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Vale mais a pena saturar o mercado com lojas em poucas cidades ou é melhor dispersar as 
unidades em várias regiões? 
 
Independentemente do ramo ou do segmento de renda, a localização consiste em uma das 
decisões mais críticas para um varejista. Diferente de outras variáveis do composto varejista 
(tais como preço, mix de produtos, promoção, apresentação, atendimento e serviços), que 
podem ser alteradas ao longo do tempo, a localização de uma loja não pode ser modificada. 
Uma escolha acertada e a implementação eficiente da estratégia de localização de novas lojas 
consistem em ingredientes essenciais para a expansão bem-sucedida das empresas varejistas.  
 
O crescimento do mercado consumidor brasileiro, registrado nos últimos anos, vem 
estimulando os varejistas a acelerarem fortemente seus planos de expansão. Muitas redes têm 
dobrado o número de lojas nos últimos 6 anos. De 2002 até o início de 2008, por exemplo, o 
C&A passou de 77 para 154 lojas e o Magazine Luiza, de 123 para 397.  
 
Nesse processo de expansão e de localização de novas lojas, semelhante ao que ocorre em 
outras questões de caráter estratégico, as empresas varejistas contemplam diversos dilemas e 
alternativas estratégicas.  
 
Concentrar ou dispersar geograficamente a localização das lojas? Vale mais a pena para uma 
empresa saturar o mercado com lojas em uma ou poucas cidades, ou é melhor dispersar as 
unidades da rede em maior número de regiões? Quais regiões ou tipos de localização oferecem 
melhor rentabilidade à empresa?  
 
O grau de concentração geográfica das lojas consiste em uma fundamental escolha estratégica 
que orienta a expansão das empresas varejistas. 
 
Algumas empresas seguem esta linha, como, por exemplo, o Supermercado Zona Sul, no Rio 
de Janeiro, que concentra 28 de suas 29 lojas nos bairros da zona sul da cidade. A rede da 
Lojas Marisa, por outro lado, dispersa suas 210 lojas em 25 estados brasileiros.  
 
Outras empresas, por sua vez, adotam uma estratégia intermediária, como a Lojas Colombo, 
que se espalha por 5 estados, apesar de concentrar metade de suas 340 lojas no Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 
A Estratégia da Concentração Geográfica consiste no concentrar as unidades da empresa em 
uma região geográfica, como cidade ou estado. 
 
Ao adotar essa estratégia, a empresa varejista obtém muitas vantagens, como tornar-se mais 
sintonizada com as preferências do mercado dessa área e atender mais plenamente às 
necessidades desses segmentos de consumidores. 
 
A empresa conquista também duas grandes vantagens competitivas. Primeiro, a maior 
produtividade nos custos fixos, tais como custos de propaganda, de treinamento e de 
supervisão.  
 
Depois, os melhores resultados de vendas, por meio de um melhor ajuste do esforço 
mercadológico às necessidades dos consumidores da região, fortalecendo sua imagem, seu 
posicionamento estratégico e o grau de lealdade dos clientes da região. É interessante 
observar que empresas varejistas de um mesmo setor tendem a apresentar algumas 
semelhanças em sua estratégia de localização.  
 
No setor do varejo de confecções, as 4 maiores empresas (C&A, Renner, Riachuelo e Marisa) 
que operam no Brasil adotaram, em diferentes graus, a estratégia de "Dispersão Geográfica" e 
tornaram-se empresas de abrangência nacional, estando presentes na maior parte dos estados 
brasileiros. 



 
A C&A e a Riachuelo, por exemplo, estão presentes em 22 estados, e a Marisa, em 25 estados. 
A preferência dessas redes por localizar suas lojas em shopping centers parece justificar a 
seleção da estratégia da dispersão geográfica dessas empresas, pois, no Brasil, ainda é 
limitado o número de alternativas de shopping centers em certas regiões.  
 
Excluindo os 3 gigantes do setor supermercadista (Carrefour, Pão de Açúcar e Wal-Mart), que 
operam na maioria dos estados, as demais grandes redes de supermercados (com vendas 
anuais entre um e dois bilhões de reais) adotam a estratégia de concentração geográfica. A 
rede GBarbosa, por exemplo, a 4ª rede no ranking, concentra suas atividades nos Estados de 
Sergipe, Alagoas e Bahia; a Companhia Zaffari, a 5ª do ranking, opera uma loja em São Paulo 
e todas as demais no Rio Grande do Sul; a DMA (EPA), 6ª do ranking, concentra em Minas 
Gerais e no Espírito Santo; o Bretas, 7º no ranking, em Minas e em Goiás; e o Prezunic, 8º no 
ranking, opera todas as suas lojas no Rio de Janeiro.  
 
Assim, alcançam elevadas fatias de mercado e muitas vezes atingem a posição de liderança 
nas regiões onde operam. O grande tamanho do mercado de consumo para supermercados 
permite que redes alcancem faturamento expressivo, mesmo concentrando suas lojas em 
algumas poucas regiões.  
 
Temas estratégicos, de importância fundamental para a empresa varejista, serão 
aprofundados no primeiro Congresso Latino Americano do Varejo, que o Centro de Excelência 
do Varejo, da Fundação Getulio Vargas, promoverá, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, em 
São Paulo, com a participação de renomados professores e palestrantes internacionais, e 
empresários do setor varejista latino-americano.  
 
Será uma oportunidade única de aproximar o conhecimento acadêmico da realidade do 
mercado e, por meio da troca de informações, promover o desenvolvimento do setor 
responsável pela geração do maior número de empregos formais no País e pela atração de 
milhões em investimentos por empresas nacionais e mundiais. 

 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A2. 


