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RESUMO  

  

O aumento do volume de vendas é o principal objetivo de um estabelecimento de 

varejo, devido à pequena margem operacional do setor. Nesse sentido, a localização do ponto 

comercial é um dos principais fatores que permitem aos varejistas maximizar suas receitas. 

O trabalho teve o objetivo de analisar os fatores de localização do varejo a fim de selecionar 

o melhor ponto comercial em uma nova região. Foi aplicado um estudo de caso em uma rede 

de franquias do setor alimentício. De acordo com as características da empresa estudada, 

foram definidos pesos para os fatores de localização. Os potenciais pontos comerciais da 

cidade da região estudada foram comparados quanto a esses fatores, possibilitando a seleção 

do ponto que obteve a melhor pontuação dentre os analisados. Os resultados se mostraram 

coerentes, com um retorno estimado dentro dos padrões praticados no ramo. Foi possível 

concluir que um estudo de localização por parte do franqueado possibilitaria ganhos 

significativos na receita da loja, a partir da seleção de locais mais atrativos aos consumidores.  

  

Palavras-chave: Geomarketing, Localização de instalações, Sistemas de Informação 

Geográfica, Varejo.  
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ABSTRACT  

  

The main objective of the retailers is to increase sales, due to the narrow margin of 

the retail service. In this context, retail facility location is one of the most important factors 

that allow retailers to maximize their sales revenue. The aim of this study is to analyse the 

retail location factors in order to define the best site for a new store in a specific region. A 

case study was applied for a franchise network from the food sector. The location factors 

were weighed according to the company business characteristcs. The potencial store sites of 

the region studied were compared based on these factors, in order to define the best the 

location with the best grade. The results were consistent as the estimated payback of the 

stores was in the same range as other franchise units. It can be inferred, from the study, that 

location analysis in the retail sector leads to significant earns in the store revenue, selecting 

locations more attractive to the consumers.  

  

Key-words: Geomarketing, Facility location, Geographic Information Systems, Retail 

Service.  
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1. INTRODUÇÃO  

O cenário econômico brasileiro na entrada do século XXI ofereceu oportunidades de 

crescimento em muitos setores econômicos. A mudança do poder político se somou ao bom 

momento da economia brasileira na última década havendo desenvolvimento de muitos 

setores, dentre os quais podemos destacar o setor de varejo. O aumento do poder de compra 

da população com a ascensão da classe C e oferta de crédito facilitada nesses anos também 

impulsionou o consumo, contribuindo para o aumento do volume de vendas do comércio 

varejista.  

Esse momento do setor varejista foi percebido e bem aproveitado pelas franquias, em 

especial as de varejo, que apontaram um crescimento significativo demonstrando dinamismo 

com surgimento de novas redes nacionais e internacionais e a consolidação de marcas já 

tradicionais no ramo, podendo-se destacar as franquias do ramo de alimentação (LIMA JR., 

LUNA e SOUZA, 2012). Proença e Toledo (2005) citam o regime de franquias como uma 

forma de replicar o sucesso por intermédio de um negócio testado e comprovadamente bem 

sucedido. O perfil de jovens empreendedores brasileiros que chegam ao mercado buscando 

segurança e know-how oferecidos pelo sistema contribuiu bastante para o desenvolvimento 

e multiplicação do número de franquias no país, na última década.  

Nesse processo de crescimento e expansão, a localização de novos pontos de venda 

das franquias de varejo é extremamente importante para o sucesso do investimento. Johnson 

et al (1998) discutem que num sistema de franquias, a localização do ponto deve conciliar 

dois objetivos: o objetivo do franqueador de maximizar a performance da rede, e o objetivo 

do franqueado de maximizar a performance no seu ponto de venda. Esse objetivos podem 

ser conflitantes, pois nem sempre se completam, já que há a existência de externalidades que 

impactam a performance de outras unidades e franqueados. Dessa maneira, esse estudo visa 

analisar, do ponto de vista do franqueado, a escolha do ponto de venda antes do contato com 

o franqueador, buscando estudar o melhor local para abrir seu o ponto de venda em uma nova 

região.  

  

1.1 Formulação do Problema  
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Muitos empreendedores perceberam o bom momento do setor de franquias no Brasil 

e passaram a criar grupos de administração de franquias gerindo não apenas uma loja de uma 

marca, mas sim diversas lojas de diferentes marcas; diversificaram os investimentos 

apostando em diferentes ramos, distribuindo o risco de insucesso entre as franquias e 

ganhando em volume de vendas. Isso diminuiu a lealdade dos mesmos à rede da qual são 

franqueados. O objetivo desses multifranqueados passou a ser a expansão do grupo, e não de 

uma bandeira (ou rede) de franquia necessariamente; para eles duas questões se tornaram 

importantes na decisão de um novo investimento: (1) a escolha da rede e (2) a escolha da 

localização do novo ponto de venda.   

Essas duas decisões são críticas para o sucesso do investimento e se interdependem. 

A escolha da rede influencia na escolha do local assim como o local define o tipo de rede 

que poderá ser instalada. Esse estudo, porém, teve como objetivo trabalhar na resolução do 

problema (2), de escolha da localização do novo ponto de venda.  

Uma das responsabilidades do franqueado no sistema de franquias é a escolha do 

ponto comercial, enquanto a do franqueador é a aprovação dessa escolha (PROENÇA e 

TOLEDO, 2005). No entanto, em muitos casos a abertura de um novo ponto é feita na base 

do feeling do empreendedor em questão, e os critérios para essa escolha surgem na base da 

propaganda "boca a boca" entre microempresários ou de uma percepção por parte do 

empreendedor de que aquele é um bom ponto, mesmo não tendo realizado um estudo 

minimamente estruturado sobre o local.   

Algumas decisões são tomadas sem se ter como base os números relevantes que 

devem ser estudados como concorrência, demanda local, presença de mão de obra, 

sazonalidade, entre outros fatores que são extremamente importantes não só na fase de 

escolha do ponto, mas também na administração do dia-a-dia. Nas franquias do setor 

varejista, os 4P`s (produto, praça, preço e promoção) são conhecidos na teoria pelos 

empreendedores, mas nem sempre são analisados na prática de forma estruturada.  

O faturamento das franquias de uma rede varia substancialmente entre um ponto e 

outro, apesar de ambos terem sido aprovados pelo franqueador. Isso se dá, entre outros 

motivos, pela visão do franqueador nem sempre ser a mesma do franqueado em relação ao 

negócio, já que o franqueador pensa na expansão da rede como um todo, enquanto o 

franqueado se fixa no desempenho da sua loja apenas. A Figura 1 mostra a variação de 
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faturamento mensal médio das lojas de uma rede de franquias do setor de alimentação. Os 

dados foram fornecidos por uma empresa gestora de franquias, o Grupo MEG (nome 

fictício).   

Pode-se perceber que dentre as nove lojas, o faturamento da melhor é quase três vezes 

o da pior, mesmo com todos os pontos comerciais tendo sido aprovados pelo franqueador.   

Figura 1 – Variação do faturamento de franquia do setor de alimentação  

  
Fonte: Grupo MEG, adaptado pelo autor   

  

 Dessa maneira, se faz necessário um estudo bem estruturado do local de abertura da 

loja por parte do franqueado, dado seu impacto representativo no faturamento das unidades 

franqueadas. Assim, algumas das questões a serem tratadas nesse trabalho são: Como avaliar 

se o local trará o máximo ou o mínimo do retorno esperado? Qual será a demanda desse 

local? Onde deve ser localizado o ponto para tentar maximizar as vendas de acordo com a 

demanda do local?   

  

1.2 Objetivos do Estudo  

O objetivo deste trabalho é definir o melhor local de abertura de uma unidade de 

franquia de varejo, na visão do franqueado, em um processo de expansão para um novo 

mercado.  
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Foi realizado um estudo estruturado dos fatores de localização que devem ser 

considerados, baseado na demanda e nas características socioeconômicas e geográficas da 

região, e o impacto desses fatores no faturamento esperado da nova unidade de franquia.   

Este projeto escolheu uma holding de franquias - o Grupo MEG (nome fictício) - que 

tem intenção de expandir seus negócios para o estado de Santa Catarina, iniciando por sua 

capital, a cidade de Florianópolis. Foi escolhida uma rede de franquia do setor alimentício, a 

qual chamaremos fictamente de `Come Bem`, uma rede de varejo em plena expansão no 

mercado nacional e por ainda não estar presente no estado de Santa Catarina. Todos os dados 

apresentados sobre a empresa estão modificados em escala, para preservar a marca.    

 No capítulo 2, através da pesquisa bibliográfica de artigos, livros, relatórios e dissertações, 

foram descritos os Sistemas de Informação Geográfica (GIS), mais especificamente sua 

aplicação em Geomarketing e apresentados os fatores de localização relevantes para a análise 

de localização de um ponto de varejo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Sistema de Informação Geográfica  
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Fagundes (2006) define o Sistema de Informações Geográficas (GIS) como um 

sistema de hardware e software, com procedimentos de apoio para capturar, administrar, 

manipular, analisar, modular e apresentar informações espaciais para resolver problemas 

complexos de administração e planejamento. Algumas possibilidades de utilização do GIS:  

 Coleta e armazenamento de dados baseados em localização espacial  

• Identificação de localizações espaciais utilizando critérios 

específicos conforme as necessidades  

• Análise de informações espaciais para a tomada de decisões   

• Visualização gráfica e numérica do ambiente pesquisado  

O GIS é constituído da integração de três diferentes aspectos da tecnologia conforme 

mostra a Figura 2: administração de banco de dados, habilidade/capacidade gráfica e 

ferramentas de análise (FAGUNDES, 2006). De acordo com Antenucci et al (1991) as 

informações do banco de dados sobre o ambiente e seus elementos interagem com os mapas 

geográficos, localizando essas informações no espaço e possibilitando a produção de mapas 

digitalizados, por meio de ferramentas de análise gráfica.  

  

 

  

Doyle (2001) explica que o GIS utiliza dois tipos de dados, os dados espaciais e os 

dados de atribuição. Os dados espaciais contêm coordenadas que identificam as 

informações no mapa, compostos por pontos, linhas e áreas, enquanto os dados de atribuição 

Figura  2 :  Aspectos da tecnologia do GIS   

  

Fonte: Antenucci  et al   (1991)   
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contêm informações que são cruzadas com os dados espaciais. Dessa forma, essas 

informações serão visualizadas por meio de mapas digitais.  

Segundo Câmara et al (1996), conforme pode ser observado na Figura 3, os 

componentes de um sistema de informações geográficas são.  

• Interface com usuário: a utilização dos softwares tem sido 

facilitada com a construção de interfaces mais amigáveis aos usuários;  

• Entrada e integração de dados: essa entrada pode ser realizada 

via caderneta de campo, digitalização ótica e leitura de dados na forma digital 

são possíveis fontes de entrada de dados;  

• Funções de processamento: a fase de processamento cruza 

dados  

geográficos com os dados presentes nos bancos de dados;  

• Visualização e plotagem: a qualidade de visualização e 

plotagem dependerá do grau de sofisticação do sistema;  

• Armazenamento e recuperação de dados: dados são 

organizados em bancos de dados geográficos.  

 
Os sistemas de informação geográfica possuem uma vasta gama de aplicações. As 

informações georreferenciadas são de grande importância para estudos relacionados à 

Figura  3 :  Arquitetura de um GIS   

  

Fonte: Câmara  et al   (1996)   
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Agricultura, Arqueologia, Ciências Ambientais, Ciências Militares, Geografia, Geologia, 

Oceanografia, Meteorologia, Planejamento Urbano, Geomarketing, entre outros.   

Fagundes (2006) afirma que a utilização de sistemas de informações geográficas para 

análises mercadológicas origina o Geomarketing, que, portanto, trata-se de uma aplicação 

desse tipo de sistema. O GIS trabalha como ferramenta principal do Geomarketing, 

processando os dados coletados para análise mercadológica (inputs) e disponibilizando 

informações de forma mais clara quanto os aspectos geográficos. A ferramenta visa 

proporcionar maior agilidade e eficiência aos profissionais quando eles necessitam analisar 

informações relacionadas ao marketing onde a variável geográfica é importante. Ela colabora 

para a definição do plano de marketing voltado para cada região geográfica estudada pela 

organização.  

  

2.2 Geomarketing  

A Tabela 1 reúne algumas definições de Geomarketing, segundo pesquisadores. O 

cruzamento de dados mercadológicos (inputs de marketing) com a localização geográfica 

desses dados, citado pelos pesquisadores, é feita com apoio de um sistema geográfico de 

informação (GIS), a principal ferramenta utilizada nos estudos de marketing geográfico.   

