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Resumo:
O objetivo do presente estudo é identificar os fatores influenciadores da localização varejista, com
base na análise de dados da percepção dos clientes. Entender quais são os aspectos que influenciam na
escolha de um ponto comercial é essencial para fornecer contribuições significativas para a decisão de
escolha de localização comercial. Este estudo caracteriza-se como exploratório e descritivo. O estudo
utilizou-se de dados obtidos através de entrevista em profundidade com o proprietário da organização
e de pesquisa aplicada a 108 clientes da loja através de amostra não probabilística por conveniência.
Para análise dos dados obtidos foram realizadas ligações entre os resultados obtidos na entrevista, na
aplicação da pesquisa, nos dados cadastrais dos clientes, dados demográficos e na teoria existente para
o assunto tratado. Os resultados obtidos descrevem os aspectos relevantes que os clientes consideram
na localização de loja ideal como a do centro da cidade, a área de influência da empresa está no centro
da cidade, Santa Rosa/RS caracteriza-se como a melhor cidade para se abrir uma loja de artigos
esportivos. Este estudo poderá auxiliar as empresas compreender os fatores determinantes na escolha
de uma localização ideal.
Palavras Chave: Localização, clientes, varejo.

Analysis of Factors Influencers Retailer Location: A Study From a
Sports Products Store in Northwest of the Rio Grande do Sul
Abstract:
The aim of this study is to identify the factors that influence retail location, based on data analysis of
client perception regarding the location. Understand which aspects that influence the choice of a
commercial point is essential to provide significant contributions to the company under study can use
the data collected and enhance your choice of store location. This study is characterized as exploratory
and descriptive. The study used data obtained through in-depth interview with the owner of the
organization and applied research to 108 customers shop through non-probabilistic convenience

sample. To analyze the data obtained connections were made between the results obtained in the
interview, the application of research in the registration data of customers, demographics and existing
theory to the subject matter. The obtained results describe the relevant aspects that customers consider
the ideal store location as the city center, the area of influence of the company is at the center of the
city, Santa Rosa-RS is characterized as the best city to open a sporting goods store. This study may
help companies understand the determining factors in choosing an ideal location.
Key-words: Location, clients, retail.

1 Introdução
Identificar a localização correta para implementar o novo ponto comercial é uma das
principais decisões expansão empresarial no varejo. Muito pelo fato de que uma má
localização é difícil de ser revertida pelos altos custos envolvidos na abertura de uma loja e a
lenta transição para essa mudança. Os varejistas podem mudar seus preços, serviços e
sortimento de mercadorias em um período relativamente curto. Entretanto, as decisões de
localização são mais difíceis de serem mudadas, pois os varejistas frequentemente têm de
fazer investimentos substanciais (LEVY ; WEITZ, 2000).
Entender o mercado e aliar isso a localização é o fator impulsionador de vendas que o local
correto pode ocasionar. Tendo em vista que existem diferentes locais ótimos para a abertura
de uma loja, depende do ramo de atuação, clientes potenciais, demanda de mercado,
concorrência.
A localização ligada a fatores como preço, produto, promoção tornam a loja competitiva em
seu mercado de atuação. O cliente pode até não notar que a empresa está em um ótimo local,
porem com certeza perceberá quando estiver mal localizada, e a organização também sentirá
essa percepção. Os altos custos que envolvem a abertura de uma loja de varejo, desde seu
layout interno, estoque, treinamento de funcionários, poderá ser revertido em aumento de
venda substancial caso o local escolhido seja propicio para o negócio que a empresa atua.
Parente (2000), define o varejo como todas as atividades de venda de produtos ou serviços
para consumidores finais, que visam atender uma necessidade pessoal. O Varejista e qualquer
empresa ou instituição que faça varejo, ou seja, venda de produtos ou serviços para
consumidores finais. Cada vez mais as empresas buscam novas estratégias para aumentar sua
fatia no mercado e aumentar a cobertura de clientes, com novos acessos a compra e assim
ficar mais próximas dos seus consumidores potenciais adentrando novos mercados e
aumentando sua participação no mercado.
As lojas varejistas têm importante papel social no desenvolvimento da sociedade econômica
brasileira, alem de empregar milhares de pessoas, torna disponíveis produtos para atender as
necessidades da população. As pequenas e médias empresas encontram maiores dificuldades
para aumentar seu número de lojas devido a sua estrutura que geralmente é enxuta e os
investimentos necessários para a abertura de novas portas têm grande peso em seu fluxo de
caixa. E esse investimento é o ponto de partida deste estudo, que quer buscar formas de
incrementar o faturamento mensal através da expansão de novas lojas ajudando no
desenvolvimento da economia regional.
O presente estudo objetiva avaliar os fatores influenciadores da localização varejista de uma
loja de artigos e esportivos de Santa Rosa-RS. Para tanto, pretende-se compreender o
comportamento de consumo dos clientes de lojas esportivas com relação à localização
varejista.

