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1 - INTRODUÇAO E OBJETIVOS
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INTRODUÇAO

o conceito de ~rea de Influência no varejo tem sido bastante desenvolvida nas
C1timas d~cadas, desde os m~todos mais simples de verificação da localização
dos clientes, at~ os modelos mais sofisticados, como os gravitacionais e eco-
nom~tricos.

A empresa comercial conhecendo sua área de influência pode melhor determinar
o potencial de mercado, e portanto, tem melhores condições de desenvolver um
marketing mix adequado ao seu mercado especifico em cada loja. Al~m disso, o
estudo da area de influência permite ao administrador uma decisão mais acura
da quanto ã localização de novas lojas e/ou controle de operações de lojas
já" existentes.

Por~m, dentro da bibliografia estudada, não foi encontrada nenhuma literatu-
ra sobre area de influência no atacado. O autor pretendeu então traçar uma a
nalogia entre a dispersão de clientes no varejo e no atacado de modo a criar
uma melhor compreensão da área de influência no atacado.

A1~m disso,o autor tinha uma id~ia nova adquirida na sua experiência de dia-
a-dia com clientes: a de que deveria existir uma relação entre a distância
percorrida pelo cliente e o volume de compras por ele efetuado; uma inovação.nessa area do conhecimento.

o sistema cash and carry no atacado foi introduzido no Brasil há 12 anos, p~
la Makro Atacadista Ltda. Durante esse periodo o sistema floreceu e al~m da
Makro, in~meros atacadistas tradicionais ja reformularam suas operaçoes, pa!
sando a operar no sistema cash and carry.

o atacado cash and carry e um desenvolvimento do sistema tradicional de ata-
cado e de certa forma e um hibrido entre o supermercado de varejo e o ataca-
do tradi cional.
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o estudo é iniciado com uma revisão bibliogrãfica sobre comercio atacadista e
area de influencia no varejo. Esta revisão bibliográfica esta apresentada no
capítulo 2.

o conceito de Lote Econômico de Compra foi também incorporado a bibliografia
a f-im de ser utilizada posterionnente para tentar explicar a relação distân-
cia percorrida pelo cliente e o volume de compras efetuado.

No capítulo 3 está apresentada a metodologia utilizada na pesquisa de campo.
As info~lações obtidas empiricamente, neste estudo foram levantadas junto a
clientes das 3 lojas de são Paulo da Makro Atacadista Ltda., atualmente a maior
rede de atacado cash & carry no Brasil.

No capitulo 4 estão apresentados os resultados da dispersão dos clientes ao
redor do atacado cash & carry, buscando na teoria de área de influencia do
varejo os conceitos para explicar os resultados. O capitulo 4 analisa ainda
as diferenças entre a distribuição de clientes nas 3 lojas estudadas.

o capitulo 5 procura verificar a existência de uma relação direta entre a dis
tância percorrida pelo cliente e o volume de compras efetuado. Tenta-se expli
car essa relação atraves do conceito de Lote Econômico de Compra. Ao final do
capitulo analisa-se ainda a repercussão que esta relação possa ter na teoria
de ãrea de influência do varejo.

De forma sumaria, são dois os objetivos finais do estudo:

investigar o fenômeno da dispersão dos clientes no atacado cash & carry,
utilizando-se o conceito de area de influência no varejo;

verificar a posslvel existência de uma relação direta entre a distância pe.c
corrida pelo cliente e o volume de compras por ele efetuado.

O primeiro objetivo relaciona-se a tornar mais abrangente o conhecimento já
existente. Já o segundo objetivo e realmente uma inovação, que pode vir a
contribuir para uma melhor compreensão da realidade nessa area do conhecimento.
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2 - BASES TEORICAS DO ESTUDO
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2.1 - INTRODUÇ7\O

Este estudo envolve 3 ãreas especlficas do conhecimento de Administra-
ção de Empresas. O primeiro deles relaciona-se com o comercio atacadis
~. e sua importância como Canal de Distribuição. A razão desse levan-
tamento foi o de melhor posicionar a Makro como canal de distribuição
e de forma a malhor relacionã-la com a literatura de área de influên-
cia de varejo.

A ~rea de Influência no varejo foi a segunda ãrea do conhecimento es-
tudada. Pesquisou-se de forma exaustiva a literatura sobre área de in-
fluência no varejo através da bibliografia encontrada principalmente
em publicações estrangeiras.

