – “Marca Q”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

7.92

8.0

0.73

Feiras

7.00

7.0

1.08

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.17.1 Análise individual – “Marca Q”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
O desvio padrão das feiras é ligeiramente superior. As médias da loja (simples e ponderadas)
são maiores e melhores, e a distância entre as duas propostas aumenta após a ponderação.
7 Categorias (61%) são vitórias da loja. Existem 3 empates. E as 3 variáveis restantes dão
notas superiores às feiras.
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Na avaliaçnao geral das duas propostas, a marca diz ter abondonado o canal das feiras, desde
que conseguiu vender o suficiente nas lojas.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
O PE declara que as lojas são muito melhor organizadas e que as feiras são geralmente uma
“bagunça”, especialmente no quesito dos processos financeiros.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
Além da expectativa de retorno, a marca cita imagem do varejista e curadoria do mix de
produtos como fatores decisórios. Ela afirma que estar num lugar com outros “produtos legais” é
essencial para alavancar vendas.

4.1.18 “Marca R”
Quadro 73 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca R”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 26/10/2018 às 16h52min.
Durou aproximadamente 22 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca R”.
Produtos: moda feminina (casacos e blusas).
Na loja da Augusta: há 5 meses.
Marca criada em: 2014.

Experiências
pessoais

Online: 2016-presente.
Feiras: De Tudo um pouco (2016 - 2017);
Jardim Secreto (2015 - Presente)
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Lojas colaborativas: Endossa / Augusta (2018-presente);
Endossa / Fradique (2017-presente);
Endossa / Ana Rosa (2018-presente).
Definições de loja
colaborativa e
feirass

Feiras:
Curadoria é politicagem .
“Não é organizado sabe? Eles veem seus produtos, às vezes até te
chamam pra conversar. Eu entrei lá assim que tinha produtos, mas pra
maior parte das pessoas é bastante difícil.”
“Como na feira eu uso minha própria maquininha, e minha equipe
também, é mais fácil de fazer alguns controles.”
Lojas colaborativas:
Esperar a lista andar.
“Mas o acerto centralizado exige menos esforço. E como a loja não é
[…] Tipo, só esse fim de semana, ou, tipo o próximo fim de semana é
em outro lugar […] É mais fácil falar pro cliente ‘vai na Endossa que eu
tenho as peças lá’ […]”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“Precisa fazer os dois, porque as feiras têm mais cara de evento e é
importante estar lá. Mas a loja [colaborativa] acaba que vira mais a
‘cara da marca’ e a gente acaba gostando mais de vender aqui mesmo
[…]”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria do mix de produtos (politicagem e transparência).
Serviços oferecidos (acompanhamento das vendas).:
“Eu aprendi bastante sobre como controlar estoque com o sistema,
minhas planilhas são tudo cópia HAHAHAH.”
Staff próprio x staff da loja.
Processos (especialmente os financeiros).
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 74 – Avaliação dos conceitos – “Marca R”
P
Produto

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

Serviços
oferecidos

9

10

7

Curadoria de
mix de produtos

9

8

8
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Preço

Preço de acesso

8

9

8

Acordo sobre
preços finais

7

7

9

Endereço(s) e
horários

9

9

7

Localização
interna

7

7

8

Comunicação

Imagem do
varejista

8

9

9

Pessoas

Staff do PE

8

10

9

Staff interno do
canal

8

7

8

Processos

Processos

9

9

7

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
Vvndedor

6

7

9

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

8

9

8

Expectativa de
retorno
financeiro

8

8

8

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 75 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca R”
Loja colaborativa
Empate
Feira

6

Serviços oferecidos; preço de acesso; endereço(s) e horários; staff do
PE; processos; infraestrutura/atmosfera para o comprador

3

Curadoria de mix de produtos; imagem do varejista; expectativa de
retorno financeiro

4

Acordo sobre preços finais; localização interna; staff interno do canal;
infraestrutura/atmosfera para o vendedor
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.
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Figura 23 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca R”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 76 – Médias das avaliações – “Marca Q”