2 Canais de Distribuição e o Varejo
Segundo Las Casas (2004), o elemento distribuição pode ser divido em duas partes ou áreas
de decisão: distribuição física e canais de distribuição, onde a distribuição física é tudo o que
envolve o produto sendo recebido pela empresa e entregue ao cliente (transporte, estocagem,
distribuição), ou seja, toda a logística, e a outra parte são os canais de vendas ou de
distribuição, que é o meio ao qual o cliente será exposto ao produto ou serviço, seja ela meio
física (loja convencional) ou virtual (página de venda na internet).
Projetar os canais de distribuição é um dos primeiros passos para que a distribuição seja um
diferencial para a empresa. São necessárias quatro decisões básicas:
 Especificação do papel da distribuição: Deixar claro qual a importância da distribuição para
o sucesso do produto/serviço e quais as suas funções dentro da empresa;
 Seleção do Tipo de Canal: Após saber a importância da distribuição, poderá selecionar qual
canal utilizará e quais serão e quantos serão os intermediários;
 Determinação da Intensidade: Determinar o número de intermediários usados em cada nível
(atacadista e varejista) em uma determinada região de atuação;
 Escolha dos intermediários: Seleção das empresas que farão parte do canal de distribuição.
Existem vários fluxos de distribuição, sendo alguns mais complexos e outros menos,
dependendo muito da natureza de cada negócio. É possível ainda existir mais de um canal de
distribuição, chamado de canais múltiplos de distribuição. Para atingir mercados-alvos
diferentes ou evitar dependência algumas empresas optam por ter diferentes canais de
distribuição. À luz de Etzel, Walker, Stanton (2001, pg. 348), “um fabricante pode optar pelos
canais múltiplos para alcançar diferentes tipos de mercado, diferentes segmentos dentro de um
mesmo mercado”. Os canais múltiplos podem gerar conflito entre os participantes dos
diferentes canais da mesma empresa, pois são concorrentes. Uma maneira de tentar estancar
estes conflitos e desenvolvendo estratégias de marteking independentes para cada canal.
Uma distribuição pode ser: (a) intensiva: se o produto ou serviço for de longo consumo. (b)
exclusiva: se serviço requerido na distribuição for altamente especializado, requerendo
serviços de pré-venda, assistência técnica, promoção, crédito, etc. (c) seletiva: se houver mais
de um distribuidor, exigindo um serviço selecionado com uma cobertura de mercado mais
controlada e menos dispendiosa. Na Distribuição Intensiva o produtor procura levar seu
produto a todos os pontos de venda disponíveis, seus produtos são de uso freqüente. Os
produtos encontrados em supermercados geralmente são de distribuição intensiva. Os pontos
de venda podem selecionar três ou quatro variedades de um mesmo produto, priorizando as
marcas que vendam mais rapidamente. Segundo Boone e Kurtz (1998) é quando se tenta
saturar seus mercados, possibilitando ao cliente adquirir o produto com o mínimo esforço.
Para Cobra (1997) significa uma distribuição horizontal que atinge o maior número de pontos
de vendas possível. A Distribuição Seletiva o fabricante vende para alguns varejistas/
atacadistas, porem não para todos, há uma seleção dos participantes do canal. Geralmente esta
modalidade se da a bens de compra comparada, como eletroeletrônicos, roupas, móveis etc. O
produtor faz uma seleção de participante eliminado aqueles que possam prejudicar o negócio,
com falta de pagamento, compras insignificantes. Perde-se no número de pontos de venda,
mas ganha na qualidade da venda. À luz de Boone e Kurtz (1998) a empresa pode reduzir os
custos totais de marketing, e ainda estabelecer um relacionamento melhor com seu canal de
distribuição. Segundo Cobra (1997) os benefícios oferecidos aos fabricantes são:
 Venda mais agressiva;
 Estoques mais completos nos revendedores;
 Melhor assistência aos clientes;