  

Tabela 1: Definições de geomarketing segundo pesquisadores  

Autor  Definições de Geomarketing  

Pittman 

(1990)  

Ferramenta tecnológica que auxilia os gestores de marketing fornecendo 

mapas com informações mercadológicas.  

Aranha 

(1996)  

Utiliza dados georeferenciados e o banco de dados de marketing para 

elaborar mapas com diferentes informações de marketing que serão 

utilizadas no processo de tomada de decisões da área.  

Yregoyen 

(2003)  

Um sistema que engloba dados mercadológicos, hardware, métodos 

estatísticos, software e dados georeferenciados que fornecem 

informações por meio de mapas que serão úteis para a tomada de 

decisões de marketing.  

Gurovitz 

(1996)  

Ferramenta que analisa as diferentes informações mercadológicas 

relacionadas à localização geográfica, utilizando um sistema de 

informação geográfica.  
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Goss (1995)  

Possibilita aos profissionais de marketing a identificação dos 

consumidores e o cruzamento de dados referentes aos seus hábitos de 

compras, fornecendo mapas com informações requisitadas.  

Exter (1992)  

Facilita a compreensão de dados mercadológicos, analisando de 

diferentes formas pontos geograficamente específicos, fornecendo 

mapas com informações requisitadas.  

Black,  

Powers e  

Roche  

(1994)  

Ferramenta que auxilia o profissional de marketing a reso[nder diversas 

questões mercadológicas de grande importância para as organizações, 

gerando mapas com informações específicas para cada proposta.  

Berkowitz et 

al (2003)  

Tecnologia recente que utiliza mapas eletrônicos para diferentes 

aplicações mercadológicas  

  
Fonte: Fagundes (2006)  

  

Aranha (1996) afirma que o Geomarketing pode ser útil nos seguintes aspectos de 

marketing: potencial de mercado, análise de segmentação, localização da base de clientes 

atuais e potenciais, localização dos concorrentes, definição do ponto de venda, dados de 

mercado como renda, densidade populacional, faixa etária, índices de venda, entre outros. 

Esses dados são inseridos no GIS e visualizados utilizando recursos - cores, sombras e 

símbolos - para identificar e localizar os aspectos mercadológicos, facilitando a interpretação 

das informações (PARENTE, 2000).  

Rosa (1999) aponta algumas formas que o Geomarketing pode ser utilizado no 

composto mercadológico dos 4P`s:  

• Produto: auxilia na identificação de áreas geográficas onde a população tenha 

hábitos de consumo, perfil e comportamento adequados para os produtos ou serviços 

oferecidos pela organização;  

• Preço: definir quais produtos se adequariam em relação ao preço que os 

consumidores estão dispostos a pagar naquela região, assim como definir rotas de 

distribuição, localização dos pontos de atendimento e outros fatores que reduziriam custos, 

repassando a variação do preço final do produto junto aos consumidores de determinada 

região;   
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• Promoção: através do perfil do consumidor por região, pode-se escolher a 

melhor estratégia promocional e de propaganda para atingir o público-alvo e alcançar 

objetivos propostos;  

• Praça: auxílio na localização dos pontos de venda de acordo com a 

distribuição dos clientes, concorrentes e lojas complementares, além de definir rotas de 

distribuição que agilizariam a entrega de suprimentos;    

A Figura 4 explica o funcionamento de um estudo de Geomarketing.  Dados externos 

sobre o mercado podem ser acessados por meio de órgãos governamentais, instituições 

particulares ou pesquisas de campo com a finalidade de analisar aspectos econômicos e 

demográficos da região e confrontá-los com os dados internos da empresa, buscando 

identificar as áreas com maior potencial de consumo dos produtos e serviços ofertados.   

As informações cartográficas irão exercer sua função de apoio para dar sequência nas 

análises e estudos de mercado por meio do inter-relacionamento de todas essas informações. 

Black, Power e Roche (1994) atentam para o fato de que, para ser eficiente, as ferramentas 

de Geomarketing precisam constantemente atualizar dados cartográficos e mercadológicos, 

identificando variações e tendências.  

 

  

Segundo McDaniel e Gates (2003), o geomarketing permite que as empresas 

descubram os melhores locais para instalação de novas lojas e analisem os padrões de compra 

dos consumidores com base na sua localização e deslocamentos. Ele também possibilita a 

  

Figura  4 :  Elementos de um estudo de Geomarketing   

  

Fonte: Fagundes (2006)   
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identificação da localização do público alvo da empresa, a análise da concorrência, sua 

localização, número de unidades, entre outras variáveis, se tornando uma ferramenta 

extremamente útil para instalação de novos empreendimentos e estudos de expansão para 

novos mercados.  

  

2.3 Fatores de Localização de Instalações  

As empresas têm cada vez mais buscado maximizar suas receitas e lucros, sendo 

este um dos principais motivos de sua existência: gerar retorno aos credores e acionistas. Em 

se tratando do comércio varejista, a escolha do ponto comercial é fundamental para o 

desempenho das vendas, visto que a boa localização da loja representa variação no volume 

de vendas se comparada a outra loja de mesmo perfil situada em um local menos favorável 

(TRICHES et al, 2014).  

O ponto de venda é uma das variáveis mais impactantes no sucesso de um 

empreendimento comercial, podendo, em certas ocasiões, definir o fracasso ou o sucesso do 

franqueado. Kotler e Armstrong (2000) ressalta a importância da localização de um ponto de 

varejo: “os varejistas geralmente mencionam três fatores para o sucesso do varejo: 

localização, localização, localização! A localização de um varejo é a chave de sua 

capacidade de atrair clientes”.   

O espaço urbano é fragmentado e articulado, com diferentes formas de utilização da 

terra, onde a sociedade se instala espacialmente de acordo com suas relações. Tais relações 

se refletem no fluxo de veículos e pessoas entre áreas residenciais, comerciais e locais de 

trabalho (CORRÊA, 1989). Triches et al (2014) colocam que o mapeamento do sistema 

viário e das barreiras geográficas - rios, lagos, mares, pontes, rodovias, grandes parques, 

montanhas e morros - permite identificar compartimentos que se formam dentro de uma 

cidade, com implicações diretas na composição e distribuição do aparelho comercial.  

Antes de iniciar a escolha dos fatores de localização, o varejista deve conhecer a 

região pretendida, identificando os possíveis locais para a loja, a estrutura do local e sua 

localização na cidade. De acordo com Costa e Neves (2008), os fatores de localização não 

são os mesmos nem no caso de um único tipo de comércio pelo fato de haver diferenças de 

uma região para outra em termos de ambiente de negócios, fatores socioeconômicos, fatores 

ambientais, entre outros.  
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Salvaneschi (1996) afirma que um dos fatores de sucesso da localização de varejo é 

o seu grau de exposição. De fato, a maioria dos fatores de localização estão ligados, direta 

ou indiretamente, ao fator exposição.   

O volume de veículos e pedestres, localização em esquina e importantes vias 

arteriais são características consideradas de extrema relevância ao se decidir sobre a 

instalação de um ponto de venda por serem geradores de vantagem competitiva. Se a loja 

conseguir atrair a atenção dos consumidores que por ela passam, ou seja, se ela possuir uma 

boa exposição, ela será lembrada quando estes precisarem consumir os produtos e serviços 

ofertados (CRAIG, GHOSH E MCLAFFERTY, 1984). Ballou (2004), Triches et al (2014), 

Costa e Neves (2008) apontam inúmeros fatores de localização para pontos de varejo, como 

pode ser observado na Tabela 2.  

  
Tabela 2: Fatores de localização de Varejo  

    Fatores Demográficos      Características do Ponto Comercial  

    Densidade demográfica      Visibilidade do local a partir da rua  

    Renda domiciliar      Acessibilidade do local  

    Área total da loja  

    Distância entre estacionamento local  
    Fluxo de tráfego  

    Fluxo de veículos  

    Fluxo de pedestres      Qualidade da iluminação local  

    Nível de congestionamento      Infraestrutura e organização do local  

    Vias arteriais  

  

    Facilidade de recebimento de mercadorias  

    Localização em esquinas  

    Fatores de Custos e Legais      Fatores de Negócio  

    Impostos locais      Proximidade de áreas residenciais  

    Restrições do comércio local      Número de concorrentes  

    Condições de arrendamento  

   

    Proximidade de áreas comerciais  

    Cadeia de fornecimento   

    Oferta de mão-de-obra  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base em Ballou (2004), Triches et al (2014) e Costa e Neves (2008)  

  

O processo de análise dos fatores de localização ocorre em etapas, pois existem 

fatores que devem ser estudados antes de outros. Fatores como renda domiciliar e densidade 

demográfica, assim como estudo de vias arteriais importantes e fluxo de veículos devem ser 

feitos num momento anterior à análise de visibilidade do local ou qualidade da iluminação, 

por exemplo. Ademais, o grau de relevância de um fator de localização pode variar em 
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relação a outro. Conforme exemplificado por Ballou (2004), podem ser definidos pesos para 

cada fator, o que irá contribuir no processo de escolha do local, ao se comparar opções de 

localização.  

Para um estabelecimento de varejo alimentício, como um restaurante fast-food, a 

densidade demográfica do local juntamente com a proximidade das residências dos 

consumidores são os fatores de maior relevância a serem considerados, pois o 

estabelecimento irá atrair consumidores localizados em sua maioria a médias e curtas 

distâncias de sua residência (COSTA e NEVES, 2008). A renda per capita da região também 

deve ser considerada, pelo fato da localização depender do tipo de público que o 

estabelecimento pretende atingir.  

O fluxo de pessoas é decisivo para a localização de um ponto comercial. Segundo 

Triches et al (2014), quanto maior o fluxo de pessoas em determinado ponto comercial, 

consequentemente maior serão suas vendas. Kotler e Armstrong (2000) completa afirmando 

que quanto maior a concentração de pessoas maiores as chances de se conquistar e fidelizar 

tais consumidores.  

Assim como o fluxo de pessoas, o fluxo de veículos possui igual importância na 

exposição do ponto comercial. Para Setti (2005), o volume de tráfego pode ser definido como 

o número de veículos passando por um ponto durante um intervalo de tempo. Costa e Neves 

(2008) explicam que os fluxos de veículos são uma consequência dos Polos Geradores de 

Tráfego (PGT), empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número 

de viagens, como shopping centers, hipermercados, edifícios de escritórios, centros de 

convenções, conjuntos residenciais, hospitais, entre outros. Eles salientam também que os 

sistemas viários apresentam hierarquias entre suas vias, podendo ser dividido em:  

a. rede primária: vias expressas e arteriais (fluxos de média e longa distância),  

b. rede secundária: vias coletoras (fluxos de média e curta distância), e  

c. rede local: (fluxos de curta distância).  

Salvaneschi (1996) define tipos de fluxo e os classifica em tráfego do dia-a-dia, 

fluxo de trabalho, fluxos de média e longa distância e fluxo sazonal. O somatórios desses 

fluxos em determinado local determina o fluxo agregado da via. Os fluxos do dia-a-dia 

englobam uma área mais local, decorrente das moradias existentes, sendo determinado pelas 

pequenas viagens para compras cotidianas, padaria, farmácia ou prestadores de serviços 
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pessoais. O fluxo de trabalho é normalmente mais longo, determinado pela ligação 

residência-trabalho-residência, caracterizado por um grande volume de veículos. Fluxos de 

trabalho, entretanto, ocorrem durante a semana e quase não existem aos fins de semana 

(COSTA E NEVES, 2008). Por isso a importância da visibilidade do local para que os 

veículos que passam diariamente possam ser fonte de consumo tanto nos dias de semana 

quanto nos finais de semana e feriado. As médias distâncias são percorridas para aquisição 

de bens de compra comparada ou ida a supermercados, shopping centers e restaurantes. Se 

a localização conseguir unir o fluxo do dia-a-dia, o fluxo de trabalho e o de média distância, 

isso se constituirá num grande diferencial competitivo. As longas distâncias estão 

relacionadas à aquisição de bens especializados e idas a eventos. Os fluxos sazonais, 

utilizados por turistas, costumam ser de média e longa distância mas com um número maior 

de viagens que os realizados por moradores da região.  

A velocidade média dos carros na via também influencia bastante na percepção do 

ponto comercial. Triches et al (2014) explicam que veículos muito rápidos não são ideais 

pois o consumidor não nota a existência do estabelecimento. Entretanto, vias com nível de 

congestionamento muito elevado causam reflexos negativos na circulação de veículos e 

prejudicam a acessibilidade do local (COSTA E NEVES, 2008). Todas essas características 

relacionadas ao fluxo de veículos devem ser analisadas e consideradas para a escolha do 

ponto de varejo.   