Loja colaborativa

Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

8.38

8.5

0.97
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Feiras

8.08

8.0

0.57

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.18.1 Análise individual – “Marca R”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
A distância entre as médias simples cresce após a ponderação pela importância das categorias,
chegando a 0,5 ponto, e é sempre favorável à loja colaborativa. O desvio padrão das lojas é
maior.
A loja colaborativa termina com notas maiores em 6 das categorias pesquisadas (46%). Outras
4 variáveis favorecem as feiras e existem 3 empates.
Na avaliação geral, o PE indica que o fator das feiras serem um evento funciona bem como
exposicão da marca e que “tem que estar lá”. Mas que a conveniência das lojas o faz preferir
“vender aqui mesmo” [na Endossa].
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
Mais uma vez, a natureza das feiras de flexibilizar é uma vantagem e uma desvantagem juntas.
A relação direta com o consumidor final é prezada, mas a inconsistência dos processos, e
muitas vezes até do que foi combinado antes, que ocorre nas feiras, é visto como um problema.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca não cita espontaneamente expectativa do retorno financeiro”, focando-se em
processos e serviços oferecidos como fatores decisórios. Seu discurso contrapõe politicagem
(nas feiras) e transparência (nas lojas) e também avalia o “profissionalismo” da loja como uma
de suas vantagens.

4.1.19 “Marca S”
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Quadro 77 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca S”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 26/10/2018 às 17h34.
Durou aproximadamente 21 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca S”.
Produtos: acessórios (brincos, colares, óculos, tatuagens temporárias,
etc.).
Na loja da Augusta: há 3 meses.
Marca criada em: 2013.

Experiências
pessoais

Lojas colaborativas: Cada Qual (2015-08/2018);
Endossa / Augusta (2018-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
Esporádicas.
Exigem staff.
Exigem “maquininha de cartão”.
Lojas colaborativas:
Perenes, estão sempre abertas.
Não exigem staff.
Não exigem “maquininha de cartão própria”.

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“A barreira da curadoria nas feiras [especificamente na Jardim Secreto]
é completamente arbitrária.”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Curadoria das marcas.
Expectativa do retorno financeiro.
Staff próprio x Staff da loja.
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 78 – Avaliação dos conceitos – “Marca S”
P

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feira

127

Produto

Serviços
oferecidos

7

7

7

Curadoria de
mix de produtos

10

10

6

Preço de acesso

9

9

7

Acordo sobre
preços finais

7

7

8

Endereço(s) e
horários

8

10

8

Localização
interna

7

7

9

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

9

Pessoas

Staff do PE

8

9

7

Staff interno do
canal

7

8

7

Processos

Processos

8

8

7

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

9

6

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

8

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

9

7

Preço

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 79 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca S”
Loja colaborativa

9

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; endereço(s) e
horários; imagem do varejista; staff do PE; staff interno do canal;
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processos; infraestrutura/atmosfera para o vendedor; expectativa de
retorno financeiro
Empate

2

Serviços oferecidos; infraestrutura/atmosfera para o comprador

Feira

2

Acordo sobre preços finais; localização interna
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 24 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca S”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 80 – Médias das avaliações – “Marca S”
Média simples

Média ponderada
pela nota de
importância

Desvio padrão da
média simples

Loja colaborativa

8.54

8.6

0.96

Feiras

7.38

7.4

0.78

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.19.1 Análise individual – “Marca S”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.

129

O desvio padrão das lojas é ligeiramente superior. E as distâncias entre as médias simples e
ponderadas de cada proposta permanecem inalteradas, um pouco acima de 1,1 ponto. Nas
duas médias, a avaliação das lojas é mais positiva.
Além de 2 empates e 2 vitórias das feiras, as outras 9 categorias das 13 pesquisadas terminam
com notas superiores para as lojas colaborativas (69%).
Na avaliação geral, o PE taxa a curadoria das feiras, especificamente do Jardim Secreto, como
“completamente arbitrária”.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A marca utiliza a duração das feiras e as necessidades de ter uma equipe própria, e uma
“maquininha de cartão” própria para diferenciar as propostas.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro.
A marca cita espontaneamnete a expectativa de retorno financeiro, mas também indica a
curadoria do mix de produtos e a necessidade de staff próprio como variáveis de avaliação das
propostas.

4.1.20 “Marca T”
Quadro 81 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca T”
Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 27/10/2018 às 14h21min.
Durou aproximadamente 22 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca T”.
Produtos: colares.
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Na loja da Augusta: há 6 meses.
Marca criada em: 2016.