 Redução do custo de distribuição.
Distribuição Exclusiva é quando tem um único representante do produtor dentro de uma área
geográfica específica, seja ele atacadista ou varejista assim quem quiser adquirir o produto
deverá buscar neste ponto de venda. Produtos mais sofisticados, como roupas de marca,
carros de luxo, joias usam este tipo de distribuição. A promoção do produto é bem agressiva e
direcionada apenas para os clientes potenciais devido à sofisticação do bem. Para o ponto de
venda a dependência e um grande risco, já que depende diretamente do produto daquele
fornecedor, ainda mais se apenas comercializar uma marca. Para Boone e Kurtz (1998) a
política de distribuição exclusiva pode até sacrificar alguma cobertura de mercado, mas ela é
recompensada pelo desenvolvimento e manutenção de uma imagem de qualidade e prestigio
para o produto. Geralmente neste canal produtores e varejistas cooperam na tomada de
decisão relativa a marketing (preço, propaganda, promoção) e estoque a ser mantido. À luz de
Cobra (1997) os benefícios que o fabricante pode ter são:
 Obtenção de maior cooperação nos esforços promocionais;
 Custos de distribuição menores, por haver somente um número reduzido de revendedores e
riscos de crédito;
 Possibilidade de influir nos métodos de comercialização do intermediário e controlar os
serviços;
 Possibilidade de seleção rigorosa dos revendedores, eliminando possíveis problemas.
Por isso as seleções dos canais de distribuição exigem um grande esforço na identificação de
todas as necessidades de cada mercado, ainda posicionando adequadamente o produto em
cada segmento viável no mercado. Segundo Kotler (1992) dois aspectos são de difícil decisão.
O Primeiro é que os canais escolhidos para os produtos da empresa afetam intimamente todas
as outras decisões de marteking. A segunda razão é que os canais envolvem a empresa em
compromissos relativamente de longo prazo para com as outras empresas. Isto se torna
verdade, pois as decisões de preço, por exemplo, depende de a empresa escolher por
representantes autorizados com altas comissões ou simplesmente distribuição em massa. As
decisões de propagada são diretamente influenciadas pelo nível de cooperação existente entre
os membros do canal. Após ter firmado um canal de distribuição, os membros deste canal tem
um compromisso entre si, e dificilmente conseguira sair dele sem ônus tanto financeiro como
de relacionamento, com isso as empresas devem escolher seus canais com um olho no futuro
e outro no presente.
Para Levy e Weitz (2000) os varejistas escolhem o canal de distribuição ou baseado no
posicionamento financeiro e custos objetivando a margem e a rotatividade do estoque ou
posicionamento pela demanda.
Segundo Ching (1999) a rotatividade do estoque é quantas vezes durante um período
(geralmente ano) o produto sai da prateleira e é reposto. Também é uma relação existente
entre o consumo anual e o estoque médio do produto.
A rotatividade é expressa no inverso de unidades de tempo ou em “vezes”, isto é, quantas
“vezes” por dia ou por mês, ou por ano (DIAS, 1993). Existe rotatividade baixa e margens
altas ou rotatividade alta e baixa margem, Tradicionalmente os varejistas trabalham com baixa
rotatividade e margens maiores.
Varejo é um conjunto de atividades de negócios que adicionam valor a produtos e serviços
vendidos a consumidores para seu uso pessoal ou familiar. Para Parente (2000), o varejo são
todas as atividades de venda de produtos ou serviços para consumidores finais, que visam
atender uma necessidade pessoal.