A presença de concorrentes na região para a escolha da localização do 

estabelecimento possui pontos de vista controversos. Kotler e Armstrong (2000) defende que 

a presença de concorrentes torna o local menos atraente para a abertura de uma loja. Las 

Casas (2000) entende que um local saturado de concorrentes prejudica o faturamento. Por 

outro lado, Parente (2000) acredita que quanto maior o número de concorrentes na região, 

maior a área de influência da zona comercial e maior a probabilidade de se conseguir um 

novo cliente, formando, entre outros exemplos, os conglomerados comerciais como os 

shopping centers. Cabe ao empreendedor eleger a melhor estratégia quanto a concorrência, 

entendendo como se comportam os consumidores e o segmento no qual a loja está inserida.  

Os custos de instalação e operação, como compra do ponto comercial, impostos e 

aluguel, custo com mão-de-obra, entre outros, também são decisivos para a escolha do ponto 

e devem ser acessados. O estudo de viabilidade econômica do empreendimento e o retorno 
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do investimento dependem da mensuração desses custos para projeções de fluxo de caixa 

esperados.  

Triches et al (2014) explica que características do ponto comercial como 

visibilidade, iluminação, segurança, infraestrutura e organização do local e acesso à 

estacionamentos, são micro fatores a serem considerados em uma segunda etapa de avaliação 

do local, mas que são extremamente importantes na atração e retenção dos clientes. Essas 

características apoiam a consolidação do ponto e da região comercial de seu entorno, com 

reflexos diretos na performance da loja.  

A seleção e o estudo dos fatores de localização aplicados a cada potencial região de 

instalação da loja é a etapa mais importante do processo de abertura de um novo ponto 

comercial.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. METODOLOGIA  

A utilização de uma metodologia para uma pesquisa de caráter científico apresenta 

a sua relevância à medida que esclarece a maneira como a mesma foi realizada, 

demonstrando a diretriz tomada pelo autor e a validade dos resultados obtidos.   

Para Menezes e Silva (2005), pesquisa é um conjunto de ações, propostas para 

encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e 

sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se têm informações 
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para solucioná-lo. Para Gil (2002), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um "processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”.  

Este trabalho foi do tipo Estudo de Caso, por se tratar de uma análise aprofundada 

da franquia de varejo em questão e do estudo de geomarketing aplicados à um caso real na 

cidade escolhida para o estudo, e, dessa maneira, propor uma solução para a questão 

apresentada no capítulo 1.  

  

3.1 Detalhamento da Metodologia  

O estudo foi iniciado a partir da identificação da necessidade do franqueado em 

realizar análises mais robustas no momento da escolha de um novo ponto de venda para uma 

franquia de varejo. Após definição das questões a serem trabalhadas, ou seja, da situação 

problema, foi especificado o objetivo do estudo, pautado na necessidade de realização de um 

estudo de localização para um novo ponto de varejo, visto que a empresa estudada quer 

instalar uma loja em uma nova região. Esses pontos foram descritos no capítulo 1.  

No capítulo 4, foi descrito o panorama do varejo e do sistema de franquias no Brasil 

e apresentada a empresa selecionada para o estudo de caso.   

No capítulo 5 foi apresentado o estudo de caso realizado. Foram definidos os fatores 

de localização e sua importância relativa através da estipulação de pesos para cada fator. Foi 

feita uma análise de geomarketing da loja franqueada em Niterói, da qual obtivemos os dados 

de operação, e dos potenciais locais de abertura da nova loja em Florianópolis. O apoio à 

análise de geomarketing foi feito com o software Google Earth.  

Ainda no capítulo 5, seguindo a metodologia utilizada por Triches et al (2014), 

foram atribuídas notas para os fatores de localização em cada local estudado, inclusive para 

a loja franqueada de Niterói. A pontuação atribuída a loja franqueada de Niterói permitiu 

calcular um fator de normalização, possibilitando estimar as receitas dos demais pontos de 

Florianópolis selecionados, com base na sua pontuação comparativa. Por fim, foram 

discutidos os resultados do modelo aplicado.  

Finalmente, no capítulo 6, foram feitas as conclusões do trabalho, com sugestões de 

trabalhos futuros.  
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3.2 População e Amostra   

 A realização do estudo de Geomarketing envolveu coleta de informações das cidades 

de Niterói e Florianópolis visando estabelecer uma comparação generalista entre as duas 

cidades com relação aos aspectos socioeconômicos e demográficos.  

Mais profundamente, foram estudadas zonas menores dentro das cidades com intuito 

de analisar os fatores de localização em nível de bairro, pois era mais aplicável para o 

processo de seleção do ponto e para o mercado consumidor da empresa em questão. Em 

Niterói, foi analisada a área de influência da loja estudada, a qual chamamos de loja ‘Come 

Bem Niterói’, para facilitar a compreensão. Na cidade de Florianópolis, foi analisado o 

distrito Sede, tanto a parte continental como a parte insular, que serão confrontadas no 

processo de decisão do melhor local de instalação da loja. A Tabela 3 lista os bairros 

analisados considerados em cada uma das cidades. Os bairros de Niterói não foram 

nomeados, a fim de preservar a identidade da loja estudada. As informações de cada setor 

censitário foram consolidadas a nível de bairros.  

  

Tabela 3: Bairros analisados no estudo de caso  

Niterói  Florianópolis  

Bairros de Influência  Sede- Continente  Sede-ilha  

A  Abraão  Agronômica  

B  Itaguaçu  Centro  

C  Balneário  Córrego Grande  

D  Bom Abrigo  Itacorubi  

E  Canto  José Mendes  

F  Capoeiras  Pantanal  

G  Coloninha  Saco dos Limões  

H  Coqueiros  Santa Mônica  

I  Estreito  Trindade  

J  Jardim Atlântico   

K  Monte Cristo   

Fonte: Elaborado pelo autor  

  

  3.3 Levantamento de Dados  

O levantamento de dados para o estudo foi realizado conforme descrito a seguir:   



28  

  

a. a coleta de dados populacionais e mercadológicos foi realizada junto à  

Prefeitura de Florianópolis, IBGE e dados coletados em pesquisas encontradas na Internet;  

b. os dados financeiros da empresa estudada foram acessados através do  

histórico e base de dados da loja Come Bem Niterói, fornecidos pelo Grupo MEG;  

c. a definição dos fatores de localização baseou-se na teoria estudada. Seus 

pesos foram obtidos através de questionário realizado com gestores do Grupo MEG, 

conforme Apêndice A;  

d. foram realizadas entrevistas com gestores do Grupo MEG para entender a  

visão do negócio por parte da alta Direção;  

e. foram realizadas atividades de campo para observação do entorno comercial 

dos locais estudados e do tráfego de pessoas e veículos. Na cidade de Niterói, o estudo de 

campo foi realizado pelo próprio autor. Em Florianópolis, as informações de campo foram 

fornecidas pelo Grupo MEG. Os aplicativos Google Street View e Google Earth também 

foram utilizados para apoiar o estudo dos bairros de Florianópolis.  

  

3.4 Limitações do estudo  

O estudo contempla a análise socioeconômica de regiões das cidades de Niterói e 

Florianópolis. A fonte da grande maioria dos dados coletados para o estudo é oriunda do 

Censo 2010, realizado pelo IBGE. Sabe-se que as características socioeconômicas são 

voláteis e que o momento econômico vivido pelo país nos últimos dois anos não é mais o 

mesmo. Dessa maneira, os dados socioeconômicos podem ter sofrido mudanças nesse 

período, o que foi um fator limitante para o estudo.  

Os dados financeiros são oriundos de apenas uma loja da rede Come Bem. A 

existência de informações de mais unidades permitiria uma análise mais apurada quanto aos 

aspectos financeiros analisados. Além disso, os dados financeiros disponibilizados são de 

um período de pouco mais de dois anos, o que não permitiu uma análise completa de 

dispersão dos dados em um período maior.  

O estudo do entorno dos pontos comerciais analisados na cidade de Florianópolis foi 

feito em sua maioria por atividades de campo realizadas pelo Grupo MEG. Para 

complementar os dados obtidos, foram utilizadas ferramentas como Google Street View e o 

software Google Earth. Sabe-se que, apesar da grande disponibilidade de informações 
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fornecidas por essas aplicações, elas não possuem o grau de precisão de dados obtidos em 

estudos de campo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. PANORAMA GERAL PARA O ESTUDO DE CASO  

4.1 Varejo e Franquia no Brasil  

O comércio varejista nacional sofreu um crescimento significativo na última década. 

Segundo dados do IBGE, entre os anos de 2002 e 2012, a receita total varejista cresceu mais 

de cinco vezes, como pode ser verificado na Tabela 4, atingindo a casa dos trilhões de reais 

e empregando mais de 30% da população ocupada do país em 2012.   
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Tabela 4: Evolução da Receita Total do Varejo no Brasil  

SETOR VAREJISTA  
Receita Total (em 

milhões R$)  
Pessoal ocupado  

em 31.12  
Número de 

empresas  

2002   R$     203.681,30    4 368 598   1 001 582  

2003   R$     296.058,40    4 529 962   1 116 042  

2004   R$     337.035,20    4 887 181   1 137 703  

2005   R$     406.746,47    5 214 282   1 174 329  

2006   R$     457.498,84    5 746 038   1 288 240  

2007   R$     533.090,79    5 521 199   1 061 406  

2008   R$     593.172,83    5 885 098   1 099 251  

2009   R$     667.855,87    6 273 622   1 131 465  

2010   R$     790.593,09    6 613 131   1 229 423  

2011   R$     897.382,48    7 059 678   1 274 903  

2012   R$  1.071.368,31    7 536 653   1 286 212  

Fonte: IBGE (2012), adaptado pelo autor.  

  

Nesse período, a receita total cresceu mais de 10% em todos os anos, com média de 

18%, enquanto a média do PIB foi de 3,2% para o mesmo período. Ao passo que o número de 

empresas aumentou pouco mais de 20%, o faturamento do setor cresceu mais de 500%, 

ratificando o processo de expansão das empresas nesse período.  

O setor de Franquias acompanhou esse crescimento, conforme indica a Tabela 5. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das franquias 

cresceu, no período 2001-2013, quase cinco vezes, conforme o setor de varejo, com 

destaques para as franquias de Hotelaria e Turismo, onde o boom ocorreu a partir de 2010, 

quando viu seu faturamento aumentar em vinte e duas vezes. Nas franquias do setor varejista, 

podemos destacar os ramos Alimentício e o de Acessórios pessoais e calçados, com 

crescimento de sete vezes e dezessete vezes, respectivamente.   

De acordo com Lima Jr, Luna e de Souza (2012), o setor de franquias representava 

apenas 2% do PIB brasileiro em 2011, enquanto nos Estado Unidos, onde o sistema de 

franquias é considerado maduro, a parcela do PIB é de 20%. Conclui-se, então, que o 

potencial de expansão do setor no país é muito grande e deve seguir aumentando nas 

próximas décadas. Dados da ABF (2014) indicam que o número de redes cresceu de 600, em 

2001, para 2.700 em 2013.  
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Tabela 5: Faturamento das Franquias no Brasil.  

   Ramo  
Faturamento (milhões)  

2001  2013  

Acessórios Pessoais e Calçados   R$         411,00    R$        7.363,00   

Alimentação   R$      3.333,00    R$     23.998,00   

Educação e Treinamento   R$      2.975,00    R$        7.592,00   

Esporte, Beleza, Saúde e Lazer   R$      3.258,00    R$     22.137,00   

Hotelaria e Turismo   R$          296,00    R$        6.688,00   

Informática e eletrônico   R$          247,00    R$        1.827,00   

Limpeza e Conservação   R$          399,00    R$        1.073,00   

Casa e Construção   R$      1.116,00    R$        6.264,00   

Negócios Serviços e Outros varejos   R$   1 0.521,00    R$     25.120,00   

Veículos   R$         782,00    R$        4.123,00   

Vestuário   R$      1.663,00    R$        9.392,00   

TOTAL   R$    25.001,00    R$   115.577,00   
Fonte: ABF (2014), adaptado pelo autor  

  

Além de ambos os setores de varejo e franquia haverem apresentado um ótimo 

desempenho nos últimos anos, eles também detém uma fatia bem parecida do percentual de 

receita por região, conforme mostra a Figura 5. Podemos observar que a região Sudeste é 

consumidora de mais de 50% dos produtos e serviços oferecidos por esses setores; as regiões 

Sul e Nordeste possuem uma participação percentual bem próxima, enquanto o Centro-Oeste 

e o Norte ainda representam pouco mais de 10% do faturamento. Pode-se perceber pelos 

números que há bastante oportunidade de crescimento nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-

Oeste e Sul.  