Experiências
pessoais

Brasília: diversas lojas (incluindo Endossas) e feiras (2016-presente).
On-line: diversos canais (2016-presente).
São Paulo
Feiras: Jardim Secreto (2018-presente);
Lojas colaborativas: Endossa / Fradique (2017-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Centro (2018-presente);
Endossa / CCSP (2017-2018);
Endossa / Augusta (2018-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
Intermitentes, ou seja, ainda que se repitam todo fim de semana (como
a Como Assim?, por exemplo) não são contínuas como uma loja.
Exigem Staff ou a presença física do idealizador da Marca
Lojas colaborativas:
Perenes, estão sempre abertas.
Não exigem staff.

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“A Feira é bastante útil para fazer contatos, mas vendo melhor nas
lojas”

Citações
espontâneas das
variáveis de
avaliação

Expectativa do retorno financeiro.
Imagem do varejista.
Staff própria x staff da loja.
Infraestrutura/atmosfera para o comprador.
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 82 – Avaliação dos conceitos – “Marca T”
P

Constructo

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa

Nota da feiraa
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Produto

Serviços
oferecidos

7

7

8

Curadoria de
mix de produtos

9

9

8

Preço de acesso

9

9

8

Acordo sobre
preços finais

7

9

10

Endereço(s) e
horários

9

9

8

Localização
interna

7

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

10

Pessoas

Staff do PE

9

10

7

Staff interno do
canal

8

10

10

Processos

Processos

8

10

8

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

7

9

10

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

9

10

Expectativa de
retorno
financeiro

10

9

8

Preço

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 83 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca T”
Loja colaborativa

6

Curadoria de mix de produtos; preço de acesso; endereço(s) e
horários; staff do PE; processos; expectativa de retorno financeiro
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Empate

3

Localização intena; imagem do varejista; staff interno do canal

Feira

4

Serviços oferecidos; acordo sobre preços finais; infraestrutura/
atmosfera para o vendedor; infraestrutura/atmosfera para o comprador
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 25 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca T”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 84 – Médias das avaliações – “Marca T”
Média simples

Média ponderada
pela nota de

Desvio padrão da
média simples
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importância
Loja colaborativa

9.08

9.1

0.57

Feiras

8.69

8.7

1.01

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.20.1 Análise individual – “Marca T”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
As médias simples e ponderadas das lojas são maiores e mantêm-se estáveis após a
ponderação, quando a loja é avaliada em 0,4 ponto acima das feiras. O desvio padrão das
feiras é superior.
Em 46% das categorias (6 de 13), a nota da loja é superior. Existem também 3 empates e, em 4
casos, a avaliação das feiras é melhor.
Mais uma marca cita o networking como a vantagem das feiras, mas assume que vende melhor
nas lojas.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
A feira é um evento que exige organizações da própria marca. A loja é um serviço, enquanto a
feira é um produto.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro”
Além da expectativa do retorno financeiro”, o PE elenca imagem do varejista, staff do PE, staff
do canal” e infraestrutura/atmosfera para o comprador como variáveis que compõem a
avaliação dos dois tipos de canal.

4.1.21 “Marca U”
Quadro 85 – Fichamento das respostas aos constructos de interesse – “Marca U”
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Disclaimer de
intenção

Pesquisa efetuada em 02/11/2018 às 19h43min.
Durou aproximadamente 26 minutos.
No café chamado Picnic, ao lado da loja Endossa da Rua Augusta.
Marca recrutada para a pesquisa durante o processo de check-in
(trazendo produtos).

Dados
“demográficos”

Marca: “Marca U”.
Produtos: acessórios e decoração.
Na loja da Augusta: há 8 anos.
Marca criada em: 2006.

Experiências
pessoais

On-line: loja própria (2009-presente).
São Paulo
Loja própria: Rua Augusta 1371 (na frente da Endossa / Augusta)
(2015-presente).
Feiras: De tudo um pouco (2015-2016);
Como Assim? (2011-presente).
Lojas colaborativas: Endossa / Centro (2016-presente);
Endossa / Ana Rosa (2017-presente);
Endossa / Fradique (2016-presente);
Endossa / Augusta (2010-presente).

Definições de loja
colaborativa e
feiras

Feiras:
“Feiras envolvem politicagem porque o pessoal julga seus produtos e
compara tudo com as marcas que já vendem lá,. Então, dependendo
do seu produto, você termina a mercê de quem te indicou.”
Lojas colaborativas:
“Nas lojas você espera a lista de espera andar e, quando é chamado,
você entra. As lojas abrem por mais tempo, e terminam sendo mais
cômodas.”