Uma das definições sobre varejo mais citada é a da American Marketing Association, a qual
define o varejo como “uma unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes,
atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a consumidores finais”, ou mesmo
simplesmente que se trata da comercialização de produtos ou serviços a consumidores finais.
O varejista que vende por meio de lojas pode ser chamado de varejo lojista, e o que vende
diretamente é o não-lojista (LAS CASAS 2004).
O varejista é ou pode vir a ser limitado por sua localização entre fabricantes e consumidores.
Os varejistas são, ao mesmo tempo, a fonte de energia de seus fornecedores e o agente de
compra de seus clientes (COBRA, 1997).
Conforme Boones e Kurtz (1998) o varejo é definido como todas as atividades envolvidas na
venda de mercadorias e serviços ao consumidor final. Sendo um conjunto de atividades de
negócio que adicionam calor a produtos e serviços vendidos. (LEVY; WEITZ. 2000, p. 27).
Adquirindo assim um ritmo de transformação, respondendo as modificações do ambiente
econômico, ambiental e social onde está inserido (PARENTE, 2000).
O varejo toma cada vez mais um papel fundamental no panorama nacional e mundial, as redes
estão se consolidando e as notícias aparecem com mais freqüência. Com esta expansão, os
varejistas estão adotando tecnologias de informação e gestão mais avançadas, e ao mesmo
tempo modernizando os canais de distribuição (PARENTE, 2000). O varejo como canal de
distribuição desempenha um papel essencial ao marketing onde as decisões estratégicas de
produto, comunicação e preço dependem em última instância deste.
Para Rojo (2004) o varejo pode ser dividido em dois tipos: varejo com lojas, dividido em
setor de alimentos (mercados, padarias, açougues, etc), mercadorias em geral e serviços;
varejo sem lojas em convencional (revista, catálogos mala direta, televisão) e eletrônico
(sites).
3 Localização Varejista
Segundo Las Casas (2004), de forma diferente das indústrias, o varejo deve estar mais
próximo do consumidor, então a estratégia de localização deve levar em consideração a
concorrência. O local é uma das decisões mais importantes na abertura de uma loja, tanto pelo
fato dos clientes escolherem uma loja para comprarem, quanto pela vantagem que uma boa
localização pode trazer sobre a concorrência. Especialmente nos últimos anos com o
crescimento do número de varejistas, inchando as cidades, tornando os melhores locais
escassos. Com isso até pode encontrar um lugar ideal, porém os altos custos de aluguel,
reformas, podem torná-lo muito caro.
Segundo Las Casas (2004), os varejistas cometem alguns erros comuns e freqüentes na
decisão da localização, como:
 Entusiasmo por determinada loja desocupada: o comerciante se entusiasma por uma loja
que foi desocupada, pela área, pelas instalações etc. Sem qualquer avaliação
toma a decisão de instalar no local vago;
 Aluguel baixo: comerciantes atraídos pelo baixo preço do ponto disponível, principalmente
os comerciantes com limitações de recursos. Pode ser um atrativo, caso o ponto
esteja situado em um local adequado, mas caso não tenha fluxo e não venda o
suficiente, a expansão não justifica;
 Muitos concorrentes: alta concorrência de comerciantes tradicionais no local pode tornar o
ponto menos atrativo e prejudicar o negócio, nem sempre a melhor alternativa
é estar bem próximo aos concorrentes.
A escolha de um local envolve uma serie de negociações, que geralmente dizem

respeito ao custo e ao local para um varejista. O melhor local não é padrão para todas as lojas,
variando de acordo com do tipo de negócio e ramo de atuação de cada um. Por isso antes de
qualquer negociação deve saber bem qual o público que se quer atingir e onde ele se
concentra. Existem vários tipos de locais, Levy e Weitz (2000) destaca três: regiões centrais
de comércio, shopping center e locais isolados. As regiões centrais de comércio são áreas
tradicionais no centro das cidades, devido sua atividade atrair muitas pessoas sendo que por
essa região as pessoas passam para ir ao trabalho. O transporte público tem papel importante,
pois a uma grande concentração de pedestres neste local. As áreas centrais de maior sucesso
são as que têm um grande número de habitantes na área. Como desvantagem há a insegurança
(altos índices de criminalidade), estacionamento para clientes é problemático,
supervalorização dos pontos comerciais elevando o custo de aluguel. Como vantagens há o
alto fluxo de pessoas, área nobre da cidade. Shopping Centers é um grupo de varejo e de
outros estabelecimentos comerciais que é planejado, desenvolvido, gerenciado como uma
única propriedade. Os Shoppings são conhecidos por ter em um mesmo ambiente vários
segmentos de varejo e entretenimento, onde as pessoas vão com o intuito de passear, fazendo
um programa diferente e de baixo custo. Nestes locais os varejistas preocupam-se da porta da
loja para dentro, a administração do Shopping é responsável pela manutenção das instalações
de uso comum, inclusive estacionamento. Locais Isolados são locais afastados dos grandes
centros, geralmente usados pelas grandes redes de supermercados, postos de combustível. Sua
principal característica é o espaço físico que é utilizado, tendo estacionamento, fácil acesso. A
instalação nestes locais esta ligada a necessidade de um grande espaço físico, que em um
centro de comércio teria um alto custo.
Após ter selecionado os possíveis locais para instalação de um ponto de venda é necessária à
avaliação do local para confirmar ou não a excelência da localização escolhida. Para Levy e
Weitz (2000) as principais fontes de avaliação são a acessibilidade, atratividade, e saturação
de oferta (concorrência). A acessibilidade: é a facilidade com que o cliente entra e sai do
local. Podendo ser analisada macro e micro. Na análise macro são consideradas a condições
do trânsito, barreiras naturais, horários de pico (rush). Já a micro analisa a visibilidade, fluxo
de trafego, estacionamento e a entrada e saída. O grande dilema da acessibilidade é a
influência que fatores externos causam nela, fatores como meio de transporte, barreiras
geográficas, fluência do trânsito tem impacto direto. Para Masano (1994) o varejista quando
se instala procura maximizar o lucro do seu negócio, assim está muito mais preocupado com o
valor de uso de seu negócio do que com ao valor de troca do imóvel. E obviamente existem
locais ótimos para diferentes tipos de atividade varejista. O local também tem sua topografia
própria, podendo está ser avaliada. Tendo implicações diretas na visibilidade de um imóvel e
no seu volume de negócios. Localizações em esquinas geralmente tem o valor de ponto
superior devido o maior número de pessoas e maior a distância que as pessoas enxergarem o
negócio terá mais tempo para decidir aumentando assim o afluxo da loja. O tipo de negócio
também está diretamente ligado às interferências que o local terá. Quando mais exposto a
empresa estiver, maior a vantagem competitiva sobre seus concorrentes.
4 Metodologia
Este estudo tem o intuito de identificar as percepções de consumidores de lojas de artigos
esportivos no que tange aos fatores de localização comercial de uma loja no município de
Santa Rosa-RS. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, sendo uma de caráter
exploratório e outra descritiva (MALHOTRA, 2004; COOPER; SCHINDLER, 2004).
A pesquisa exploratória ajudou a compreender e identificar as variáveis que são levadas em
consideração pelos consumidores quanto aos aspectos de localização das lojas. Para tal foram
realizadas entrevistas em profundidade com consumidores e gestores varejistas do ramo