  

  

  
Figura 5: Distribuição da  receita de varejo e franquias por região (em %)  
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Fonte: IBGE (2013) e  ABF (2013), adaptado pelo autor.  

  

  

4.2 Florianópolis e Niterói  

A escolha da cidade de Florianópolis para receber o novo ponto comercial se deu 

por dois motivos: (1) a capital do estado de Santa Catarina ainda não possui uma loja da rede 

de franquias estudada e (2) a cidade possui características socioeconômicas muito parecidas 

às da cidade de Niterói, onde está localizada a loja gerida pelo Grupo MEG, que, segundo 

eles, é uma unidade com grande faturamento no Brasil..  

A Tabela 6 compara as principais características socioeconômicas das duas cidades. 

Com exceção da densidade demográfica, em que há uma grande diferença devido à maior 

extensão territorial de Florianópolis, os demais dados socioeconômicos da população são 

bastante parecidos.  

  

Tabela 6: Comparativo Florianópolis x Niterói  

Síntese das Informações   Florianópolis  Niterói  unidades  

População residente  421.240  487.562  pessoas  

População residente - Homens  203.047  225.838  pessoas  

População residente - Mulheres  218.193  261.724  pessoas  

População residente alfabetizada  384.852  448.750  pessoas  

Redimento médio domiciliar - Urbana   R$         5.222,73    R$       5.783,73   reais  

Redimento médio domiciliar per capita - Urbana   R$         1.166,67    R$       1.150,00   reais  
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PIB per capita a preços correntes   R$       26.749,29    R$    29.738,21   reais  

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  0,847  0,837  indice  

Área da unidade territorial  675,409  133,916  km²  

Densidade Demografica  623,68  3640,80  pessoas/km²  

Fonte: IBGE (2010), adaptado pelo autor  

  

O rendimento médio domiciliar acima de R$5.000,00 e o IDH em torno de 0,84 em 

2010 revelam cidades com população em condições socioeconômicas acima da média 

nacional. Um exemplo disso é o índice de 91% de alfabetização registrado nas duas cidades.  

A proximidade entre os fatores socioeconômicos permitem uma comparação coerente quanto 

aos potenciais de consumo no novo ponto comercial a ser aberto, tomandose como base a 

franquia já existente em Niterói.   

Uma característica peculiar da cidade de Florianópolis que não é presente na cidade 

de Niterói é sua sazonalidade populacional nos meses de verão. Segundo projeções do IPUF 

(2010), fornecidos pela prefeitura de Florianópolis, a população flutuante nos meses de verão 

em 2020 seria 64% maior que a população residente nos demais meses do ano, como mostra 

a Tabela 7.   

Os bairros da costa leste e norte são os que acumulam maior população flutuante, 

com destaque para o distrito de Canasvieiras, com aumento de mais de 450% em janeiro e 

fevereiro. O distrito Sede e os da região sul da ilha, por sua vez, possuem uma população 

flutuante bem próximo da população residente.   

  

Tabela 7: População flutuante em 2020 - Florianópolis  

Distrito  População residente  População flutuante  

Sede - ilha  266.490  291.706  
Sede - Continente  112.224  124.579  
Barra da Lagoa  8.803  21.562  
C. Bom Jesus  30.255  103.780  
Campeche  48.128  64.289  
Canasvieiras  36.944  168.485  
Ingleses  49.137  142.074  
Lagoa  21.901  47.171  
Pântano Sul  10.961  14.589  
Ratones  6.810  8.436  
Ribeirão  28.969  38.558  
Rio Vermelho  20.304  30.347  
Sto. Ant. Lisboa  9.034  11.484  
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Total  649.958  1.067.057  

Fonte: IPUF (2010)  

Outro ponto observado na comparação entre os dois municípios foi o volume de 

atividade comercial, em que há uma relativa disparidade. O comércio em Florianópolis 

apresenta números mais expressivos que em Niterói, principalmente por ser uma capital. 

Como colocado na Tabela 8, de forma geral, a atividade comercial de Florianópolis possui 

uma intensidade 50% maior que a de Niterói, em termos de unidades locais e pessoal 

ocupado.  

  

Tabela 8: Atividade Comercial – Florianópolis x Niterói  

Cadastro Central de Empresas  Florianópolis  Niterói  
Unidade de 

medida  

Número de unidades locais  26.970  18.077  unidades  

Pessoal ocupado total  303.232  212.884  pessoas  

Pessoal ocupado assalariado  270.700  187.286  pessoas  

Salários e outras remunerações  10.707.802  4.818.303  mil reais  

Salário médio mensal  4,7  3,1  salários mínimos  

Número de empresas atuantes  25.574  17.123  unidades  

Fonte: IBGE (2012), adaptado pelo autor  

  

Como veremos mais a frente, a existência de áreas comerciais é um fator positivo, 

na visão do Grupo MEG, para abertura de uma nova loja. Assim, o volume do comércio em 

Florianópolis foi mais um fator motivacional para a escolha do município nessa possível 

expansão.  

  

4.3 Grupo MEG  

Criado em meados de 2005, através da parceria entre dois sócios, o Grupo MEG foi 

inicialmente criado para gerir uma rede de óticas em Niterói, cidade que faz parte da região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  

O espírito empreendedor dos sócios e a vontade de expansão do grupo fez com que a 

estratégia da empresa se direcionasse à abertura de lojas franqueadas. A aposta inicial foi em 

moda feminina, com abertura de lojas de duas marcas diferentes em diversos pontos da cidade 

de Niterói. Posteriormente, com a entrada do terceiro sócio em 2009, incorporou-se a ideia 

do varejo de alimentos ao grupo, com a abertura da primeira franquia de alimentos. Os anos 
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seguintes viram uma sequência de abertura de diversas lojas franqueadas do setor de 

alimentação, dando sequência ao processo de expansão do grupo.   

Atualmente, o Grupo MEG possui mais de vinte lojas sob sua gestão em Niterói e São 

Gonçalo, com faturamento anual estimado em 25 milhões de reais e empregando quase 200 

pessoas. O plano de expansão é uma realidade: até o final de 2016 serão inauguradas pelo 

Grupo mais quatro unidades de uma nova rede do setor alimentício.  

  

4.4 Rede Come Bem (nome fictício)  

A rede Come Bem possui grande atuação no mercado nacional e internacional. Sua 

estratégia de expansão pelo modelo de franquias se mostrou um sucesso, contando com 

unidades franqueadas em diversos países,  

No Brasil, a rede fechou o ano de 2014 com mais de 100 lojas distribuídas por 

diversos estados, como pode ser observado na Figura 6.   

Figura 6: Lojas Come Bem no Brasil em 2014  

  
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas informações do Grupo MEG  

A Come Bem possui forte presença na região metropolitana do Rio de Janeiro, que 

soma mais de 40% do número total de lojas. O estado de São Paulo também possui grande 

relevância com quase 20% de representação. Sua expectativa é fechar o ano de 2016 com 

175 lojas em todo o país.   
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Pode-se observar que há um imenso espaço para crescimento da rede no Brasil, visto 

que a marca ainda não está presente em cidades como Florianópolis e Goiânia, por exemplo. 

Além disso, em vários estados sua presença ainda se restringe às capitais, havendo bastantes 

possibilidades de expansão.  

A unidade escolhida para realizar o estudo de caso deste trabalho foi a Come Bem 

Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dados coletados dessa unidade servirão 

como base para a análise de abertura da nova loja na cidade de Florianópolis.   

  

4.4.1 Área de influência  

Grassi (2010) cita dois tipos de área de influência: a isócrona, determinada pelo 

tempo em relação ao ponto, e a isócota, delimitada por distância em relação ao ponto 

comercial. As isócronas e isócotas permitem visualizar a área que seria abrangida pela loja, 

permitindo avaliações iniciais sobre o número de domicílios, empregos, renda e concorrência 

(Masano, 2003). As lojas Come Bem adotam como área de influência uma isócota de 5km 

(raio) ou isócrona de 10 minutos, utilizando veículo particular).  

  

4.4.2 Público-alvo  

As lojas Come Bem atraem qualquer tipo de público, segundo entrevistas realizadas 

com gestores do grupo MEG. Entende-se, porém, que a classe média e a média-baixa são a 

maior fonte das vendas das lojas. A estratégia de abertura de lojas em regiões com 

predomínio das classes C tem sido posta em prática, com novas lojas na Zona Norte, Baixada 

e na cidade de São Gonçalo. A renda per capita dos consumidores tem sido considerada na 

estratégia de expansão do Estado.  

De acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil formulado pela ABEP 

(2014), o estrato socioeconômico por renda é definido conforme descrito na Tabela 9.   

Tabela 9: Renda domiciliar por classes  

Estrato Socioecnomômico  Renda média Domiciliar  

A   R$        20.272,56   

B1   R$          8.695,88   

B2   R$          4.427,36   

C1   R$          2.409,01   

C2   R$          1.446,24   
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D-E   R$              639,78   
Fonte: ABEP (2014)  

Assim, para a rede Come Bem, as classes B2 e C1, com renda aproximadamente de 

R$3.400,00 (ponto médio entre as classes), concentrariam a maior parte das vendas, seguidas 

pelas classes B1, C2, A e DE.  

  

4.4.3 Concorrência e áreas comerciais  

Para a Come Bem, suas vantagens competitivas são o nome forte da marca, a 

qualidade do produto e rapidez no serviço. Os competidores da Come Bem, segundo 

entrevistas realizadas, são outros estabelecimentos que servem o mesmo tipo de comida.   

Por outro lado, estabelecimentos comerciais que não servem o mesmo tipo de refeição 

representam influência na área comercial podendo atrair mais consumidores para o local, 

aumentando a possibilidade de conseguir novos clientes.   

  

4.4.4 Cadeia de Fornecimento  

São quatro os principais fornecedores da Come Bem para todas as lojas. O padrão de 

fornecimento praticamente não varia entre as lojas, como geralmente ocorre no ramo de 

franquias. Os produtos são fornecidos semanalmente. Os dias de entrega na semana são 

fechados para todas as lojas, mas de acordo com a variação da demanda pode haver 

necessidade de fornecimentos adicionais esporádicos.  

Neste trabalho, o estudo da cadeia de fornecimento não se aplica na análise de 

localização, já que os fornecedores distribuem os produtos para todas as lojas da rede e os 

custos de fornecimento não sofreriam variação entre um ou outro ponto de varejo escolhido.  

  

4.4.5 Dados financeiros  

A Tabela 10 mostra os dados gerais para abertura e operação de uma loja Come Bem 

no Brasil. Os valores foram alterados em escala.  

Tabela 10: Dados para abertura de franquia da Come Bem  

Investimento  O peração  

Capital para 

instalação  

R$570.000,00 a 

R$700.000,00  

Faturamento 

médio mensal  
R$ 125.000,00  
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Taxa de Franquia  
R$60.000 a 

R$80.000,00  
Taxa de royalties  

6% sobre o faturamento  

Capital de Giro  `R$20000  
Taxa de propaganda  6% sobre o faturamento  

Investimento Total  R$650.000,00 a 

R$800.000,00  
Margem de lucro  10 a 15%  

Retorno do 

Investimento  
30 a 36 meses  

Número de 

funiconários  
8 a 15 funcion;ários  

Fonte: ABF (2015), adaptado pelo autor  

  

Foram disponibilizados os dados financeiros da unidade Come Bem Niterói do Grupo 

MEG. Esses dados servirão como base para estimar o potencial de vendas da loja a ser aberta 

na cidade de Florianópolis. A inauguração da Come Bem Niterói ocorreu em dezembro de 

2012. Assim, os dados analisados se referem ao período de janeiro de 2013 a maio de 2015.  

A Tabela 11 resume os principais dados financeiros e de operação da unidade no 

período informado (dados alterados em escala). Pode-se observar que o faturamento médio 

mensal não sofreu grandes variações entre os anos de 2013 e 2015. O aumento do 

faturamento, entre 2013 e 2014, foi de 8%, um pouco acima do índice IPCA de 5,91% em 

2013, segundo dados do Banco Central do Brasil (2015). Em 2015, esse aumento em relação 

a 2014 foi de apenas 4% frente a uma inflação de 6,41%. O Ticket Médio da loja, que 

representa o valor médio pago por pedido realizado, também sofreu pouco aumento, o que 

expressa estabilidade de vendas das lojas desde que foi aberta.   