Comparação das
Feiras e Lojas
Colaborativas

“A feira é muito mais inconstante. Cada fim de semana é diferente, tem
dias muito bons e dias muito muito ruins. Na loja, como as vendas
ficam diluídas em mais tempo, se você vender mal num fim de semana,
acaba dando tempo de normalizar. É bem mais estável em termos de
vendas.”

Citações
espontâneas das

Expectativa do retorno financeiro:
“Nossa loja fica do outro lado da rua, e pra gente seria ótimo vender só
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variáveis de
avaliação

lá. Mas não dá […] Tem mês que a gente vende mais na nossa caixa
na Augusta do que na loja da galeria, e é por isso que a gente
continua.”
Curadoria do mix de produtos:
“Acho que isso vem de ter muito produto na loja, das outras marcas. O
cliente passa aqui [na Endossa] pra comprar um presente, e tem várias
opções de coisas, óculos, roupa […] Coisas que a gente não vende.
Então isso chama mais gente, e a Tip acaba vendendo melhor
também.”
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 86 – Avaliação dos conceitos – “Marca U”
P

Nota de
importância

Nota da loja
colaborativa”

Nota da feira

Serviços
oferecidos

6

10

7

Curadoria de
mix de produtos

10

9

7

Preço de acesso

10

8

7

Acordo sobre
preços finais

10

8

9

Endereço(s) e
horários

10

8

6

Localização
interna

6

8

8

Comunicação

Imagem do
varejista

10

10

7

Pessoas

Staff do PE

10

10

7

Staff interno do
canal

8

10

10

Processos

8

10

6

Produto

Preço

Localização

Processos

Constructo
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Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
Vendedor

6

8

9

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

10

10

8

Expectativa de
retorno
financeiro

10

10

9

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Quadro 87 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada – “Marca U”

Loja colaborativa

9

Serviços oferecidos; curadoria de mix de produtos; preço de acesso;
endereço(s) e horários; imagem do varejista; staff do PE; processos;
infraestrutura/atmosfera para o comprador; expectativa de retorno
financeiro

Empate

2

Localização interna; staff interno do canal

Feira

2

Acordo sobre preços finais; infraestrutura/atmosfera para o vendedor
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Figura 26 – Gráfico de rede das notas de importância – “Marca U”

Fonte: elaborada pelo autor, 2019.

Quadro 88 – Médias das avaliações – “Marca U”
Média simples

Média ponderada
pela nota de

Desvio padrão da
média simples
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importância
Loja colaborativa

9.15

9.2

0.91

Feiras

7.69

7.6

1.05

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

4.1.21.1 Análise individual – “Marca U”
- A avaliação da loja colaborativa será superior à avaliação das feiras.
Em todas as médias, o favorecimento da loja colaborativa é mantido. Após a ponderação, a
média da loja termina 6 pontos maior. O desvio padrão das feiras é ligeiramente maior.
As feiras são melhor pontuadas em 2 variáveis. Existem também 2 empates. As lojas
colaborativas têm uma pontuação melhor em 9 categorias das 13 para as quais foram
recolhidas notas (69%).
O PE cita a inconsistência das vendas nas feiras como um diferenciador, inferindo que as
vendas na loja são mais estáveis e que é mais fácil se programar para reverter o resultado
financeiro de um fim de semana chuvoso, por exemplo.
- O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar as propostas das lojas colaborativas e das
feiras.
Além do comodismo e do fato de abrirem por mais tempo, a marca também diferencia as feiras
da loja pelo processo de curadoria que cada proposta adota.
- O pequeno empreendedor avalia as propostas globalmente, e não apenas pela expectativa de
retorno financeiro”
A marca cita a expectativa de retorno espontaneamente. Porém, mais uma vez, reitera que o
processo de curadoria também impacta a própria avaliação dos canais.

4.2 Análises agregadas
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Nessa parte da análise, a atenção é dirigida ao conjunto completo dos dados e não a cada
entrevista individual.
As notas atríbuidas, embora bastante semelhantes, revelaram-se estatisticamente diferentes.Ou
seja, é possível afirmar que a loja colaborativa é melhor avaliada.