Por ultimo, estudou-se o conceito de lote econômico de compra. Algumas
pesquisas anteriores do autor faziam supor que houvesse uma relação e~
tre a distância percorrida pelo cliente e o volume de compras por ele
efetuado. O conceito de Lote Econômico de Compra pareceu ao autor ser
bastante coerente para explicar essa relação distância x valor de com-
pra. A revisão bibliografica no entanto, estã longe de ser exaustiva,
pois foi utilizada somente como uma introdução ao raciocinio utiliza-
do.
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2.2 - O COMtRCIO ATACADISTA

2.2.1 - Considerações Gerais

o comercio atacadista tem por fina1idade funcionar COIIIO ~I/I ei o ue

ligação entre o produto~ e o varejista ou consumidor orofissiona1.

"O comercio atacadista e de linhagem muito antiga, firmemente enrai
zada no passado. Esteve presente em algum grau, onde quer que existi!
se comercio atraves da história da civilização". (Beckman, 1959, pg.
36). Ressaltando ainda a import~ncia do atacado, Beckman afirma ain-
da que: "o comercio atacadista ê uma função fundamental de qualquer or
dem econômica, desde a mais primitiva".

O Comittee of Definition of the American Marketing Association adotou
desde 1969 a seguinte definição: "Atacadista: uma unidade de comercio

.que compra e revende mercador-ias para varejistas .:outros comerciantes
e/ou para consumidores industriais, instituciona~s, mas que nao re-
vende em quantidades significantes aos consumidores f ina is . Geralmen
te estes comerciantes oferecem uma grande varie'tade de serviços aos
seus consumidores" (in Kotler, 1972', pg. 551).

A diferença b~sica entre o atacado e o varejo est~ no tipo de clien-
tes. que atendem, pois enquanto, como foi visto, o atacadista atende
as empresas (industriais ou come~ciais) ou instituições, o varejis-
ta atende às necessidades de consumo das familias.

Deve-se levar em consideração que nem sempre esta re~ra ê seguida, e
in~meras vezes o atacadista atende ao consumidor final (famTlia) e o
varejista atende às necessidades de empresas e instituições.

-Segundo Converse (1974, pg. 26) as funções do atacadista sao:

a) seleção de mercadorias
b) compras antecipadas
c).~stoqcagern
d) diminuir as quantidades mTnimas
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e) credi to
f) apresentação da mercadoria
g) assumir o risco de flutuação de preços
h) transportes

Para Cox (1978, pg. 21) a grande vantagem do sistema atacadista para
o produtor ê que ele permite alcançar um grande numero de pequenos
varejistas. J~ do ponto de vista do comprador (empresa ou institui-
ção) as vantagens são:

pennite adqui rir quantidades mi nimas menores que as do produtor
podendo portanto manter estoques menores;

. permite adquirir produtos de diversos produtores num único ataca-
dista o que lhe permite economia de tempo, e normalmente permite
um maior desconto por quantidade.

Como foi visto acima, percebe-se a import~ncia do atacadista, dentro
de um canal de distribuição. "O atacadista oferece ao fabricante uma
organização de vendas em pleno funcionamento" (Converse, 1974, pg.
291) .

2.2.2 - O Atacado Cash and Carry

O atacado cash and carry ê um dos 3 grandes' tipos de atacadistas, que
são de acordo com Kotler (1972, pg. 551), os seguintes:

1) de serviços: oferecem todos os'serviços nonnalmente esperados no
comercio atacad~sta;

2) de função limitada: oferecem apenas alguns desses serviços;

3) de cash and carry: nao oferecem credito ou serviço de entrega.

o Instituto Germânico de Cash and Carry adotou a seguinte definição
para o atacado cash and carry:

,
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"urna operaçao que: o fe rece aos comer-c iantes e uti1izadores uma gran-
de variedade de bens, a preços de atacado em armaz~ns operados em
sistema de auto serviço, deixando ao comprador·a remoção da merca-
doria, e efetuando o pagamento na saídaJl•

Os elementos básicos para um atacadista cash and carry, segundo
Cox , (1978, pg. 23) são:

um armazém atacadista
fahricantes e negociantes
auto serviço completo ou parcial
pagamento ~empre ã yista
os clientes transportam sua pr~pria mercadoria.