O dado mais explicativo em relação às vendas é a quantidade de pedidos, que gira 

em torno de 4.100 por mês, com decréscimo de 2% entre 2013 e 2015, ratificando essa 

estabilidade, mesmo nos 18 últimos meses, em que o poder de consumo da população vem 

decaindo.  

  

Tabela 11: Dados financeiros gerais- Come Bem Niteroi  

Ano base 
Faturamento médio 

mensal 

Média de Pedidos 

por mês 
Ticket Médio 

2013 

 R$              

159.844,27  

4.186  R$               38,19  

2014 

 R$              

172.340,33  

4.094  R$               42,10  
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2015* 

 R$              

180.011,40  

4.086  R$               44,06  

 * até 31/05/2015   

Fonte:Grupo MEG (2015), adaptado pelo autor  

A rede Come Bem fatura tanto em serviço de balcão como em serviço de entregas, 

Assim, é importante entender sua representatividade na composição do faturamento da loja. 

A Figura 7 demonstra que mais de 50% do faturamento da loja provêm do serviço de entrega.  

  

Figura 7: Serviço Balcão x Serviço Delivery – Come Bem Niterói  

  
Fonte: Grupo MEG, adaptado pelo autor   

  

É interessante observar que o ticket médio no serviço de entrega é relativamente 

maior em relação ao serviço de balcão (o valor apresentado não inclui a taxa de entrega). 

Uma explicação para isso é que muitas vezes o consumo no próprio domicílio envolve grupos 

maiores de pessoas reunidas, de forma a consolidar vários pedidos em um só, elevando o 

ticket médio.   

Com uma significativa representatividade no faturamento, tanto o serviço de entrega 

a domicílio quanto o serviço de balcão devem ser acompanhados de perto, e os fatores de 

localização da loja devem considerar esses aspectos na seleção do ponto comercial.  

Os dados também foram analisados para determinar a existência ou não de 

sazonalidade na solicitação de pedidos pelos clientes. A Figura 8 apresenta a série histórica 

dos meses desde a abertura da loja. Os meses de dezembro e janeiro sofreram um pequeno 

aumento na demanda, de 12% em 2013-2014 e de 14% em 2014-2015, em relação à média 

histórica de 4.131 pedidos por mês, seguidos de uma redução no mês de fevereiro, de 23% 
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em 2014 e 14% em 2015, em relação ao mês de janeiro imediatamente anterior. Apesar de 

ser uma série histórica de dois anos apenas, não podendo tirar conclusões definitivas, é 

possível afirmar que existe uma pequena sazonalidade com aumento das vendas nos meses 

de verão, nos quais existem mais pessoas em período de férias.  

  

Figura 8: Série Histórica de Pedidos de 2013 a 2015 – Come Bem Niterói  

  
Fonte: Grupo MEG, adaptado pelo autor   

A Figura 9 apresenta os dados comparativos de consumo por dia da semana. É 

possível perceber que há uma grande sazonalidade de consumo entre os diferentes dias da 

semana, fato comum para em uma região predominantemente residencial.  

A Come Bem Niterói opera apenas no turno da noite, estando aberta a partir das 17h. 

Essa característica é comum a todas as lojas localizadas em áreas residenciais. As segundas, 

quartas e quintas-feiras o número de pedidos é a metade do que ocorre aos finais de semana 

e sextas-feiras. As terças-feiras são o dia da semana em que acontecem as vendas 

promocionais, explicando a elevada taxa de pedidos.  

Figura 9: Sazonalidade dias da semana – Come Bem Niterói  
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Fonte: Grupo MEG, adaptado pelo autor   

A localização da loja em regiões predominantemente residenciais deve, então, 

priorizar pontos nos quais há uma grande quantidade de pedestres e/ou veículos durante a 

semana, atraindo a atenção de um volume maior de pessoas que irão frequentar a loja ou 

consumir aos finais de semana, principalmente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. ESTUDO DE CASO  

5.1 Definição dos fatores de localização  
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A primeira etapa do estudo de caso foi a seleção dos fatores de localização relevantes 

para a Come Bem, e a definição do peso de cada fator de acordo com a sua importância para 

a unidade franqueada.  

Os fatores de localização que constam na Tabela 2 (Capítulo 2) foram divididos em 

três categorias: macro-fatores, meso-fatores e micro-fatores, conforme verificado na Tabela  

12.  

  

Tabela 12: Distribuição dos fatores de localização por categoria  

Macro-fatores  Meso-Fatores  Micro-fatores  

Densidade demográfica  

Vias arteriais  

Renda domiciliar  

Oferta de mão-de-obra  

Cadeia de fornecedores  

Fluxo de veículos  

Fluxo de pedestres  

Proximidade de áreas residenciais  

Número de concorrentes  

Proximidade de áreas comerciais  

Localização em esquinas  

Condições de arrendamento  

  

Acessibilidade do local  

Área total da loja  

Distância entre estacionamento local  

Infraestrutura e organização do local 
Facilidade de recebimento de 
mercadorias  
Nível de congestionamento da via  

Impostos locais  

Restrições do comércio local  

Visibilidade do local  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor   

Por limitações do estudo, foram considerados no questionário apenas os macro e 

meso-fatores, com algumas considerações a serem feitas:   

a. os fatores Vias Arteriais e Localização em Esquinas foram considerados na 

definição das esquinas a serem comparadas, não sendo necessário definição de peso para os 

mesmos;  

b. os fatores Oferta de Mão-de-obra e Cadeia de Fornecedores não se  

diferenciam entre as localizações comparadas, logo, não foram considerados no estudo;  

c. o fator Condições de Arrendamento não foi considerado, visto que o foco do 

estudo está na atratividade de consumo e geração de receita, não sendo considerados os 

custos fixos.  

Esclarecidas as considerações, a definição dos pesos foi, então, realizada através de 

um questionário (Anexo A) com gestores do Grupo MEG com um total de sete entrevistados. 

Foi utilizada uma escala Likert de sete categorias para escolha do peso de cada fator por parte 

dos entrevistados. Os resultados do questionário podem ser observados na Tabela 13. Os 

pesos finais dos fatores foram definidos da seguinte forma:  
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1. foram eliminadas a menor e a maior nota dentre as sete existentes, e  

2. foi calculada a média aritmética das notas restantes.   

  

Tabela 13: Peso dos fatores de localização – Come Bem  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor   

Após a definição dos fatores de localização e seus pesos, foram analisados os 

possíveis locais de abertura da nova loja na cidade de Florianópolis, assim como o local em 

que a unidade da Come Bem Nierói está instalada, em Niterói. Os próximos tópicos irão 

detalhar as análises feitas de cada região.  

  

5.2 Análise da unidade franqueada Come Bem Niterói  

5.2.1 Área de influência  

A Come Bem Niterói possui como área de influência toda a Região Oceânica de 

Niterói, como pode ser observado na Figura 10. Ela está localizada na Estrada Francisco da 

Cruz Nunes, a única via arterial que corta toda a região.   

Ela pode ser dividida em 11 centros populacionais, representados no mapa da Figura 

10, pelas letras de A a K.  

Em aspectos geográficos, a loja possui uma ótima localização, muito próximo do 

centro de gravidade populacional dos bairros. Os morros e o próprio oceano são barreiras 

geográficas que delimitam a região. Há também duas lagoas que reduzem a rapidez de acesso 

há alguns pontos, porém o tempo máximo de viagem entre a loja e o centro populacional 

mais distante, rota da loja até o bairro de Piratininga (G), é de 8min e 30s (medido 

empiricamente pelo autor).   

Figura 10: Área de influência – Come Bem Niterói  

  

Fatores de localização E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Peso Final 

Densidade demográfica 7 6 7 7 7 6 7 , 6 80 

Renda domiciliar  2 3 6 3 3 5 4 60 , 3 

Número de concorrentes 2 3 3 4 3 5 4 40 , 3 

Proximidade de áreas comerciais 6 5 6 7 5 5 7 5 , 80 

Fluxo de Pedestres 6 7 6 6 7 7 7 6 , 60 

Fluxo de Veículos 6 6 5 5 7 7 6 00 6 , 
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Fonte: Elaborado pelo autor   

Segundo dados do IBGE (2010), 95% da região é composta por moradias do tipo casa 

ao passo que apenas os 5% restantes são domicílios do tipo apartamento. A região oceânica 

é rodeada por diversas praias, o que explica a grande quantidade de casas em sua composição. 

Essa característica também reflete outros números: em 2010, menos de 40% das ruas 

residenciais eram pavimentadas, e 15% não possuíam iluminação pública, principalmente 

nos bairros do Engenho do Mato e Maravista. Mesmo no bairro de Itacoatiara, que possui a 

maior renda por domicílio na região, apenas 70% das ruas eram pavimentadas, refletindo a 

característica de zona de praia.  

  

5.2.2 Renda domiciliar e proximidade à bairros residenciais  

Os bairros do entorno da unidade de Niterói possuem renda domiciliar conforme 

listado na Tabela 14. Como pode ser observado, 32% da população pertence a faixa de 

classes B2-C1, 50% à faixa B1-B2 e 15% à faixa A-B1.  

  

  

  
Tabela 14: Classes por renda domiciliar e por bairros na Região Oceânica  

# Bairro 
Número de 

domicílios 
Número de 

moradores 
Renda média 

por domicílio 
Classe por 

Renda 
Raio de Distância 

para a loja 
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A Piratininga 2.939 9.652 R$          

4.321,41 
B2-C1 1-3 km 

B Cafubá 801 2.687 R$          

3.176,02 
B2-C1 3-5 km 

C Engenho do Mato 2.460 7.451 R$          

3.723,39 
B2-C1 3-5 km 

D Praia de Itaipu 211 593 R$          

3.293,84 
B2-C1 3-5 km 

E Itaipu 1.687 5.195 R$          

6.569,09 
B1-B2 1-3 km 

F Maravista 3.190 10.031 R$          

5.984,77 
B1-B2 1-3 km 

G Praia de Piratininga 2.443 7.386 R$          

5.430,39 
B1-B2 3-5 km 

H Serra Grande 2.943 9.242 R$          

5.182,78 
B1-B2 3-5 km 

I Santo Antônio 1.459 4.742 R$          

9.068,64 
A-B1 0-1 km 

J Camboinhas 1.013 3.136 R$          

9.882,59 
A-B1 1-3 km 

K Itacoatiara 468 1.354 R$        

10.698,38 
A-B1 3-5 km 

Fonte: IBGE, adaptado pelo autor  

  

O mapa da Figura 11 ajuda a entender a localização de cada centro populacional. O 

círculo mais interno possui raio aproximadamente de 1km, o do meio raio de 3km e o círculo 

mais externo, 5km.   

  

Figura 11: Distância dos centros populacionais- Come Bem Niterói  
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Fonte: Elaborado pelo autor  

5.2.3 Concorrência  

Em relação à loja estudada, os concorrentes são as estabelecimentos locais 

consolidados. São nove os concorrentes considerados na região, sendo sete os mais 

relevantes, como mostra a Figura 12. Os concorrentes P1 a P6, representados na cor verde 

no mapa, são os concorrentes mais fortes da região por serem mais tradicionais. Eles atraem 

um público com uma renda superior ao público-alvo da Come Bem, o que representa uma 

ameaça maior já que a média de renda domiciliar nessa região converge nessa direção. Os 

concorrentes na cor azul - P7, P8 e P9 - apesar de não serem tão tradicionais, localizam-se 

mais próximos aos centros populacionais A, B, G e J (ver figura 5), sendo um facilitador para 

atrair consumidores desses centros.  

  

Figura 12: Presença de concorrentes – Come Bem Niterói  
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Fonte: Elaborado pelo autor  

  

5.2.4 Proximidade de áreas comerciais  

 A Come Bem Niterói localiza-se numa área comercial forte com centros comerciais 

bem próximos, ofertas de diversos serviços, salas comerciais e diversos estabelecimentos. A 

unidade está instalada na principal via arterial da região, que possui um comércio 

consolidado em toda a extensão da via. No entanto, a grande maioria dos estabelecimentos 

comerciais do seu entorno fecham na parte da noite, tornando o ponto relativamente isolado 

e com pouca iluminação. Isso impacta negativamente na atratividade do ponto, dado que a 

loja abre apenas no período noturno, a partir das 17h.   

  

5.2.5 Fluxo de pedestres e veículos  

A localização na principal via arterial da região oceânica de Niterói, a Estrada 

Francisco da Cruz Nunes, permite à Come Bem Niterói uma grande visibilidade da loja 

durante todo o dia. A via soma os fluxos do dia-a-dia, fluxo de trabalho e média e longa 

distância, conforme descrito no Capítulo 2.  A Figura 7 auxilia no entendimento desses fluxos 

de veículos.   