Quadro 89 – Teste-t
Teste-t: duas amostras em par para
médias

Colaborativa

Feiras

Média

8,88

8,07

Variância

0,22

0,20

Observações

21,00

21,00

Correlação de Pearson

0,37

Hipótese da diferença de média

0,00

gl

20,00

Stat t

7,13

P(T<=t) uni-caudal

0

t crítico uni-caudal

17,247

P(T<=t) bi-caudal

0

t crítico bi-caudal

20,860
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Como demonstrado no Quadro 89, a média geral da avaliação das lojas colaborativas é maior
que a das feiras, e conserva mais ou menos a mesma variância. Os testes da t de Student
garantem a relevância estatística das respostas dessa amostra.
4.2.1

Controle das citações espontâneas das variáveis de análise

O Quadro 90, a seguir, mede quantas vezes cada construto foi citado de forma espontânea pela
marca entrevistada como uma variável de análise utilizada para classificar cada um dos dois
modelos de distribuição.
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A construção desse quadro, balizada no mix de serviços adaptado ao recorte, ajuda a
consolidar os objetivos específicos, ao delinear qual a moldura comparativa que o PE utiliza
para avaliar cada canal.

Quadro 90 – Frequência de citação espontânea dos constructos
Constructo

Vezes que a Variável foi citada
espontaneamente

Expectativa de Retorno Financeiro

15

Curadoria de Mix de Produtos

9

Imagem do Varejista

9

Processos

9

Acordo sobre Preços Finais

6

Staff do PE

5

Infraestrutura / Atmosfera para o
Comprador

5

Preço de Acesso

3

Endereço(s) e Horários

2

Serviços Oferecidos

1

Staff Interna do Canal

1

Localização Interna

0

Infraestrutura / Atmosfera para o
Vendedor

0

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Como esperado, a categoria que mais recebe citações é a expectativa de fetorno financeiro,
sinalizando que “fazer a conta fechar” é possivelmente a preocupação prática mais gritante para
as marcas.
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Mas, também como esperado, ela não é a única. Outros 3 critérios são citados 9 vezes (42%):
curadoria do mix e produtos, imagem do varejista e processos. Demonstrando que também
existe uma atenção especial aos os outros produtos no entorno dos da marca, a como a
comunicação da feira ou loja ressoa com o consumidor, e como os procedimentos naturais da
venda são processados entre o canal e a marca.
É interessante também notar que as categorias menos citadas (“Serviços Oferecidos”, “Staff
Interna do Canal”, “Localização Interna” e “Infraestrutura / Atmosfera para o Vendedor”) estão
todas ligadas diretamente à experiência do PE e impactam pouco na experiência do
consumidor final. Ou seja, o PE reconhece os constructis que geram valor para seus clientes
como mais importantes que os que geram valor para eles mesmo.
A mesma situação é encontrada nos atributos de preço. Enquanto 6 entrevistados citam o
”Acordo sobre o preço final” como importante para sua análise, apenas metade desse número
elenca o “Preço de Acesso”.
Esses dados apontam que, mesmo na escala diminuta em que essas marcas operam, a relação
entre o PE e a loja (ou feira) é analisada por uma moldura pragmática de negócios. Nenhuma
marca por exemplo, cita a “Infraestrutura / Atmosfera para o Vendedor” como uma variável
espontânea de análise.
4.2.2

Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada

O Quadro 91, a seguir, consolida quantas vezes, nas 21 pesquisas efetuadas, cada proposta
termina com avaliações superiores em cada construto, e também quantas vezes as avaliações
terminaram empatadas.

Quadro 91 – Categorias em que cada proposta de canal foi melhor avaliada
P
Produto

Preço

Constructo

Vitória da loja
colaborativa

Empate

Vitória das
feiras

Serviços
oferecidos

12

7

2

Curadoria de
mix de produtos

14

5

2

Preço de acesso

15

4

2
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Acordo sobre
preços finais

