
Invista na 
localização 
A escolha do ponto comercial 
é tão importante que pode 
delimitar o sucesso do seu 
negócio. Entenda o porquê e 
saiba como tirar proveito disso 
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Um erro comum e que pas-
sa despercebido aos olhos 
de muitos comerciantes 
é a questão da escolha de 

um ponto comercial. Aparentemente, 
não há diferença alguma entre um lu-
gar desse ou daquele lado da calçada, 
mas se engana quem pensa dessa for-
ma. Com a concorrência acirrada e o 
extenso número de lojas, uma locali-
zação estratégica pode fazer toda a di-
ferença. "O recomendado é que o local 
em que a empresa vá funcionar seja de-
corrente de um plano de negócios, que 
deve contemplar o público que deseja 
atingir", garante o consultor e diretor da 
F&A Tecnologia de Gestão Empresarial, 
Conde Ferrari. Para ele, a pesquisa do 
local é de fundamental importância, é 
preciso visitar inúmeras vezes as ime-
diações da futura instalação para desco-
brir se aquele ponto é interessante para 
o seu tipo de negócio. 

Vale lembrar que, um determinado 
local pode ser bom para um tipo de ser-
viço e sem importância para outro. "A 
busca pelo ponto é complexa. Um po-
de funcionar bem em uma localidade e, 
simplesmente, não deslanchar em ou-
tra distante ou apenas a uma quadra. 
Basta andarmos pelos nossos bairros 
para verificar a quantidade de ende-
reços comerciais abrindo e fechando 
o tempo todo", complementa Ferrari. É 
necessário analisar o entorno do ponto 
a ser instalado para conferir se o local 
possui as características necessárias de 
acordo com o ramo, bem como, o va-
lor do aluguel. Com a elevação nos pre-
ços dos aluguéis, o empreendedor deve 
elaborar um planejamento financeiro 
para que o encargo mensal não ultra-
passe o previsto. 

Para ajudar na busca, há empresas 
especializadas em estudos e ferramen-
tas de análise, é o caso da Cognatis, 
que presta serviços de estimativas de 
potencial de vendas por regiões e vi-
zinhanças. O fundador da empresa, 
Reinaldo Gregori, acredita que devem 
ser considerados dois aspectos impor-
tantes na hora da avaliação de um pon-
to comercial: o potencial da região e a 
vocação do ponto em si. "A região de 
vizinhança é onde se encontram, tipi-
camente, a maioria dos possíveis con-

sumidores. Por isso, é importante ana-
lisar o comportamento e o perfil socio-
econômico desta população, que inclui 
quem mora e/ou trabalha na região, e 
quem circula na mesma por motivos 
diversos", salienta Gregori. 

ACERTE 0 ALVO! 
A rentabilidade de um empreendi-

mento depende de seus consumido-
res, ou seja, a clientela. Para isso, o ne-
gócio tem de estar onde o consumidor 
está. Um bom estudo de público-alvo é 
fundamental. Afinal, a necessidade de 
um produto se faz por meio de sua de-
manda. É o caso do restaurante orien-
tal Nasai, que tem como público as clas-
ses A e B. Para cada tipo de classe, há 
uma necessidade específica que deve 
ser priorizada. "Pesquisamos onde esta-
vam localizados os melhores restauran-
tes da cidade, em seguida, buscamos por 
um ponto que não teria um concorrente 
direto muito próximo e com fácil acesso 
para os nossos clientes", comenta o só-
cio-proprietário, Aparecido Silva. 

Quando o público é mais abrangen-
te, a empresa precisa delimitar as neces-
sidades que o cercam. "Para a seleção de 
um ponto comercial, previamente, faze-
mos uma análise da região a fim de lo-
calizarmos os polos geradores, como, 
por exemplo, escolas de idiomas, ins-
tituições de ensino, shopping centers, 
entre outros, e localizarmos também, o 
nosso público-alvo. Com essas informa-
ções, procuramos pelo ponto ideal, que 
deve estar em uma área com grande flu-
xo de pessoas e excelente visibilidade, 

com facilidade de acesso e estaciona-
mento, e distante de vizinhos barulhen-
tos", assegura o diretor da inFlux English 
School, Ricardo Leal. 