Em cada sentido da via existem duas pistas principais para veículos e uma pista 

auxiliar para ônibus; as pistas auxiliares também permitem o acesso dos veículos às áreas 

residenciais que ladeiam a via. A velocidade média das pistas principais e auxiliar é de 60 e 
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40km/h, respectivamente. Por não ser uma velocidade alta, é um fator que permite aos 

motoristas maior tempo de exposição e visibilidade dos estabelecimentos comerciais 

instalados na avenida.   

O centro da cidade e a Ponte Rio-Niterói são os Polos Geradores de Trafego (PGT) 

para os fluxos de trabalho. Na parte da manhã, os fluxos das áreas residenciais da região 

oceânica de Niterói são representados pelas setas no mapa da Figura 13.  

O fluxo do dia-a-dia englobam os centros populacionais E e I, que juntos somam 

16% dos moradores da região. Os bairros C, D, E, F, H, I e K participam dos fluxos de 

trabalho, e de média e longa distância, compreendendo 62% da população da região. Por fim, 

as áreas residenciais A, B, G e J estão relacionados apenas aos fluxos de média distância, e 

representam 38% da população.   

Ao fim do dia, no fluxo inverso, é o principal momento de exposição da loja e, por 

isso, ela está estrategicamente localizada no sentido da via dos carros que estão retornando.   

Os principais supermercados da região (pontos em vermelho), os principais colégios 

da rede particular (pontos em verde) e o shopping center (SC) mais frequentado se encontram 

ao longo da via também, conforme mostrado no mapa, refletindo os fluxos médio e do dia-

a-dia que passam por essa artéria. A região é fortemente caracterizada pela utilização de 

veículos particulares para viagens às áreas comerciais.  

  

  
Figura 13: Fluxo de veículos- Come Bem Niterói  
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Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Por ser uma região com predominância de casas, a distância entre as residências e 

os pontos de serviço é longa para ser feita a pé, o que se reflete na pouca quantidade de 

pedestres. A infraestrutura para pedestres e ciclistas nessa via é mínima. Não existe ciclovia 

e as calçadas deram espaço à vagas de estacionamento, como consequência da quantidade 

de veículos.  

  

5.3 Análise dos pontos comerciais de Florianópolis  

Florianópolis é composta por doze distritos. A cidade é dividida entre a parte 

continental e a parte insular. O distrito Sede é a região metropolitana do município, 

concentrando a maior parte das atividades econômicas. Segundo dados do IBGE (2010), nele 

reside mais de 50% da população de Florianópolis. Por esses motivos, foi o distrito 

selecionado para a realização das análises de localização do ponto comercial. É importante 

ressaltar que o fator população flutuante não foi considerado para o distrito Sede, por não 

representar um volume significante que pudesse interferir nas análises feitas. . A Figura 14, 

facilita a visualização das três regiões.  

A parte insular de Florianópolis possui diversas barreiras geográficas, como morros, 

rios e lagoas, que delimitam compartimentos comerciais e a rede viária da cidade.  
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Por isso, o distrito Sede pode ser dividido entre três regiões principais: Continente (1), Centro 

(2) e Trindade (3).   

  

Figura 14: Distrito Sede de Florianópolis e suas regiões principais  

 

A parte do Continente é separada do Centro por uma faixa de mar que interliga a 

Baía Norte e Sul. Ele possui um relevo mais plano e ocupa uma faixa de apenas 35km² entre 

a ilha de Santa Catarina e a cidade de São José, que faz parte da Grande Florianópolis. O 

Centro e Trindade localizam-se na parte insular do município, e são separados pelo Morro 

da Cruz. Essas duas regiões do distrito Sede se separam do resto da ilha pela Serra do Córrego 

Grande e pelo Morro da Costa da Lagoa.  

  

5.3.1 Seleção dos potenciais pontos comerciais   

Foram selecionados os potenciais pontos de localização da nova loja em cada uma 

das regiões do distrito Sede. Para isso, foram utilizados dois critérios principais baseados nos 

fatores de localização: principais vias da região (1) e localização em esquinas (2). As 

principais vias de cada região estão listadas na Tabela 15.  

  

  

  

Fonte:  Elaborado pelo  próprio  autor   
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Tabela 15: Principais vias do distrito Sede  

Trindade  Centro  Continente  

Rua Lauro Linhares  Av. Jorn Rubéns de Arruda Ramos  Av. Gov. Ivo Silveira  

Av. Madre Benvenuta  Rua Almirante Lamêgo  Rua Prof. Dib Cherem  

Av. Prof. Henrique Silva Fontes  Av. Mauro Ramos  Rua Santos Saraiva  

Rodovia Admar Gonzaga  Av. Rio Branco  Rua Fúlvio Aducci  

Avenida da Saudade  Rua Felipe Schmidt  Rua Gen. Euríco Gaspar Dutra  

 Rua Cap. Romualdo de Barros  Av. Paulo Fontes  Av. Claudio Alvim Barbosa  

   Av. Hercílio Luiz  Rua Joaquim Nabuco  

  Rua Esteves Junior  BR-282  

   Av. Gov. Gustavo Richard  Rua Afonso Pena  

   
 

Av. Marinheiro Max Schramm  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

Foram escolhidos, assim, os pontos comerciais a serem comparados quanto aos 

fatores de localização. São eles:  

L1: esquina entre a Av. Madre Benvenuta e Rodovia Admar Gonzaga  

L2: esquina entre a Av. Madre Benvenuta e Rua Lauro Linhares,   

L3: esquina entre a Av. Jorn. Rubéns de Arruda Ramos e a Rua Esteves Júnior,  

L4: esquina entre a Av. Rio Branco e Rua Felipe Schmidt,  

L5: esquina entre as ruas Santos Saraiva e Gen. Euríco Gaspar Dutra, e  

L6: Av. Gov. Ivo Silveira, esquina com a Av. Patrício Caldeira de Andrade.  

  

5.3.2 Área de influência  

A Figura 15 apresenta os pontos L1 a L6 e os centros populacionais do entorno de 

cada um desses pontos.  

Baseando-se numa isócrona de 10 minutos, foram definidas as áreas de influência 

de cada ponto selecionado. A Tabela 16 resume as informações de cada uma dessas áreas de 

influência.  
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O bairro do Centro, no qual estariam instaladas as lojas L3 e L4, possui 73% de sua 

população residindo em prédios, caracterizando uma alta densidade demográfica. Em 

seguida estariam os bairros do Canto e Estreito com 64% e 59% dos moradores em 

apartamento.  

  
Figura 15: Pontos comerciais e centros populacionais – Come Bem Florianópolis  

  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

A loja L5 estaria localizada entre esses dois bairros. As lojas L2 e L1, estariam 

localizadas nos bairros do Itacorubi e Trindade respectivamente, com uma taxa de 56% e 

51% dos moradores em apartamento.  

  

Tabela 16: Áreas de influência das lojas comparadas – Come Bem Florianópolis  

Lojas  Centros Populacionais  N° de domicílios  N° de moradores  

L1  Q, R, T, U, V, W  17.893  46.499  

L2  O, P, Q, R, S, T, U, V, W  25.044  66.609  

L3  K, M, N, O  22.272  58.758  

L4  K, L, M, N  18.067  46.697  

L5  C, D, F, G, H, J  16.115  46.148  
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L6  A, B, E, F, G, I  21.183  56.077  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 A loja L6, em contrapartida, estaria localizada num bairro com apenas 36% dos moradores 

residindo em edifícios de apartamento. Se considerarmos a toda a área de influência, são 

grandes as mudanças em relação a esse aspecto, como pode ser observado na Tabela 17.  

Tabela 17: Distribuição dos tipos de moradia das áreas de influência para cada loja  

Lojas  
Número de 

moradores  
Moradores em 

casa  
Moradores em 

apartamento  
Moradores em 

apartamento (%)  

L1  46.499  23.330  23.169  50%  

L2  66.609  38.136  28.473  43%  

L3  58.758  36.712  22.046  38%  

L4  46.697  31.856  14.841  32%  

L5  46.148  20.321  25.827  56%  

L6  56.077  24.178  31.899  57%  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do IBGE (2010)  

  

A quantidade de prédios no entorno da loja é um importante fator relacionado à 

densidade demográfica. Quando comparado à Come Bem Niterói, que localiza-se em uma 

região em que 95% das moradias são do tipo casa, a região metropolitana de Florianópolis 

possui uma grande vantagem.   

    

5.3.3 Renda domiciliar   

A renda domiciliar média de cada bairro está detalhada na Tabela 18. A tabela 

também informa a classe por renda em cada um dos centros populacionais analisados e as 

loja as quais estão sob influência.   

  

Tabela 18: Distribuição de renda domiciliar por centro populacional – Come Bem Florianópolis  

Codigo 

Bairro  Nome do bairro  
Número de 

domicílios  
Número de 

moradores  
 Renda por 

domicílio   
Classe por 

renda  
 Loja sob 

influência   

A  Coqueiros  4.926  13.217   R$    5.580,37   B1-B2  L6  

B  Abraão e Itaguaçu  3.238  8.978   R$    5.730,79   B1-B2  L6  

C  Canto  2.328  6.439   R$    5.055,90   B1-B2  L5  

D  Balneário  2.023  5.805   R$    5.338,74   B1-B2  L5  

E  Capoeiras  2.205  6.205   R$    3.493,67   B2-C1  L6  

F  Coloninha  1.517  4.638   R$    3.554,03   B2-C1  L5 e L6  

G  Capoeiras  4.462  12.936   R$    3.455,44   B2-C1  L5 e L6  
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H  Jardim Atlântico  2.859  8.500   R$    3.755,05   B2-C1  L5  

I  Monte Cristo  4.835  16.308   R$    2.025,98   C1-C2  L6  

J  Estreito  2.926  7.830   R$    4.955,61   B1-B2  L5  

K  Centro  7.281  18.037   R$    8.448,29   A-B1  L3 e L4  

L  José Mendes  1.038  3.385   R$    2.746,42   B2-C1  L4  

M  Centro  5.619  14.954   R$    9.052,69   A-B1  L3 e L4  

N  Centro  4.129  10.321   R$    4.322,02   B2-C1  L3 e L4  

O  Agronômica  5.243  15.446   R$    5.951,13   B1-B2  L3  

P  Saco dos Limões  5.012  14.661   R$    3.938,50   B2-C1  L2  

Q  Trindade  4.248  11.036   R$    4.561,90   B1-B2  L1 e L2  

R  Trindade  3.217  7.660   R$    3.716,99   B2-C1  L1 e L2  

S  Pantanal  2.139  5.449   R$    4.186,65   B2-C1  L2  

T  Córrego Grande  3.684  10.340   R$    6.546,80   B1-B2  L1 e L2  

U  Itacorubi  4.250  11.247   R$    5.736,70   B1-B2  L1 e L2  

V  Santa Mônica  565  1.832   R$    8.453,35   A-B1  L1 e L2  

W  Itacorubi  1.929  4.384   R$    4.860,53   B1-B2  L1 e L2  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do IBGE (2010)  

  

Analisando os dados da Tabela 18, pode-se perceber que, no consolidado por centro 

populacional, 33% dos domicílios possuem renda equivalente à classe B2-C1, 43% B1-B2, 

17% A-B1 e 6% C1-C2, números parecidos com os da área de influência da Come Bem 

Niterói. Fazendo uma análise por loja, vemos que as lojas L5 e L6 seriam as localizadas mais 

próximas do público alvo da Come Bem, dentro da faixa B2-C1, como pode ser observado 

na Tabela 19. As lojas L3 e L4 estariam localizadas nas áreas com maior concentração de 

renda, estando mais próximas de da classe B1 do que da B2, enquanto L1 e L2 estariam mais 

próximos da classe B2 do que da B1.  

  

Tabela 19: Distribuição de renda domiciliar por área de influência das lojas  

Lojas  Renda por domicílio  
Classe por 

Renda  

Número de 

domicílios  

Centros 

Populacionais  

L1   R$           5.252,78   B1-B2  17.893  Q, R, T, U, V, W  

L2   R$           4.898,70   B1-B2  25.044  P, Q, R, S, T, U, V, W  

L3   R$           7.247,96   B1-B2  22.272  K, M, N, O  

L4   R$           7.365,67   B1-B2  18.067  K, L, M, N  

L5   R$           4.257,89   B2-C1  16.115  C, D, F, G, H, J  

L6   R$           3.982,15   B2-C1  21.183  A, B, E, F, G, I  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do IBGE (2010)  
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5.3.4 Concorrência e áreas comerciais  

 A Figura 16, parte insular, e a Figura 17, parte continental, mostram a localização 

dos concorrentes presentes nos entornos de cada ponto comercial analisado (quadriláteros 

em verde). Além disso, podem ser visualizados demais restaurantes e estabelecimentos 

gastronômicos existentes (pontos em azul), a fim de se obter uma visão sobre cada área 

comercial. Um trade-off entre a presença de concorrentes e o grau de desenvolvimento da 

área gastronômica no entorno do ponto estudado será considerado para a atribuição de notas 

para esses fatores em cada localização.  