1

2

18

Endereço(s) e
horários

16

5

0

Localização
interna

0

12

9

Comunicação

Imagem do
varejista

13

6

2

Pessoas

Staff do PE

16

3

2

Staff interno do
canal

10

8

3

Processos

Processos

18

3

0

Ambiente/
atmosfera

Infraestrutura/
atmosfera para o
vendedor

10

5

6

Infraestrutura/
atmosfera para o
comprador

15

5

1

Expectativa de
retorno
financeiro

14

3

4

Localização

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Entre as 13 categorias pontuadas, as feiras são melhor avaliadas em apenas 1. E, também,
apenas uma delas termina em empate. As outras 11 variáveis são vitórias do modelo da loja
Colaborativa.
As Feiras obtêm uma classificação melhor de forma bastante expressiva (18 de 21 votos) no
construto acordo sobre os preços finais”. Analisando as entrevistas, essa pontuação parece
estar relacionada ao fato de que a presença de uma equipe própria da marca na Feira, e outras
variáveis relacionadas ao controle que a marca tem nesse canal, implicam numa capacidade de
negociar diretamente com o consumidor final.
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Ou seja, uma série de características que são comumente apontadas como positivas
(“convenientes” e/ou “práticas”), também determinam uma característica negativa do modelo: a
perda da capacidade de negociar o preço final caso a caso, com descontos e promoções
baseadas em quantidades, por exemplo.
Por outro lado, a maior parte dos entrevistados também concorda que a transparência e
acessibilidade da loja colaborativa (uma lista de espera mais “democrática”) traduzem-se em
vantagens. O construto processos, por exemplo, teve 18 votos pra loja colaborativa, e 3
empates.
As marcas também valorizam a ausência da necessidade de um staff próprio como uma
vantagem das lojas (16 entre 21). E avaliam endereços e horários de funcionamento como um
dos pontos fortes da proposta das lojas (de novo, 16 entre 21).
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta etapa do trabalho tece os entendimentos finais derivados das análises acerca das
proposições perseguidas. E também oferece ideias sobre como este estudo contribui tanto para
a academia quanto para funções gerenciais.
O primeiro passo desse processo é confrontar os resultados empíricos da pesquisa com as
proposições sugeridas na introdução, na tentativa de estudar como as resposta se relacionam
com os objetivos.
Em relação à primeira proposição ( P1 - A avaliação da loja colaborativa será superior à
avaliação das feiras), os resultados caminham rumo a uma corroboração completa.
Apenas uma das marcas entrevistadas têm médias de avaliação superiores para as feiras, e em
quase todos os outros casos as distâncias entre as médias ponderadas pela importância das
categorias é maior do que a média simples, favorecendo a loja colaborativa.
Disso deriva, que de forma geral, a loja colaborativa é realmente melhor avaliada, e que
portanto, para o PE é um canal de distribuição mais vantajoso, dentro do escopo desta
avaliação, via o mix de serviços.
Indo além, sobre a segunda proposição (P2 - O pequeno empreendedor é capaz de diferenciar
as propostas das lojas colaborativas e das feiras), Todos os entrevistados têm definições
diferentes entre o que constitui uma feira e uma loja, o que também é uma boa conclusão.
Os PEs, geralmente diferenciam as duas coisas, calcados no fato da feira ser um evento
intermitente e, a loja, um canal de distribuição perene. Também são comuns diferenciações que
incluem a necessidade de um staff próprio nas feiras, e que citam os processos da loja como
mais bem delimitados, comunicados e cumpridos.
Dessa forma, um dos objetivos específicos do trabalho, o de delimitar as definições do que é
uma loja colaborativa e do que é uma feira são alcançados. Feiras são eventos intermitentes,
que exigem staff e processos próprios, enquanto lojas colaborativas são canais perenes, com
uma solução completa para atendimento dos consumidores finais, e processos fixos e
transparentes.
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Por fim, em relação à última proposição (P3 - O pequeno empreendedor avalia as propostas
globalmente, e não apenas pela expectativa de retorno financeiro), as respostas concretizam a
assumpção.
De fato, a maior parte dos entrevistados cita expectativa do retorno financeiro como importante
para sua avaliação, e também dão notas de importância grandes para essa categoria quando
sondados de forma específica. Mas nenhum deles cita apenas esse constructo.
De qualquer forma, a avaliação do canal é feita sempre por variáveis racionais, e priorizam os
atributos que impactam a experiência do consumidor final, em detrimento das condições que só
impactam o próprio PE. Coisas como a “Infraestrutura / Ambiente para o Vendedor” e a
“Localização Interna” não foram citadas nem uma vez, enquanto “Imagem do Varejista”, por
exemplo, é um dos mais citados.
Essas conclusões são importantes porque indicam que, enquanto canal de distribuição, tanto as
feiras quanto as lojas, são meios para expôr e vender produtos, e não um serviço válido por si
só.