esportivo.
A etapa descritiva (GIL, 1999) objetivou descrever as características de determinada
população com relação às suas atitudes no que diz respeito à localização que são avaliadas
pelos consumidores para a escolha de uma loja. Para tal realizou-se um survey onde se fez
interrogações diretas às pessoas, procurando descrever suas atitudes (TRIPODI; FELLIN;
MEYER (1981).
O questionário foi elaborado em questões fechadas, com escalas do tipo Likert de cinco
pontos, onde o entrevistado indicava o seu grau de concordância com relação a cada assertiva
apresentada. A amostra foi não probabilística por conveniência (MARCONI; LAKATOS,
2003) constituída por 108 pessoas que responderam o questionário. A análise e interpretação
dos dados, obtidos através da pesquisa quantitativa foi realizada com o auxílio de software
estatístico, sendo que para este artigo apresentam-se os dados a partir de análise das
frequências (AAKER; KUMAR; DAY, 2001).
5 Apresentação e análise dos resultados
A amostra teve um total de 108 participantes divididos, considerando a variável sexo com
45,37 % dos entrevistados do sexo masculino e 54,63 % do sexo feminino. Para uma melhor
análise da amostra dos questionários respondidos foi feita uma divisão de faixa etária: até 20
anos; de 21 a 29 anos; de 30 a 39 anos e de 40 anos ou mais. A média de idade é de 29,58
anos. Assim pode-se afirmar que se constitui de uma amostra relativamente jovem com bom
potencial de compra. Quanto ao estado civil dos entrevistados apresentou constata-se que
48,15% dos entrevistados são casados e 43,52% são solteiros demonstrando um perfil
semelhante entre si. No que se refere a renda familiar 43,52% dos entrevistados têm renda de
2,1 a 3 salários mensais. A escolaridade predominante entre os respondentes, com 50,93% o
ensino médio onde é possível constatar que os clientes tem um bom conhecimento sobre os
produtos comprados.
A Forma de locomoção utilizada para ir as compras tem predominância da utilização de
carros, sendo 46,30 % das respostas, no entanto, ainda merece destaque o meio a pé, com
23,15% das respostas, o que caracteriza as cidades do interior do estado, que tem sua
concentração de comércio próximo ao centro da cidade, facilitando o acesso dos
consumidores, pela proximidade das lojas com a residência destes.
A amostra é composta por mais mulheres, é uma amostra jovem, refletindo o público
esportivo que a empresa encontra, há uma divisão entre solteiros e casados, o nível de
escolaridade é relativamente alto, sendo que quase 40% possuem ensino superior. A renda
familiar média está entre dois e quatro salários o que significa algo em torno de R$ 1.100,00 a
R$ 2.040,00 de receita familiar mensal. A grande maioria da amostra tem carro para o seu
deslocamento, mas pode facilmente deslocar-se as lojas a pé também. Refletindo a realidade
do mercado de da empresa, por se tratar de materiais esportivos de marca, o foco da empresa
está voltado a clientes mais jovens, das classes C, B e A da cidade.
Para interpretação dos dados obtidos na pesquisa quantitativa e a análise da entrevista em
profundidade a análise é apresentada através de tabelas com dados referentes aos aspectos
relevantes na avaliação da localização do ponto de venda na opinião dos clientes.
As afirmativas foram avaliadas por 108 respondentes. Utilizou-se a escala de likert, com
cinco níveis de respostas, onde os extremos foram D “Discordo Totalmente” (valor 1) e C
“Concordo Totalmente” (valor 5).
Na primeira dimensão buscou-se avaliar as percepções dos clientes sobre a localização da
loja. A segunda dimensão avaliou a estrutura da loja, como calçada, fluxo de pessoas,

