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Escolha do
ponto define
sucesso do
negócio
Tipo de produto e perfil do público-alvo
devem pesar na identificação do melhor local
Jennifer Gonzales

Localização, localização, localização. Esse é o mantra repetido
por quem pretende abrir um negócioprópriooumesmo inaugurar uma filial, incluindo pequenos empreendedores. Mas como um empresário pode descobrir o que torna um ponto ideal
para abrir sua empresa?
A expressão ‘Conhece-te a ti
mesmo’ pode ser aplicada pelo
empreendedor em busca do desejado espaço comercial. O que
significa que ele deve identificar
exatamentequaissãosuasnecessidades, que público pretende
atingir e se esses potenciais consumidores estão no raio de ação
do futuro endereço comercial.
Segundo o consultor de varejo
do Sebrae-SP, Fabio de Azevedo,
o empreendedor precisa levar
em conta alguns critérios na hora de verificar se o ponto é adequado ao negócio: acesso ao local, população circulante e concorrência (ver detalhes abaixo).
“Só depois de avaliar esses
itens é que ele pode decidir se a
localização é interessante para o
negócio”, diz. “O acesso deve ser

relativamente fácil, de transportepúblicooudecarro,dependendo do público-alvo.” Quanto à
concorrência, é recomendável
que haja outras lojas próximas
para atrair mais consumidores,
desde que não estejam focadas
exatamente no mesmo nicho.
“Quanto mais oferta, melhor para o cliente e, portanto, melhor
para o negócio”, explica.
Ararê Patusca, CEO da Ameni
Real Estate, empresa de serviços de legalização, regularização e prospecção imobiliária de
unidades comerciais, reforça a
importânciada escolha dalocalização. “Ela é responsável por
50% do sucesso de um negócio
no varejo. Os outros 50% são o
modus operandi do empresário,
a sua gestão”, afirma.
Endereço. Mas o bom posicio-

namento geográfico de uma loja
de produtos ou serviços não significa necessariamente que ela
deva estar situada na principal
avenidado bairro ou namais movimentada. “O entorno de um
corredor comercial muitas vezes funciona bem para o pequeno empreendedor, com menor

No lugar certo. O empresário Calil Filho descobriu que escritórios de grandes empresas são bons consumidores de flores
poder financeiro para bancar o
melhor ponto”, diz Patusca.
O consultor dá um exemplo:
“Um cliente dono de uma floricultura em Itaquera, na zona leste, com uma filial perto do Aeroporto de Congonhas, estava indo bem e queria abrir um terceiro ponto, desta vez na Rua Oscar
Freire”, lembra. Patusca o aconselhou a instalar a Flor de Liz em
umagaleriacomercialnaRua Augusta. “Como seu público neste
caso são moradores do bairro, o

negócio podia estar nos arredores da rua nobre, cuja locação é,
em média, quatro vezes maior
frente à parte baixa da Augusta”,
explica.“Omaisimportanteéestar próximo do consumidor.”
Foi seguindo essa ideia que o
empresário Alvaro Calil Filho,
donoda MerciBuquê,floricultura perto da Avenida Engenheiro
Luis Carlos Berrini, no Brooklin
Novo, decidiu alugar o ponto antesocupadoporumsalãodebeleza.“Essaregiãotemmuitosescri-

tórios e hotéis. Funcionários das
empresas são um público cativo
dos nossos produtos”, diz Calil.
“EmdatascomooDiadaSecretária, a floricultura fica lotada.”
Exposição. O ponto ideal para
um pequeno negócio não precisanecessariamenteteralta exposição ou estar localizado em um
bairrocentral,acrescenta oCEO
da Ameni. “Tudo depende do tipo de negócio.” Se for uma empresa de contadoria, basta que

Dicas a um neoempreendedor
●

Acesso

O ponto comercial precisa ser de
fácil acesso ao público-alvo, de
acordo com o perfil do consumidor final: de alto, médio ou baixo
poder aquisitivo.

●

População

É necessário verificar se o produto oferecido tem demanda junto
às pessoas que moram ou trabalham na região, e se elas têm o
hábito de adquiri-lo nessa área.

●

Concorrência

Observar as características do
local onde se quer abrir o ponto,
se há outras empresas concorrentes e o que oferecem em termos de produto e atendimento.

tenha bom acesso de transporte
público aos funcionários. Mesmo uma loja de atacado pode estar em uma área mais afastada, já
que, quanto mais longe, mais barata é a locação. E preços nesse
tipo de negócio são um fator essencial”,argumenta.“Umpequeno atacado está mais relacionado à logística, porque o negócio
precisa contar com facilidade de
acesso para caminhões.”
Apesardeserumarecomendação básica, muito empresário
ainda erra por não saber o que e
para quem deseja vender. O consultor Mauricio Queiroz, que assessora empresas como a Etna e
a Montblanc na hora de abrir um
ponto e criar uma marca, resume: “A localização ideal dependediretamente dotipodeproduto e da forma como as pessoas
compram esse produto. Se o empresárioseguiressa diretrizbásica ele estará no rumo certo”.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 jun. 2011, Oportunidades, p. 3.