Cox (1978, pg. 24) ainda cita as seguintes vantagens .que o atacado
cash and carry oferece ao varejista:

preço de compra mais baixo;

a possibil idade de comprar quando neces sàr io , i .e., o varejista p~
de utilizar o atacadista cash and carry como seu estoque;

. menor perda de tempo negociando com representantes, recebendo e
checando mercadorias, pedidos, etc.;

. um melhor conhecimento das mercadorias que estão a sua disposição;

maio)' contato com o at acud ista a t raves de troca de pontos de vista
etc.

Atualmente, as maiores empresas internacionais .de atacado cash and
carry sao Trademarkets; Value Centre, Makro e Nurdin & Peacock.

o sistema de atacado cash and carry foi implantado no Brasil pela
Makro Atacadista S.A. em 1972. Durante esses 10 anos vàr ios atacadis. -
tas 'Jperavam no siste~a tradicional foram gradativamente refo)Thu1ando
sua estrutura, ate chegar ao cash and carry. Dentre estes e interes-
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sante ressaltar os atacadistas Calvo de são Paulo, Santa Tereza de
São Bernardo do Campo e Bom Preço de Recife. Em 1980i o grupo Sendas

. ,
do Rio de Janeiro inaugurou uma loja de atacado cash and carry deno-
minada Estoque e que e inteiramente baseada no sistema Makro.

Alem disso, inGmeros atacadistas adotaram parte do sistema de cash
and carry, porem fixando-se em linhas de produtos espec'íficos (p.exe~
plo: atacadista Leal de São Paulo, especializado em produtos farma-
cêuticos e perfumaria).

Novamente vale salientar a analogia entre o atacado e o varejo. Nes-
se caso,entre o atacado cash and carry e o varejo de auto serviço.
Novamente a grande diferença situa-se n6. tipo de clientes como foi
observado anteriormente.

2.2.3 - Makro Atacadista S.A.

A ~1akro iniciou suas operaçoes no Brasil em outubro de 1972, no bair
ro da Vila Maria, em são Paulo. Atualmente POSSUI 8 lojas nas segui.!:!.
tes regiões metropolitanas:

São Paulo
Vila Maria - 1972
são Bernardo do Campo - 1973
Butantã - 1979

Rio de Janeiro
.. Mercado de São Sebastião - 1973

Barra da Tijuca - 1978

Belo Horizonte - 1977
Porto Alegre - 1979
Curitiba - 1981

Alem disso foram inauguradas mais três lojas denominadas: Paiol, nos
anQs de 1980/81. Essas lojas' foram desenvolvidas a partir do sistema
~1akt·o,porem numa escala menor (4.000 1112 de ãrea construida contra
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13.000 m2 de uma loja tradicional), tendo a finalidade de atender
cid~des medias (São Jose dos Canlpos, Ribeirão Preto e Goiânia, atual
mente). Apesar de haver sido desenvolvida pela Makro, 'a Paiol e uma
empresa de vida pr6pria e portanto ~ão·serâ objeto desse estudo.

Uma loja da Makro e dividida em 2 areas de vendas distintas:

alimentos: onde são comercializadós produtos alimentlcios, indus-
trializados, hortifrutigranjeiros, cereais, carnes e bebidas, alem
de perfumaria e material de limp~za.

Nessa ârea a maioria dos produtos -sao comercializados na denominada
"embalagem Makro", ou seja, o varejista não e obrigado a adquirir
os seus produtos na quantidade da embalagem do fabricante, mas apenas
uma parcela disso (por exemplo, embalagem de 6 ou 12 unidades, contra
24 ou 48 unidades de embalagem original).

não alimentos: essa area as seme lha-ss a uma loja de departamentos.
Porem, hã uma tend~ncia para comercializar Ttens de maior valor
(quando os ltens são de pequeno valor, são emblllados nil "embalagem
Mak~o"). O carro chefe dessa área ê constituTdo pelo grupo dos ~letro
mesticos.

A fórmula encontrada pela Makro para nao se tornar varejista foi um
cartão (passaporte Makro) para os clientes. O cliente só tem direito
ao passaporte se comprovar que representa empresa ou instituição
que comercializa ou utiliza os· produtos que pretende adquirir. Dessa
fonna a Makro possui todo o cadastro de seus clientes, e impede a e~
trada de consumidores, os quais compram em pequena quantidade e criam
um volume de trãfego muito grande na loja, o que atrapalha o cliente
profissional nas suas compras.

Existem 2 tipos de passaporte Makro:

Passaporte Geral - destina~se aos clientes que comercializam ou
Jtilizam alimentos (bares, mercearias, cantinas de indGstria, orgaos
governamentais, etc.) e que e válido para as duas áreas.
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Passaporte não-a 1im.~ntos - desti na-se ao cliente que nao comerci ali-
zam nem utilizam alimentos em suas atividades.