Se o segmento do negócio não é lo-
ja, mas sim serviços, continua valendo 
a importância da localidade. "A escolha 
do ponto dependeu da localização em 
si, região nobre, de fácil acesso, para fa-
cilitar as reuniões periódicas de plane-
jamento e estreitar o convívio profissio-
nal nas parcerias estratégicas", garante 
Fabiano Carreira, da TOP 10 Marketing & 
Promoção. A facilidade para a locomoção 
e a acessibilidade são fundamentais para 
empresas, assim como para o comércio. 
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BUSQUE INFORMAÇÃO 
Ela é sempre bem-vinda, principal-

mente quando a sua falta envolve ris-
cos. Abrir um negócio requer pesqui-
sa, para que pequenos detalhes não 
sejam esquecidos. Um estudo merca-
dológico pode servir como base e aju-
dar na busca por um bom ponto co-
mercial. É o que fez o gestor comercial 
da Casa Montez,distribuidora de vinhos 
e alimentos finos, Fernando Avelar. 
"Analisamos um ponto comercial com 
o maior cuidado, com pesquisas, renda 
per capta, percentual de crescimento da 

cidade, assim como principal atividade 
comercial e até mesmo a cultura e cli-
ma. É interessante que haja um plane-
jamento estratégico para que se atin-
jam os objetivos esperados". 

Se a busca por suporte e informação 
na hora de escolher o local faz parte do 
universo de grandes empresas, a tec-
nologia chegou para ajudar os peque-
nos e médios empresários. É o caso da 
Bússola SEBRAE, um serviço que faci-
lita a busca por um bom ponto comer-
cial. A instituição lançou esse progra-
ma para ajudar empresas de pequeno 
e médio portes. A ferramenta tem o in-
tuito de analisar os concorrentes e for-
necer o perfil dos consumidores na re-
gião de busca do empreendedor. 

INVISTA NO DIFERENCIAL 
A concorrência está por todos os la-

dos, e se não há como fugir dela, o jeito 
é encará-la. Investir no local do empre-
endimento faz com que ele se valori-
ze e ganhe destaque em meio aos ou-
tros estabelecimentos. "O ponto preci-
sa estar em constante atualização, no 
varejo, é normal que, de dois em dois 
anos, se reforme a loja e a modernize. 
Trabalhamos com diferentes padrões 
de arquitetura para unidades de rua 
e para as nos shoppings. Existe outra 
questão que nos shoppings de muito 
fluxo precisamos de lojas mais amplas", 
enfatiza o diretor-comercial da Água de 
Cheiro, Tiago Mendes. 

Para não ser mais do mesmo, deve-
se buscar a diferenciação do ambiente, 
que pode vir em forma de moderniza-
ção, de acordo com o ramo do negó-
cio. Os detalhes fazem toda a diferença 
e chamam a atenção das pessoas que 
caminham por entre o seu estabeleci-
mento e os da concorrência. Um dife-
rencial visado, hoje em dia, é o da aces-
sibilidade, as chances de o consumidor 
visitar o seu empreendimento aumen-
tam consideravelmente se este possui 
um estacionamento próprio, por exem-
plo. A segurança também pode ser um 
diferencial, clientes seguros ficam mais 
à vontade no local. O empreendedor 
precisa estar consciente do seu dife-
rencial no mercado, para não oferecer 

o que já está saturado na região. Para se 
sobressair, é preciso se diferenciar. 

PARA TODO TIPO 
DE MERCADO 
Não importa o segmento do negócio, 

um bom planejamento para a escolha 
do ponto comercial é essencial. Se esse 
detalhe passa despercebido pelo peque-
no empreendedor, as grandes empresas 
e franquias do País já inserem o plane-
jamento e estudo do local dentre as ne-
cessidades primárias na abertura de 
um empreendimento. Uma empresa de 
consultoria imobiliária ou de pesquisa 
de campo pode dar suporte desde a pro-
cura pelo ponto, como fazer uma análi-
se do local e, ainda, verificar estimativas 
de vendas, usando técnicas estatísticas 
e demográficas que facilitam a vida do 
empreendedor na hora de decidir. 

O perfil de quem busca ajuda espe-
cializada é variado. "Atendemos em-
presas de médio e grande portes, em 
setores diversos como varejo, bancos, 
credenciadores de cartões de crédito, 
indústria de consumo, indústria de gás, 
distribuição de combustível, indústria 
de bebidas e assim por diante", garante 
o fundador da empresa de geomarke-
ting da Cognatis. 

lá para o diretor da F&A Tecnologia 
de Gestão Empresarial, a busca por es-
se tipo de serviço decorre do empreen-
dedor que planeja ampliar o negócio. 
"Somos procurados mais para expansão 
de novos pontos comerciais que para o 
início de atividades. O perfil recorrente 
de nosso cliente é um varejista já esta-
belecido, mas que, no passado, teve ex-
periências de insucesso ao se expandir 
sem planejamento", garante Ferrari. 

Apostar no ponto comercial quan-
do bem pensado e planejado pode ser o 
começo de um rentável negócio, porque 
no fim das contas, todos querem a mes-
ma coisa: certeza de sucesso. O demó-
grafo da Cognatis complementa. "A no-
vidade é que o empreendedor moderno 
começa a entender que não há como 
evitar o risco, mas há como diminuí-lo. 
Para isso, é necessário preparar-se bem 
e estudar o mais profundamente possí-
vel o negócio", finaliza Gregori. G@N 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p. 64-66, Julho 2011.