climatização do ambiente, mobília da loja, provadores, etc. A terceira identificou as atitudes
relacionadas ao acesso dos clientes ao interior da loja a partir de questões referente ao
corredor da loja, estacionamento, escadas, horário de compras e acesso a portadores de
necessidades especiais.
A seguir, apresentam-se tabelas separadas pelas três dimensões: localização, estrutura e
acesso. Para uma melhor interpretação dos dados obtidos, agrupou-se os pontos 1 e 2 da
escala (Discordo Totalmente e Discordo), manteve-se o ponto 3 relativo ao rótulo “Nem
Concordo / Nem Discordo, e também foram agrupados os pontos 4 e 5 (Concordo e Concordo
Totalmente). Destarte, os percentuais serão aduzidos por meio de três colunas, sendo elas
relativas à Discordância (D), à neutralidade (N) e à Concordância (C).
De acordo com a Tabela 1 é possível perceber que a opção Discordância se destaca, seguido
por altos índices de neutralidade. Verificam-se as principais diferenças quando questionados
sobre a preferência para realizar as compras nas lojas próximas ao centro da cidade, onde
39,80% dos clientes entrevistados concordam, sendo que na percepção destes a loja deve
encontrar-se no centro da cidade. Segundo Levy e Weitz (2000) os centros de mais sucesso
para o comércio de varejo são as que têm um grande número de habitantes na área.
D
Localização
Dou preferência ao realizar compras em loja que está localizada no centro da
33,30
cidade.
Para efetuar compras, a loja deve estar localizada no percurso que realizo todos
26,00
os dias.
A Loja deve estar localizada onde há um grande fluxo de pessoas.
33,60
Prefiro realizar minhas compras em lojas que estão no meio da quadra.
33,30
Sinto-me mais a vontade realizando compras em lojas que estão ao redor do
43,50
centro, pois tem mais facilidade de estacionamento.
A loja deve estar localizada no térreo.
39,80
Não me importo em deslocar-me grandes distâncias para realizar minhas
57,40
compras.
A loja deve estar localizada próxima a outras lojas do mesmo ramo.
44,40
Como utilizo ônibus para me deslocar, prefiro lojas que estejam próximas às
44,50
paradas .
Valorizo mais lojas que estão em esquinas.
44,50
Dou preferência a lojas que estão localizadas nos bairros da cidade.
54,20
Procuro dar preferência a lojas que estejam próximas a postos de Policia ou
45,40
Segurança
As lojas devem estar localizadas dentro de Shoppings.
62,00
D= Discordância; N= nem concordo nem discordo; C= Concordância.

N

C

26,90

39,80

41,60

32,40

39,30
39,80

27,10
26,90

34,30

22,20

40,70

19,50

30,60

12,00

44,40

11,20

44,40

11,10

45,30
37,40

10,20
8,40

47,20

7,40

32,40

5,60

Tabela 1 – Estudo de localização

Quando questionados sobre percorrer grandes distâncias para realizar compras, tem-se outro
fator de destaque, 57,40% dos participantes discordam desta afirmativa. Discordam também
que a presença da loja deve ser nos bairros da cidade, com 54,20%. Dessa forma é possível
comprovar que se a loja estiver localizada no centro da cidade, suas chances de vender e
atingir um número maior de clientes é elevado, já que 62% dos entrevistados não consideram
importante a empresa estar situada em shopping center.
As maiores concordâncias relacionadas com a estrutura física da loja (Tabela 2) evidenciam a
necessidade de dispor banheiros separados para homens e mulheres com 70,40%, porém isso
não significa que utilize os mesmo, pois 46,3 % dos clientes não concordam que utilize o
banheiro quando necessário. Os provadores da loja devem ter espelhos grandes onde seja
possível aparecer todo o corpo, com 67,60%. O bem estar do cliente faz com que ele se sinta
mais a vontade se o ambiente for climatizado, 63,80%. Para Boone e Kurtz (1998) a