A razao dessa divisão de passaportes é que o volume de vendas na area
de alimento e maior (cerca de 60% do total da loja) que o de nao ali-
mentos, que por sua vez apresenta um mark-up mais elevado" e portanto
uma ma ior rentabi 1idade.

Obs: Em 1984 a Makro acabou com a divisão de áreas (alimentos e nao a-
limentos) em suas lojas. Essa mudança pode ter provocado altera-
çoes significativas na area de influência de suas lojas. Porem,co
mo a pesquisa de campo foi efetuada em 1983, todo o tratamento da
do ao estudo foi efetuado com base na realidade de existente naqu~
la epoca.

Deve ser salientado que existe um volume significativo de vendas para
o consumidor final (seja através de compra pessoal do comerciante, se-
ja através de emprestimo do passaporte a terceiros).

Todo o processo de vendas da Makro estâ baseado num siitema avançado
de processamento de dados que apresenta 2 grandes vantagens:

1) rapidez de informações sobre estoque e clientes, permitindo uma to-
mada de decisão mais segura do que no comercio varejista normal tor
nando, portanto, o sistema bastante dinâmico.

2) As operações de entrada e inventariação de estoque sao bastante sim
plificadas, e as emissões de notas fiscais (check-out), são extrema
mente rapidas se comparadas com a emissão manual dos atacadistas tra
dicionai s.

Em 1983 o balanço da Makro Atacadista Ltda., apresentou um volume de
vendas da ordem de 210 bi lhôes de cruzei ros, sendo a 3a. mai or empresa
atacadista no Brasil em faturamento, segundo a revista Maiores e Melho
res.
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2.3 - ~REA DE INFLUtNCIA

2.3.1 - Conceituação Geral

Existem diversas definições na literatura para ~rea deInf1uência*.

Definição de ~rea de Influência do Committee of American Marketing
Association:

* ~rea de Influência parece ser a melhor tradução de trading/irea e sera u
tilizada nesse estudo com esse significado.

"um distrito cujo tamanho e normalmente destinado pelos limites de,!!.
tro do qual e economicamente v iâve l (em termos de volume e custos)
para uma uni dade ou grupo de marketi ng vender e/ou entregar um bem
ou um serviço" (in Gist, 1968, pg. 149).

Uma definição que parece ser mais adequada' pois parte do consumidor,
e oferecida por Huff (1967, pg. 199).

"l\rea de Influência: uma região geograficamente delimitada contendo
consumi dores po tenc ia i s para os quai s exi ste uma possi bil idade mai or
que zero de que comprarão uma determinada classe de produtos ou ser-
vi ços ofereci dos para venda por uma parti cu1 ar aglomeração de fi rmas".

Nota-se nessa definição que H~ff coloca a ãrea de influência como a
ãrea atingida por uma determinada aglomeração de firmas. Gist (1968,
pg.155) esclarece o conceito mostrando que a ãrea de influência pode
ser tanto:

ãy'ea de influência normal: para 1 ou mais lojas formando um po lo
de atração;

area de influência global: que significa a ~rea de Influência para
uma cidade (ou bairro) inteira.
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Em função do objeto do nosso estudo (lojas individuais) utilizaremos
o termo area de influência como no 19 caso.

~arece óbvio que a Ãrea de Influência nao e formada por limites rigl
dos. Por isso foram desenvolvidas tecnicas de contornos probabilistl
coso

Applebaum (1966, pg. 128) divide a area de influência em 3 outras a-
reas.

Ãrea Primária - e a area mais próxima da loja e donde provem cerca
de 60 a 70% de seus clientes;

]l;reaSecundá ria'- e a area que se avizinha com a area primária
com a próxima maior media de consumidores e do qual a 1aja obtêm
cerca de 15 a 25% de suas vendas;

Area Terciária ou Orla - ê a área que pode ser definida como uma
porção residual da area 'de influ~ncia da loja.
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2.3.2 - Fatores que Determinam o Tamanho da lirea de Influência

Os fatores que influenciam as dimensões da ãrea de influência podem
ser classificados em control~veis e incontrolãveis.

a) Variãveis Control~veis

Entre as vari~veis control~veis encontram-se aquelas que estão
sob o con~role da empresa varejista. Destas variãveis, as prin-
cipais sao:

a.l) A Variedade de Mercadorias oferecidas:
Quanto maior a variedade de mercadorias oferecidas por um
determinado centro de compras, maior ser-à a area de influên
cia desse centro.