5.1

Contribuições acadêmicas e gerenciais

A principal contribuição acadêmica do trabalho é a abordagem dada à busca por uma definição
acadêmica do que constitui uma loja colaborativa. A delimitação do conceito é feita através do
referencial teórico do crowdsourcing, estabelecendo como a loja se utiliza desse conceito, em
quais situações e de que forma.
Outra contribuição para o cenário acadêmico é um primeiro esboço do mix de marketing de
varejo para o caso específico das lojas colaborativas, em que a dualidade dos papéis
executados pelas marcas formata uma situação na qual o cliente é também fornecedor (e viceversa).
Pela parte gerencial, a etapa empírica do trabalho, que ouve as marcas, demonstra que, ao
mesmo tempo em que o modelo das lojas colaborativas é visto como mais prático e confiável, a
mesma sistematização afasta o PE de seu consumidor final.
A curadoria, a imagem do varejista (derivada do seu modelo de negócio), e os processos da loja
são aclamados, tanto espontaneamente, quanto na qualificação conduzida. E mesmo em
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variáveis menos citadas de forma natural como “Infraestrutura / Atmosfera para o Comprador”
ou “Serviços Oferecidos”, a superioridade da proposta colaborativa permanence realizada.
Essa afastamento é definitivamente fonte de diversas “vitórias” da loja colaborativa, e se por um
lado as notas altas no P de Processos, P de Produto, e P de Infraestrutura refletem as diversas
vantagens do modelo, a presença inescapável de um atravessador diminui a sensação de
controle das marcas, o que causa a nota negative no “Acordo sobre os preços finais.”
Nas feiras, baseadas na necessidade de exigir que o PE tenha sua própria staff (ou ele mesmo,
ou alguém contratado diretamente por ele), o controle sobre o preço final é feito “cliente a
cliente”. A marca está na situação de oferecer um pequeno desconto, ou uma promoção
(“pague três, leve quatro, por exemplo) com o objetivo de “fechar a venda”. As necessidades
financeiras e processuais derivados dessa escolha, levam o PE a garantirem que a loja
colaborativa é mais prática, mas, ao mesmo tempo, reforçam a perda sobre o controle do
atendimento, do feedback, e mais especificamente, da negociacão da venda.
Da perspectiva gerencial da loja colaborativa, isso indica que investimentos sistêmicos em
ferramentas de promoção e, mais especificamente, CRM possam ser adições ao funcionamento
natural da loja que caminhem para fechar esse gap, reconectando o PE a seu cliente e
reestabelecendo a natureza negociativa da feira.
5.2 Limitações do estudo

O mercado da cidade de São Paulo, é com certeza o mercado do Brasil com mais opções de
distribuição para o PE, e também aquele onde as opções existentes são mais conhecidas e
popularizadas. Nesse sentido, a amostra de expositores na cidade, sem dúvida reúne os PEs
mais profissionalizados do país, o que pode ter impactos na avaliação dos canais ter sido tão
racional, numa indústria onde, devido à escala de produção reduzida, é bastante comum que a
marca, seus produtos e seu criador (PE) se misturem muito.
Além disso, perseguir uma avaliação dos tipos de canal, dissociada da experiência dos
expositores com alguma das empresas que adotam cada modelo, revelou-se bastante
complicado. Na tentativa de se avaliar “feiras” como um modelo genérico, revelou-se que muitos
entrevistados avaliam uma feira na qual expuseram. E no caso de avaliar a loja colaborativa,

146

pode-se afirmar que a avaliação se referia à Endossa. Ou seja, a validação do player e do
modelo terminam misturadas.
5.3 Sugestões de estudos futuros

Estudos futuros podem ampliar o recorte, especialmente incluindo lojas multi-marcas e lojas
próprias, com o intuito de compreender o escopo e relevância dos trade-offs que esses canais
oferecem. Nessa linha, outra possibilidade é estudar mercados que não sejam o de São Paulo,
e onde o conceito de loja colaborativa não esteja tão popularizado entre a comunidade de
pequenos empreendedores.
Outros estudos podem também tentar dimensionar, da perspectiva financeira, os impactos das
diferentes propostas dos canais. Analisando suas bases de custo e retorno, na expectativa de
compreender melhor as margens e investimentos que decorrem de cada forma de distribuição.
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