atmosfera de uma loja engloba tanto seu exterior como o seu interior. O passeio noturno para
observar as vitrines das lojas pode ser decisivo para o momento da compra já que 57,40% são
adeptos desta prática, sendo possível afirmar que elas são o cartão postal, sendo que nela
ficarão todos os principais atributos da loja. Segundo Zamberlan et al (2010) todo consumidor
precisa de um motivo para comprar, pois somente ocorre à compra se formos impulsionados e
motivados. Aliado a estes quesitos também tem fundamental importância o fato de ter
imagens das marcas/produtos dispostos dentro da loja para 53,30%, sendo que servem para
dar um ar de modernidade. Levy e Weitz (2000) afirmam que os sinais informativos e as artes
gráficas tornam a mercadoria mais desejável. Considerando estes fatores, o ambiente físico da
loja deve ser bem planejado para que o cliente sinta-se a vontade para escolher seus produtos.
D
Estrutura
A loja necessita dispor de banheiros separados para homens e mulheres
0,90
Os provadores da loja devem ter espelhos que dêem visão de todo o corpo.
8,30
Lojas com ambiente climatizado me deixam mais a vontade para realizar minhas
4,70
compras.
Costumo passear a noite e observar as vitrines das lojas.
4,60
As imagens das marcas/produtos colocadas dentro da loja influenciam minha
8,40
compra.
Valorizo lojas que tem Imagens de seus produtos/marcas distribuídas no interior da
12,10
loja.
O corredor de acesso ao fundo da loja deve estar sem obstáculos, mesmo sendo
13,90
produtos
Dou preferência a lojas que oferecem água gelada / sucos/ café.
20,40
Procuro apenas realizar compras em lojas com boa iluminação e ventilação.
20,40
Da vitrine da loja necessito visualizar toda a extensão da loja.
22,20
Gosto de realizar compras em lojas com grande fluxo de pessoas.
26,20
Costumo utilizar o Banheiro quando necessário nas lojas onde realizo minhas
46,30
compras
Não me importo com lojas sem muito espaço, já que o que importa é o produto em
50,00
si.
Observo o estado de conservação do prédio onde à loja esta instalada.
31,50
Me chama atenção o estado de conservação do mobiliário da loja
43,50
Observo o estado de conversação da fachada da loja.
40,80
Observo o estado da calçada em frente à loja antes de realizar compras nela.
60,30
D= Discordância; N= nem concordo nem discordo; C= Concordância.

N
28,70
24,10

C
70,40
67,60

31,50

63,80

38,00

57,40

38,30

53,30

40,70

47,20

40,70

45,40

37,00
38,90
38,00
44,80

42,60
40,70
39,80
29,00

33,30

20,40

31,50

18,50

50,00
40,70
44,40
32,40

18,50
15,80
14,80
7,30

Tabela 2 – Estudo de estrutura física

Os principais índices de discordância ocorreram quanto ao espaço físico onde 50% dos
entrevistados discordam que o espaço físico não importa, evidenciando que eles valorizam o
produto em si. Quando indagado sobre o mobiliário da loja, 43,5% dos entrevistados não
julgam prestar atenção ao estado de conservação, o mesmo ocorre com o estado de
conservação da fachada da loja que para 40,8% não observam este fator. As calçadas também
não são observadas por 60,3% dos participantes do questionário. Assim verifica-se que o
cliente está mais atento à localização da loja e ao ambiente dela, na exposição de seus
produtos e não na estrutura física em si. Observa-se uma maior atenção à vitrine e aspectos
que estão diretamente ligados à estada do cliente dentro da loja, como os provadores, a
temperatura do ambiente iluminação e tamanho de loja.
A Tabela 3 apresenta os resultados inerentes à avaliação dos consumidores no que diz respeito
ao Acesso à Loja. Na questão de estacionamento, há uma grande divisão das respostas, já que
33,3% dos entrevistados discordam que procuram realizar compras em horários de menor
movimento, para ter estacionamento facilitado. Os resultados evidenciam que 31,5 % dos
pesquisados concordam com a mesma afirmação. Ainda na afirmativa, procuro comprar

apenas em lojas que ofereçam estacionamento próprio, 43,5% permaneceu neutro. Assim o
estacionamento não é um aspecto relevante no entendimento dos clientes.
Acesso
D
Realizo compras em lojas que respeitam as limitações dos portadores de necessidades
especiais
14,90
Realizo minhas compras em horários de menor movimento, para ter estacionamento
facilitado.
33,30
Procuro comprar apenas em lojas que ofereçam estacionamento próprio.
35,20
Evito realizar compras em lojas que necessite subir escadas.
36,10
Os obstáculos para entrar na loja, tais como placas, caixas, arraras, gôndolas, são
irrelevantes.
30,60
D= Discordância; N= nem concordo nem discordo; C= Concordância.