Disl;'\nc\!
of
COnStI:\llT

Tra\'d

.'.

D, - ._~~-:-- ~

. I. , ,
D, ,.

"~o I
I
I
I,
I
r
v, Varict v uI'

r.krch~,rtdi~~

Fonte: Rosenb1oom (1960, pg.61)

I
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a.2) Natureza dos Produtos Oferecidos
Mertes (1964, pg. 21) relacionou a área de influência com
os tipos de compra:

compras de conveni~ncia (bens vermelhos) ~ menos tempo dis
ponivel para compras = menor area de influência

compras de comparação (bens amarelos e alaranjados) = mais
tempo disponivel para compras = maior area de influência.

a.3) A Localização da Loja'
Ao escolher um local para a instalação de uma nova loja, a
empresa varejista deve levar em consideraçâo a facilidade
de acesso de seu~ clientes. Parece 6bvio qüe quanto mais
fácil foro ac~sso 'dos clientes (loja situada em vias gran-
des, sem -congestionamento, etc.) maior será a probabilidade
do clicnte deslocar-se de dist~ncias maiores pafa efetuar
suas compras.

a.4) Esforço de Marketing da Loja
Nesse Jtem incluem-se os itens tais como comunicaç6es, preços
serviços oferecidos aos clientes, rapidez'no atendimento hi-
giene, facilidade de estacionamento, idade da loja, etc.
Cada um desses itens pode influir no que concerne ao poder de
atração. que a loja exerce sobre seus consumidores ...__....

b) Variáveis Incontrolaveis
As variáveis incontrolaveis ou ambientais sâo aquelas que escapam
ab controle da empresa. Nesse caso a empresa varejista d~ve uti-
lizar-se das variáveis controláveis para adaptar-se constatltemente
ao ambiente.

As principais var iàve is incont ro lavo is são:..
;.

b.l) Concorrência
- '. App 1ebaum e Cohcm (1968, pg. 33) afirmam· que se 2 supermcrc~
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dos estão localizados lado a lado, cada í oj a deverá ter uma
ãrea de influência maior. Isso pode ser explicado pelo fato
de que as duas juntas oferpcem uma variedade de ~ercadorias
maior e portanto exercem maior atração sobre os consumidores.

E importante salientar nesse caso que quandod~'d~~~são so-
bre a localização de uma nova loja, essa variá\el e control~
vel, passando a se tornar incontrolável após a instalação da
1oJ a.

b.2) Fatores Populacionais

A populaç~o está em constante movimento. A admini~tração de va
rejo deve estar sempre atenta a essas mudanç&s, pois estas in-
fluem sobremaneira na área de influência da ·'oja. Fatores como
den~idade populacional, mudança de hãbitos d~ consumo, mudança
do poder aquisitivo dos habitantes da r eq iàr , devem estar sob
cónstante observação em função da ~ua influincia na performance
da 1oj a.

b.3) Outros Fatores

Ex istem, alem dos fatores citados anterio·'mente uma s er ie.- .

de outr-os' fa t6res ambi enta is que podem ate ta- a a rea de infl uên
cia de uma loja. Dentre essas podem-se destacar:

.-mudança nas vias· de acesso ã 1oj a;
aumentos de preços de combustlvel;
melhoria de sistemas de tráfego a outros centros de compra;
cris~s econõmicas
controle de preços; etc. .:

2.3.3 - Importância do Estudo de ~reã-de Influência

Os benefrcios do estudo da ãrea de influência foram bem colocados por
Gis t (196"8, pg.- 156): -

"1 --faxiomãtico no mundo dos negócios que uma boa avaliação de re-
sultados de vendas ~ illlposslvelna ausência de estimativas de
potencial de vendas acuradas.
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2 - Permite um estudo muito mais cuidadoso dos grupos de consumido-
res dos quais a clientelu e et.re ida ... Tal conhecimento dos li-
mites da área de infl uênci a pe nni te ident ifi ca r os segmentos
de mercado que estão sendo servidos pela operação, e portanto,
permite uma determinação de um "mix" de mercadorias.e.esforcos
promocionais mais inteligente".