Para as lojas L1 a L4, é possível perceber que existem diversos estabelecimentos no 

entorno dos pontos que caracterizam as regiões como áreas gastronômicas. A loja L1, no 

entanto, localiza-se num ponto em que a maioria desses estabelecimentos são concorrentes, 

o que causa um viés negativo relacionado ao fator concorrência.  

As lojas L3 e L4, que estão localizadas no Centro, possuem uma maior concentração 

de estabelecimentos em sua área de entorno, porém melhor distribuídos entre concorrentes e 

demais tipos de restaurantes. Esses locais, então, atraem maior número de consumidores 

sendo uma característica positiva. A loja L2, por sua vez, não possui nem tanto volume 

comercial como as lojas L3 e L4, nem tantos concorrentes como a loja L1, possuindo um 

equilíbrio aceitável entre concorrência e grau de comércio.  

  

Figura 16: Concorrência e estabelecimentos comerciais - parte insular Florianópolis  
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 Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

Quando analisamos as lojas L4 e L5, da região continental, vemos uma grande 

disparidade quanto ao volume de estabelecimentos gastronômico na região em relação à 

parte insular do distrito Sede, como pode ser visto na Figura 17.   

  

  
Figura 17: Concorrência e estabelecimentos comerciais – parte continental Florianópolis  
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

É, de fato, uma região que possui menos opções de entretenimento e lazer, se 

limitando há poucos estabelecimentos em algumas áreas da costa. A quantidade de 

concorrentes localizados nas ruas é praticamente inexistente, se limitando à localização em 

shopping centers.   

A falta de áreas gastronômicas mais desenvolvidas pode ser vista como uma 

oportunidade para abertura de loja, que poderia ter um grande mercado para desenvolver, 

mas também expõe um risco de insucesso do empreendimento, já que não há nenhuma área 

comercial gastronômica que atraia a população residente. Pensando numa expansão da rede 

na visão do franqueador, essa área poderia ser desenvolvida com a abertura de uma loja. Para 

um franqueado, no entanto, em que o impacto do insucesso do empreendimento é muito 

maior, o risco deve ser visto com maior cautela. A análise dos demais fatores permitirá a 

obtenção de uma opinião mais concisa quanto a esse risco.  

  

5.3.5 Fluxo de pedestres  

Devido à grande extensão de área comparado ao número de habitantes, e ao poder 

de renda da população, Florianópolis é uma capital onde se predomina a utilização de 

veículos particulares. Segundo dados do Detran-SC, em 2014 existia uma média de 1,07 
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veículos por condutor, entre automóveis e motocicletas, enfatizando essa alta taxa de 

utilização dos veículos automotores, em detrimento ao fluxo de pedestres. O relevo irregular 

da parte insular, que compõe a grande maioria da cidade, é mais um fator que motiva a grande 

quantidade de automóveis.   

O fluxo de pedestres seria maior nas lojas L2 ou L4, por estarem localizadas em 

ruas onde há maior quantidade de opções para que se ande a pé. Essas ruas não são tão largas 

e aglomeram bastante comércio local além de estabelecimentos gastronômicos. A loja L2, 

ainda estaria a poucas quadras da principal universidade de Santa Catarina, a UFSC, com 

uma quantidade grande de estudantes e residentes utilizando a Rua Lauro Linhares, a 

principal rua de comércio do bairro de Trindade. A loja L4 estaria situada bem próximo do 

centro histórico de Florianópolis. Apesar de ser visitado durante o período diurno, em que a 

loja não estaria aberta, o centro histórico atrairia potenciais consumidores na parte da noite, 

se tornando uma vantagem em relação ao fluxo de pedestres. Com relação às demais lojas, o 

fluxo de pessoas possuiria a mesma característica da loja Come Bem Niterói, com grande 

volume de veículos, e pedestres sendo apenas uma consequência do caminho entre locais de 

estacionamento e os pontos de serviço.   

  

5.3.6 Fluxo de veículos  

A parte insular do distrito Sede possui diversos Polos Geradores de Tráfego 

(PGT`s). No bairro de Trindade, encontra-se a UFSC, no bairro de Itacorubi encontram-se 

as universidades UDESC, Faculdade ASSESC e diversas Instituições Públicas. O Centro 

abriga prédios empresariais, além do centro histórico da capital e o mercado público. Os 

principais hospitais da capital também encontram-se nos bairros de Trindade, Itacorubi, 

Agronômica e Centro.  

Em relação aos fluxos de veículos, os fluxos residência-trabalho costumam ser 

feitos pela costa através da Av. Jorn. Rubens de Arruda (Av. Beira-mar), que ladeia o centro 

em direção à região norte da cidade, ou pela Av. Gov. Gustavo Richard, que ladeia em 

direção ao sul. A Figura 18 detalha melhor esses fluxos. Os PGT`s estão representados pelos 

quadriláteros azuis.  

  
Figura 18: Principais fluxos de veículos – parte insular do Distrito Sede  
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

Os pontos em verde representam os locais geradores dos fluxos de média distância, 

como os principais supermercados, escolas e shopping centers. Pode-se perceber que esses 

locais estariam próximos às lojas L1 a L4. Os hospitais, representados pelos quadriláteros 

em rosa também são geradores de fluxo de média e longa distância. Em relação aos fluxos 

de longa distância, também seguem o mesmo caminho dos fluxos de residência-trabalho, 

pois são as principais vias metropolitanas. Podemos considerar as praias da região como 

locais geradores de fluxos de longa distância.  

Na parte continental da cidade, as principais vias utilizadas para o fluxo residência-

trabalho são a BR-282 (sinalizada no mapa) e a Av. Gov. Ivo Silveira. Os residentes nos 

centros populacionais A, C e D utilizam as vias que costeiam a parte continental. Esses fluxos 

podem ser observados na Figura 19. Os mesmos fluxos também se aplicam para os de longa 

distância, com maior predominância da BR-282.   

Os fluxos de média e curta distância são distribuídos por diversas vias presentes 

entre os centros populacionais, com algum destaque para a Av. Governador Ivo Silveira, a 

rua Santos Saraiva e as vias costeiras.   
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Figura 19: Principais fluxos de veículos – parte continental do Distrito Sede  

  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

Baseando-se nos fluxos descritos, foi possível fazer algumas inferências quanto ao 

fluxo de veículos e visibilidade de cada potencial loja.   

A loja L1 possuiria uma localização estratégica entre diversos polos geradores de 

trafego, como centros universitários, hospitais e instituições públicas. Muitos veículos que 

vêm do Norte ou Centro da ilha em direção a esses polos geradores passam pela esquina 

selecionada. Ademais, a via também é uma das opções de trajeto para se chegar ao centro da 

cidade. Dessa forma, a loja ficaria exposta a diversos veículos provindos não só da área de 

influência como também de outras regiões da cidade que utilizam a via para chegar à 

universidade ou ao trabalho. Como a loja possui quase 50% do consumo no balcão, essa 

grande quantidade de veículos se torna um potencial de consumo mesmo para os 

consumidores não residentes na área de influência. A mesma interpretação pode ser dada aos 

fluxos de longa distância. Os fluxos de média distância, por sua vez, passariam pelo local já 

que a maior parte dos pontos de serviço encontra-se no bairro de Trindade.  

A loja L2 não possuiria um volume de automóveis tão intenso passando pela Rua 

Lauro Linhares. O volume de veículos no trajeto residência-trabalho seriam dispersados para 

a Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, que possui mais pistas e suporta maior tráfego de 

veículos. No entanto, podemos considerar um volume razoável de carros realizando trajetos 
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de média e curta distâncias, pois a loja estaria situada na principal rua comercial do bairro de 

Trindade.  

A loja L3 seria a mais privilegiada com volume de veículos realizando o fluxo 

residência-trabalho, pois estaria instalada na principal via de ligação entre o centro, o 

continente e a região centro-norte da ilha. Em contrapartida, por limitações da via, a loja 

deveria situar-se no lado do contra fluxo dos veículos no período noturno, o que prejudicaria, 

em parte, sua visibilidade. Fluxos de média e curta distâncias realizados pelos moradores dos 

centros populacionais K, M e N não passariam tão frequentemente pela via, já que a maioria 

dos pontos de serviço localizam-se na parte interior do bairro centro, com maior utilização 

das ruas internas.  

A loja L4 teria aspectos mais próximos à loja L2. Por situar-se numa rua dentro do 

bairro, ela atrairia mais fluxos de média e longa distância. Apesar de não ser a única rua 

comercial do bairro, como é o caso da rua Lauro Linhares (loja L2), a rua Felipe Schmidt 

situa-se no centro onde há um maior número de veículos circulando a região, além de estar 

próxima ao centro cultural e a demais estabelecimentos gastronômicos.  

Na parte continental, a loja L5 também teria mais relação com fluxos de média e 

curta distância em sua maioria. No entanto, como a loja estaria instalada na saída da Rua 

Santos Saraiva, uma das opções utilizadas para o trajeto residência-trabalho de parte dos 

centros populacionais C e J, poderia ser atribuído um certo volume de carros desse tipo de 

trajeto, dado que os centros C e J são caracterizados por residências do tipo apartamento em 

sua maioria.  

Finalmente, a loja L6 possuiria parte dos fluxos residência-trabalho com origem no 

centro populacional F, e parte de E e I, dado que estes últimos utilizariam com maior 

frequência a BR-282 para chegar e voltar da ilha. Apesar disso, por estar localizada na 

primeira esquina após a saída da BR-282 no sentido do fluxo de volta do trabalho, há um 

potencial de atração de parte dos residentes do centro B, que precisariam passar pela esquina 

no caminho de volta, além de demais veículos. Os fluxos de média e curta distância estariam 

mais distribuídos entre as diversas ruas comerciais menores dos bairros, não sendo tão 

atrativo.  

  

5.4 Estabelecimento de notas dos fatores de localização por loja  
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Seguindo a mesma metodologia de Triches et al (20104), foram estipuladas notas 

aos fatores de localização para cada potencial loja avaliada estudada. A atribuição de notas 

ponderadas pelo peso de cada fator de localização possibilitará o entendimento de como se 

distribui cada fator de localização dentre as lojas estudadas.   

A Densidade Demográfica foi entendida como o número de moradores na área de 

influência de cada loja, ou seja, o número de moradores dentro de uma isócrona de dez 

minutos. Quanto maior a densidade demográfica, maior a nota estabelecida.  

O parâmetro utilizado para avaliar o Número de Concorrentes foi a quantidade de 

concorrentes relevantes na área de influência, conforme mencionado anteriormente em 5.2.3 

e 5.3.3. Quanto menor a quantidade de concorrentes, maior a nota estabelecida.  

Para avaliar a Proximidade de Áreas Comerciais, foi considerado o número de 

estabelecimentos gastronômicos no entorno de cada loja, inclusive estabelecimentos 

concorrentes. Quanto maior a quantidade de estabelecimentos, maior foi a nota designada.  

Foi utilizado o seguinte cálculo de proporção para estipular notas para os fatores 

Densidade Demográfica, Número de Concorrentes e Proximidade de Áreas Comerciais:  

a. foi identificado o valor máximo (Xmáx) para o fator em questão, dentre as lojas 

comparadas,  

b. foi atribuída a nota máxima 7 (sete) para o valor máximo, e  

c. as demais notas foram estipuladas como proporção nota máxima em relação ao 

valor máximo.  

Em relação ao critério Renda Domiciliar, para facilitar o estabelecimento de notas, 

foi feita uma adaptação na Tabela 9 (Capítulo 4), que apresenta o estrato socioeconômico 

por classes de renda segundo classificação da ABEP (2014). Foram definidas faixas de renda, 

através do cálculo do ponto médio entre cada classe. A adaptação pode ser percebida na 

Tabela 20. Assim, as notas foram definidas para cada faixa de renda, conforme públicoalvo 

da Come Bem que segue a sequência C1–B2-B1-C2-A-DE.  