N

C

48,10

37,00

35,20
43,50
46,30

31,50
21,30
17,60

51,90

17,50

Tabela 3 – Acesso à loja

Para Zamberlan et al. (2010) a facilidade no estacionamento é refletido pelo: número e
qualidade das vagas; distância para o ponto de venda e disponibilidade de vagas para os
funcionários. Na questão onde afirma-se que o cliente procura realizar compras em lojas que
respeitam as limitações dos portadores de necessidades especiais, 48,10% dos entrevistados
permaneceu neutro em sua afirmativa. Demonstrando que não é um fator decisivo no
momento da compra, priorizando outros aspectos já mencionados anteriormente.
Segundo Levy e Weitz (2000) a acessibilidade de um local é a facilidade com que um cliente
pode entrar e sair do local. O acesso livre do cliente ate o interior da loja, fica evidenciado
como fator determinante na afirmativa, os obstáculos para entrar na loja, tais como placas,
caixas, araras, gôndolas, são irrelevantes, não interferem. Estes fatores, para 30,60% sim,
interferem na opção por uma loja e se tiver muitos obstáculos, a opção será por outra empresa
que tenha seu espaço físico melhor distribuído.
6 Conclusão
A localização de lojas varejistas possui características pertinentes ao mercado em geral, como
a demanda, a concorrência, os fornecedor, e também a aspectos individuais de cada empresa,
como o produto a ser vendido, o cliente potencial, o ambiente de loja. Por isso que a escolha
de um local é de tamanha importância, ainda mais se adicionado o alto custo que uma
localização incorreta causa para a organização, já que dificilmente um local mal escolhido
consegue ser revertido, e para que isso ocorra os gastos em propaganda são bem elevados.
Este estudo procurou analisar os fatores influenciadores da localização varejista, através de
uma loja de artigos esportivos localizada em Santa Rosa/RS. Tendo como base pesquisas
descritiva e exploratória. Através da pesquisa qualitativa, envolvendo o proprietário da
organização foi possível identificar os fatores que a empresa utiliza para a escolha de seu
ponto comercial, e partir desses aspectos analisar a percepção dos clientes sobre eles. A
organização tem ciência da importância que a localização tem em sua estratégia, mesmo não
estando intrínseco, mas notou-se a preocupação com o ponto de venda estar onde o cliente
espera e da forma que ele quer. Como os produtos da empresa são de valor agregado, a sua
exposição torna-se fator determinante e estratégico para a sua venda. E estar no local
apropriado facilita essa demonstração do produto ao cliente, facilitando a sua venda. Também
perceber-se a importância que o conjunto loja tem para a empresa, ou seja, a localização
aliada a estrutura de loja e o acesso facilitado do cliente a loja.
Pela pesquisa quantitativa, envolvendo os clientes da loja, foram identificados os
comportamentos de consumo em relação localização de lojas. Percebe-se que o cliente quer
que a loja esteja no centro da cidade, onde na maioria das vezes percorre diariamente para se

deslocar de casa ao trabalho ou vice-versa. Nota-se que não a uma percepção quanto à
estrutura física da loja, mas sim a estrutura que ele faz uso enquanto está na loja, temperatura
do ambiente, iluminação, vitrine, provadores e percebe e se influencia pelas imagens que
estão no interior da loja. Porém o cliente não percebe quando a loja esta bem localizada e com
uma estrutura impecável, mas com certeza notará diferença quando a loja estiver má
localizada e com sua estrutura.
No entanto a empresa poderá direcionar maior atenção a esses locais para conseguir aumentar
sua área de influência e aumentar sua área de atuação e consequentemente incrementar suas
vendas. Ações simples como promoções de venda, propagandas nas ruas desses locais, visitas
a instituições existentes nesses locais poderão abrir caminho para influenciar o consumidor
residente nesses locais.
Com isso este estudo alcançou os objetivos propostos, conseguindo entender o
comportamento do consumidor em relação à localização, dimensionar a área de influencia da
empresa e identificar locais a serem explorados e identificar as cidades da região com maior
potencial de instalação de uma loja de artigos esportivos.
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