Tomando como base o conceito de ~rea de Influência, Ro~embloom (1960,
pg. 58) desenvolveu uma matriz chamada de matriz ~e estrategia de
varejo, que segundo ele: "ê uma ferramenta analltica util para sele

. . .. ~.

cionar áreas de ln{luencia para novas lojas e para ajus tar as mercad~
rias de lojas existentes em relação ~s suas áre~s de influencias atuais.

r~ix de Vurejo fvlixde Arca de Inf1 uêrlcia
(variáveis de ) Geografi a Demanda Heter:ogeneidade
Bens e Serviço x x x
Comunicação x x x
Distribuição Flsica x x x

Note-se que com essa matriz, a análise das posslvris estrategias do
mix de varejo torna-se bastante simplificada. Ao 't1esmotempo, deva-se
levar em consideração que uma mudança no mix de 'varejo pode .influir-
no mix de Area de Influencia. Por exemplo, um aUmento da variedade
pode significar um aumento da geografia (tamanho) da área de influen
cia.

La Londe (1~67, pg. 216) recomenda levar em consideração 3 aspectos
de uma determinilda área de influencia:

- potencial de vendas - baseado no tamanho da área de influencia
(pcpulaçJo) c nos gastos dessa população nos produtos que se

tende comercializar.

2 - Potencial de crescimento .,em uma área ·densamente povoada ê pr~
vãvel não haver mais crescimento. Por isso muitas lojas são loc!
lizadas em ãreas que, no presente, não comportam o tamanho da
loja, mas donde se prev~ um bom crescimento futuro.

\ .
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3 - Saturação de m~rcado - refere-se â concorr~ncia q~e existe dentro
de uma determinada área e.portanto ã participação de mercado.

o conceito de participação de mercado no varejo foi mu~to bem desen
volvido por Patente (1978, pg. 78/85). Partindo das t~cnicas utiliza
das no marketing tradicional, ele chegou ao seguinte conceito:

.V=MxP:

v = vendas daTo.i a
.M = mercado total dentro da;área de influência da loja
P = participação de mercado da 1oj a na .area de infl uênci a.

Novamente, mostra-se a importância da l\rea_de.Inf luenc í a ..No marketing
tradicional a participação. no. mercado e.-utilizadaa ..nlve.l.nacional,

.regional ou óistrital, enquanto que no varejo está sempre em função
da área de influ~ncia, podendo dentro dessa área ser subdividido em
sub-áreas de influência.

2.3.4 - T~cHicas para Delineação' de l\rea de Influ~ncia

2.3.4.1 - T~cnicas Emp~ricas

Consiste em verificar donde prov~m os clientes atuai;;:de urna de-
terminada loja/centro de compras.

As principais técnicas, segundo La Londe(1962, pg._50) são:

. na loja - entrevista com clientes
análise de placas de autom~v~is
cuponagem (pr~mios)
análise de registro de creditas
verificar os endereços dos cheques

. na area - entrevistas nas residências
entrev istas te l-efôn icas. _
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Atrav~~ de alguma dessas t~cnicas torna-se possTvel ve-
rificar a localização exata dris clientes de uma loja,
pontuando os endereços dos consumidores em um mapa da
ãrea estudada.

Com base nesse m~peamento, o m~todo mais simples de de-
linear a ~rea de influ~ncia ~ o de traçar cTrculos conc~n
tricos centrados na loja.
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Atrav~s' dessa têcnica torna-se mais f~cil dividir a irea
de influência em primãria e secundãria e terciãria (vide
pg.13/l4).A ãrea primãria seria representada por exemplo
pelos 70% dos clientes mais pr5ximos ~, loja, a secundã-
ria pelos 20% seguintes e a ãrea terciãria compreenderia
os 10% restantes:

Considerando-se mapas de localização de clientes de diver
sas lojas, torna-se possTvel analisar as diferenças exis-
tentes nas ireas de influência de várias lojas em termos
de poder de atração.

Parente (1978, pg.120/1t3) apresentou um diagrama bastan-
te util para apresentar o modelo de concentraç~o e dispe~
sâo de clientes ao redor de uma loja.

F5.f.urc /"-.'1. Cr,,,:pb.í C;JJ. l~CI)rc~:cnt~;ljcn o f 1.;];,: Cc.:or.r~!p]l:ic.:11
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Atrav~s do estudo das ~rca~ de influ~ncia de 15 supen~rca-
dos na cidade de São Paulo, Parente verificou que as curvas
eram geralmente representadas p6r uma ~urva a~sint5tica com
2 pontos de inflexão, sendo o 19 equivalente ao ponto de
ruptura entre a área primária e secundária, e o 2Q ponto de
inflexão equivalente ao ponto de ruptura entre a area secun-
dãria e terciária.