Na avaliação do fluxo de pedestres, para as lojas L2, L4 e L5, foi considerada a 

quantidade de moradores do bairro em que está localizada cada loja, utilizando o mesmo 

cálculo de proporção citado anteriormente. Quanto maior a quantidade de moradores do 

bairro, maior a nota. Para as demais lojas, como o fluxo de pedestres é pequeno, lhes foi 

estipulada uma nota pequena.  
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Tabela 20: Faixas de renda por classe adaptadas  

Estrato  
Socioecnomômico  

Critério ABEP  Novo critério estabel ecido  

Renda média 

Domiciliar  Faixa de Renda Domiciliar  Nota  

A   R$      20.272,56    Acima de 14.480,00   1,00  

B1   R$         8.695,88    R$6.560,00 - R$14.480,00   3,00  

B2   R$         4.427,36    R$3.410,00 - R$6.560,00   5,00  

C1   R$         2.409,01    R$1.920,00 - R$3.410,00   7,00  

C2   R$         1.446,24    R$1.043,00 - R$1.920,00   3,00  

D-E   R$            639,78    Abaixo de R$1.043   1,00  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

O fluxo de veículos foi avaliado de acordo com a circulação de automóveis 

realizando os trajetos de média distância e o de residência-trabalho. Foi considerado o 

número de moradores de cada centro populacional que utilizaria a via para chegar aos PGT`s, 

para o fluxo residência-trabalho, e para os centros de serviço, para os fluxos de média 

distância.  

Os resultados das notas Nij, atribuídas para cada fator de localização i para cada loja 

j estão detalhados na Tabela 21.   

  

Tabela 21: Notas dos fatores de localização de cada loja  

Lojas  
Densidade 

Demográfica   
Renda média por 

domicílio  
Número de 

Concorrentes  
Área 

Comercial  
Fluxo de 

Pedestres  
Veículos  

Come Bem Niterói  61.469   R$        5.712,30   7  9  9.937  38.208  

Come Bem L1  46.499   R$        5.252,78   9  11  15.631  27.803  

Come Bem L2  66.609 (Xmax)   R$        4.898,70   9  12  18.698  18.698  

Come Bem L3  58.758   R$        7.247,96   7  14 (Xmáx)  14.954  48.437 (Xmáx)  

Come Bem L4  46.697   R$        7.365,67   7  12  18.037  18.037  

Come Bem L5  46.148   R$        4.257,89   2 (Xmax)  6  14.269  14.269  

Come Bem L6  56.077   R$        3.982,15   2  5  19.641 (Xmáx)  28.119  

Notas  N1  N2  N3  N4  N5  N6  

Come Bem Niterói  6,46  5,00  2,00  4,50  1,77  5,52  

Come Bem L1  4,89  5,00  1,56  5,50  2,79  4,02  

Come Bem L2  7,00  5,00  1,56  6,00  6,66  2,70  

Come Bem L3  6,17  3,00  2,00  7,00  2,66  7,00  

Come Bem L4  4,91  3,00  2,00  6,00  6,43  2,61  

Come Bem L5  4,85  5,00  7,00  3,00  5,09  2,06  

Come Bem L6  5,89  5,00  7,00  2,50  2,50  4,06  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor   
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Os resultados obtidos permitiram calcular a pontuação final PF de cada loja j 

ponderada pelo peso P de cada fator de localização i, como mostra a Tabela 22.  

  

Tabela 22: Pontuação Final das lojas analisadas  

Lojas  
Nota ponderada de cada fator i relacionado a cada loja j  NPij = (Nij*Pi)  Pontuação final PF= 

Σ(NPij)  
N1  N2  N3  N4  N5  N6  

Come Bem Niterói  6,80  43,93  18,00  26,10  11,68  33,13  139,64  

Come Bem L1  5,29  33,23  18,00  31,90  18,38  24,11  130,91  

Come Bem L2  5,29  47,60  18,00  34,80  43,98  16,21  165,88  

Come Bem L3  6,80  41,99  10,80  40,60  17,59  42,00  159,78  

Come Bem L4  6,80  33,37  10,80  34,80  42,43  15,64  143,84  

Come Bem L5  23,80  32,98  18,00  17,40  33,56  12,37  138,11  

Come Bem L6  23,80  40,07  18,00  14,50  16,50  24,38  137,26  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

5.5 Cálculo do fator de normalização  

O fator de normalização (n) foi calculado baseando-se na pontuação da loja Come 

Bem Niterói. Esse fator será utilizado para o cálculo dos potenciais de consumo das demais 

lojas fictícias de Florianópolis. Temos que:  

  

Tomando-se como base a média de 4.115 pedidos por mês dos últimos 12 meses, e 

um Ticket Médio de 2015 de R$44,06, a Receita Média Mensal da loja Come Bem Niterói é 

de R$181.289,14. A pontuação final PF da loja Come Bem Niterói foi de 139,64 pontos.  

Logo, calculou-se o fator de normalização:   

  

5.6 Resultados do modelo comparativo entre os pontos comerciais  

Foi utilizado o fator de normalização e a pontuação de cada potencial loja de 

Florianópolis para estimar suas Receitas Mensais (RM = PF*n). O retorno estimado foi 
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calculado através do método de Payback Simples, considerando que o faturamento médio 

mensal de cada loja também sofreria reajustes anuais de acordo com as taxas de inflação. A 

Tabela 23 resume essas estimativas.  

  

Tabela 23: Estimativas das receitas mensais das lojas Come Bem Florianópolis  

Loja  
Pontuação final 

(PF)  
Fator de 

Normalização (n)  

Receita média 
mensal   

(RM = PF*n)  

Margem de 

lucro (10%)  

Payback  
Simples  
(meses)  

Come Bem L1  130,91  1.298,26   R$   169.955,13    R$   16.995,51   38,25  

Come Bem L2  165,88  1.298,26   R$   215.360,55    R$   21.536,05   30,18  

Come Bem L3  159,78  1.298,26   R$   207.432,35    R$   20.743,23   31,34  

Come Bem L4  143,84  1.298,26   R$   186.738,65    R$   18.673,86   34,81  

Come Bem L5  138,11  1.298,26   R$   179.309,02    R$   17.930,90   36,25  

Come Bem L6  137,26  1.298,26   R$   178.193,81    R$   17.819,38   36,48  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

  

As informações da Tabela 22 mostram que, de acordo com o fatores de localização 

analisados nesse estudo, a ponto da loja L2 seria a melhor escolha de localização da nova 

franquia. Sua receita média mensal seria acima de R$200.000,00, demonstrando melhor 

resultado que a loja Come Bem Niterói. Comparada à loja L1, o retorno para um investimento 

de R$650.000,00 seria alcançado oito meses antes, num período de trinta meses, 

considerando uma margem de lucro de 10% sobre a receita. Um dos fatores de sucesso dessa 

localização seria a maior quantidade de pedestres circulando pelo local em relação às demais 

lojas estudadas. A proximidade com áreas comerciais, com a universidade, grande polo 

gerado de trafego, e o fato de ser a principal rua do bairro de Trindade, um dos mais 

populosos da cidade, são aspectos que somados constroem um grande potencial para o local.  

As lojas L3 e L4 também obtiveram bons resultados, como era esperado, por 

estarem localizadas no Centro da cidade, com grande densidade demográfica e áreas 

comerciais consolidadas. Os resultados apontam que seu desempenho seria melhor que a 

registrada pela Come Bem Nierói, o que é razoável pelo fato de localizar-se na região 

metropolitana da capital do estado. Os fatores que pesaram para que as lojas não obtivessem 

o primeiro lugar nas receitas foram a quantidade de concorrentes, para ambas, a existência 

de poucos pedestres, para L3, e a menor circulação de veículos, para a loja L4. Além disso, 
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a loja L3, apesar de estar situada na via arterial mais importante da cidade, estaria na 

extremidade do centro populacional, sendo um fator negativo.  

Os pontos que seriam ocupados por L5 e L6 não obtiveram um resultado ruim. Dado 

a pouco desenvolvimento de áreas gastronômicas, o estudo apontou que haveria um potencial 

de consumo na região, com receitas mensais próximas às da Come Bem Niterói. Esse 

resultado é aceitável, dado que as lojas estariam localizadas na região metropolitana em 

relação a uma região com características de zona litorânea como é o caso da região oceânica 

de Niterói. A loja L5 tem a seu favor o fato de localizar-se num ponto com poucos 

concorrentes mas com a existência de alguns estabelecimentos gastronômicos o que atrairia 

uma parcela das consumidores. Além disso, está localizada entre dois bairros com alta 

concentração de edifícios de apartamentos, o que pode ser considerado um aspecto positivo. 

A loja L6, por sua vez, estaria localizada na principal via do bairro de Capoeiras, o bairro 

central da parte continental da cidade. Apesar do pouco desenvolvimento de polos 

gastronômicos em seu entorno, haveria uma quantidade relevante de veículos trafegando na 

esquina considerada, o que poderia ser importante para as vendas por telefone, que 

representam mais de 50% das receitas da loja.  

Finalmente, a loja L1 mostrou-se como a de pior desempenho esperado. O fato de 

estar localizada no bairro mais extremo da parte insular reduziu os centros populacionais sob 

sua influência, o que pode ter impactado no resultado. Além disso, a presença de 

concorrentes e a pouca passagem de pedestres também influenciaram no resultado. Ainda 

assim, dependendo das restrições do comércio local, poderia ser considerada essa 

localização, já que a média de faturamento foi próximo de R$170.000,00, que pode ser 

considerada boa.  

Segundo o estudo realizado, na visão do franqueado, a loja L2 seria a melhor opção 

para abertura de uma loja nova na cidade de Florianópolis, considerando o retorno do 

investimento. No entanto, não podemos considerar que essa seria também a melhor opção 

para o desenvolvimento da rede na cidade. A loja L3 ou a L4 permitiriam um nível de 

exposição da marca muito maior por estarem localizadas no centro da cidade. A loja L3 ainda 

estaria localizada na principal via arterial do município. Nesse sentido, pensando no 

desenvolvimento da rede de franquias, essa poderia ser a melhor opção, o que poderia ser 

uma fonte de conflito entre os objetivos do franqueador e o do franqueado.  
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6. CONCLUSÃO  

O presente estudo teve por objetivo analisar os fatores de localização do varejo a 

fim de selecionar o melhor ponto comercial para abertura de uma loja em um novo mercado.  

Para alcançar o objetivo proposto, foi apresentado o panorama do comércio varejista 

e do sistema de franquias no Brasil, demonstrando o grande espaço de crescimento 

disponível para o sistema de franquias no país. Foram estudados os principais fatores de 

localização de instalações de varejo e definidos os impactos desses fatores nos resultados da 

Come Bem, na visão dos gestores do Grupo MEG.  

Dessa forma, foi realizado um estudo de Geomarketing na região metropolitana de 

Florianópolis com o objetivo de comparar e selecionar a melhor localização de uma nova 

loja franqueada. Os resultados se mostraram consistentes com as análises feitas, com um 

período de retorno para o investimento dentro das médias praticadas por outras unidades 

franqueadas.  Foi observado um grande potencial para o mercado de Florianópolis, com bons 

resultados obtidos para todas as localidades analisadas.   

O estudo dos fatores socioeconômicos e geográficos possibilitou entender a 

distribuição do aparato comercial da cidade estudada e os impactos no desempenho projetado 

de cada ponto comercial comparado, com diferenças de receitas estimadas de 25% entre a 

melhor e a pior localização. Foi possível, então, identificar o ponto que alcançaria o melhor 

retorno sobre o investimento para o franqueado, permitindo que o objetivo do estudo fosse 

alcançado.  

Podemos concluir, finalmente, que o estudo de localização é necessário para 

abertura de um novo ponto de varejo. É possível maximizar receitas e alcançar melhores 

retornos sobre o investimento a partir da escolha certa do local da loja. Para o franqueado, 

que possui um risco maior na abertura de uma nova loja, esse estudo se torna ainda mais 

relevante e crítico para o sucesso do empreendimento. Ele ainda permite uma visão analítica 

sobre a distribuição e fragmentação do zoneamento dos locais estudados, possibilitando 

melhor visão sobre ações de marketing e estudo de novas oportunidades de investimentos.   

A seguir, são apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros:  
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• Análise de localização considerando os micro-fatores de localização, níveis 

de congestionamento, acessibilidade, presença de estacionamento, iluminação do local, 

infraestrutura e organização, e visibilidade do ponto;  

• Análise de localização considerando custos reais de arrendamento e 

investimento, com projeção de fluxos de caixa esperados e cálculo de viabilidade econômica 

do investimento;  

• Estudos de localização para abertura de mais de uma loja na mesma região, 

utilizando modelos como Holt, de interação espacial, identificando a distribuição dos 

consumidores para cada loja, a distância mínima necessária entre as lojas e os impactos nos 

resultados da rede.  
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