Os cTrculos t~m sido a ferramenta mais utilizada nos estudos
efetUados sobre área de influência por ser um m~todo simples
de delimitar uma certa porcentagem de clientes ao redor da
loja.

La Londe (1962, pg. 13/14) em seu trabalho sobre poder de
I

atração de supermercados utilizou o m~todo dos cTrculos con
c~ntricos traçando um cTrculo a cada 200 metros. Com isso
obteve uma contagem de clientes para cada intervalo de 200
metros (1/8 milha).

De acordo com Applebaum (1966, pg. 127) apesar das vantagens
apresentadas pelo metodo dos CTrculos concêntricos, dois
grandes fatores impedem uma maior confian~a nos resultados
quais sejam:

topografia
concorrência.

Por isso Applebaum (1966, pg. 128 a 132) apresenta uma tec-
nica alternativa baseada nao em clrculos concêntricos mas
em grades. No seu trabalho ele utilizou grades de 1/4 x 1/4
de milha.

Ordenando os quadrados em ordem decrescente ao nQ de clien-
tés encontrados em cada um Applebaumdefiniu a área primá-
ria como sendo aquelecorrespondendo aos quadrados que con-
tivessem os 60% iniciais de clientes e secundária como os
pr5ximos 20%. Ao final o mapa da área de influ~ncia se tor-
nOu como apresentado a seguir:
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t6mo foi visto anteriormente, o 'método apresentado por AppleboulIl
tem a vantagem de levar em co~sideraçã6 a topografia (avenidas dl
ferenças de diversidade populacional " vendar etc.) al~nl de possi-
bilitar urna melhor compreensao da influência da concorrência em
cada quadrante.'

2.3.4.2 - Tecnicas ~1atemãticas

Consistem em proposições maternãticas capazes de serem testadas em-
piricamente.

"A literatura existente nessa ãrea estã delimitada basicamente aos
·assim chamados gravitacionalistas do varejo (Huff, 1967, pg. 196).

Os modelos; Gravitacionais, segundo Bernard (1962, pg. 64) estão
baseados no conceito de vantagens comparativas qu~ supõem que os
consumidores direcionam-se àquele ponto de vendas do varejo onde
conseguem o retorno máximo em. utilidade, em relação ao tempo e di
nheiro dispendidos.

A primeira proposição nesse sentido, e que se tornou uma base para
as proposiç6es posteriores, foi apresentada po~ Wi11iam T. Reill:. .(in La Londe, 1962, pg. 64/65).

"Em condições normais, duas cidades atraem o varejo de uma cidade
intermediãria menor, na proporção direta a algum poder de popula-
ção dessas cidades maiores e em proporção inversa a algum poder dê.
distJncia dessas duas cidades' ate a cidade intermediária",

Pa PbDa o Db
Cidade C ido de Cidadea I b

Va
(~%)j Db

Vl)= (TIã" )
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V::: Vendas que a cidade (a ou b) at rae da cidade irite rme diàr ia I
P :::População da cidade (a ou b)
D :::Distância da cidade (a ou b ) dacidane intermediãria I

Converse (in La l.onde, 1962, pg.56) simplificou a.JQ.r.!Tlulaçãode
Rei11y, igualando Da :::Db. Dessa forma, encontrou"õ-'"~ponto de
equilIbrio para o volume de vendas das duas cidades a e b, para
a cidade intermediãria I.

._--..

Ponto de EquilIbrio
(distância.da cidade b)

= D\stância ~ ~u
f + Dopulação de a

populaçao aeo

Importante salientar que na formulação gravitacional a população
(ou volume de vendas no varejo) são fatores atra:ivos, enquanto
que a distância (tempo necessãrio para alcançar) centro de com-
pras) são fatores repelentes (Gist, 1968, pg. 1"0).

Huff (1967, pg. 187) propcs um modelo a lternat ivo aos modelus gr~
vitacionais baseado mais no consumidor que no larejista.

p" ..1J

onde:

Pij :::probabilidade de um consumidor em um certo ponto de origem
(i) viajar a um par t icu lar centro de compr-as.'(j)

:::tamanho do centro de com~ras (J'). ~j t-

Tij tempo utilizado do ponto de origem (i) pura alcançar o
centro de compras (j)

~=parâmetro a ser verificado empirfcamente para refletir o efei
to do tempo de viagem
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A vantagem desse modelo ê que leva em consideração todos os centros
de compra situados na área ,ao cont rar io da lei de Rei lly que- leva em
consideração somente 2 centros.

o modelo de Huff capacita ainda que se gtadue uma determinada área
de influ~ncia em termos de gradientes de demanda, ou curvas de
probabilidade.

probabilidade = de o con-
sumidor i coeptat no centro J.

Fonte: Huff (1967, pg. 198)

Os modelos gravitacionais tem como grande função um melhot emb~sa
mento te6tico das t~cnicas de ãrea de influ~ncia,por~m houve pouca
oportunidade de verificação empTtica, principalrnente devido ao
grande nGmero de variãveis envolvidas e a dificuldade de obtenção
de dados concretos sobre essas variãveis.

"Os modelos gravitacionais têm maior valor em função das perguntas
que cria, do que. na vi rtude de sens ibil idade em responde-I as li

(Gist, 1968, pg.169).

Além dos modelos gravitacionais foram ilpresentados modelos econo-
m~tricos utilizando anâlise de regressão, que tentam explicar e
prever a performance de um centro de compras em função de um con~
junto de variãveis ex6genas. Segundo Parente (1978, pg. 401), ne~
Sq categoria estão os trabalhos de Cottrele (1971), Oavies (1973)
Heald (1972), Clauson (1974) e Fcnwick (1976), al~m do pr6prio
Juracy Parente (19?8).
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Nota-se que esses trabalhos sao todos da ~ltima d~cada, portanto
bastante novos, prevendo-se que deverâ haver um desenvolvimento
considerâvel hos pr6ximos anos.

Os modelos econometricos tentam relacionar a performance de uma
loja, com um conjunto de variâveis exogenas.

~Existem 3 grandes categorias nas quais essas variâveis podem ser
classificadas:

a) caracterlsticas da loja
b) fatores ambientais
c) concorrência

Em geral) as variâveis da primeira categoria são fatores contro-
lâveis de mix de varejo enq~anto as vari~veis das duas Gltimas
categorias escapam ao controle dos vare.i í stas " (Parente, 1978,
pg. 47).
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2.4 - REVI5~O DE LOTE ECONOMlCO DE COMPRA

Para que se mantenha uma posiçao competitiva de vendas favorãvel, e
para que se obtenha lucro satisfatório, os artigos devem ser adquirl
dos ao mais baixo custo. O custo das aquisições e o custo da manuten-
çao de estoques devem tambem, ser mantidos em um nivel econômico. Es-
sas considerações são a base de toda a função e ciência de compras.
(Heinritz, pg. 15).

O conceito de Lote Econômico de compra, tem tido uma aceitação cresce~
te em função da sua capacidade de minimizar o custo total de suprimen-
tos.

Na atividade comercial a sua importância e ainda maior em função da al
ta participação dos custos de aquisição de mercadorias sobre o total de
custo da empresa.

Os custos de suprimentos podem ser divididos em 2 grandes grupos:

1) Custo de obter estoque
2) Custo de manter estoque

o custo de obter o e?toque inclui o custo do pedido (O) e o custo de
transporte (T). Jã o custo de manter o estoque inclui o custo com ju-
ros sobre o capital investido (I), o custo de armazenagem (5) e o cus
to de deterioração e obsolecência (O).

a::
o
'"o...

.~
C
::l

'".8
'"::l
U

Custo un,·t ..
ar,o de

manter e bo ter estoque

I

Tamanho do lote em! unidades
I

(Machline, pg. 221)
Tamanho do lote económico
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A curva dos custo para obter estoque tem forma de hiperbole equilãtera.
A curva do custo para manter estoque ê uma linha reta que passa pela
origem.

A curva de custo total (obter + manter) tem o seu ponto mlnimo a mesma
distância do eixo vertical que o ponto de intersecção das duas curvas
para manter e para obter.

No ponto de mlnimo custo total encontra-se o Lote Econômico de compra.
Supondo um custo unitãrio (c) e um consumo anual em unidades (Q), te-
mos um consumo anual em valor (C = Qxc).

C Total = Custo de Obter + Custo de Manter

A quantidade mêdia de estoque no sistema e igual ã metade do consumo
anual Q/2

o custo unitário para obter estoque e igual ao custo total para obter
estoque dividido pelo consumo total, ou seja:

Custo de Obter = (O + T)/Q

o custo anual mêdio de manter o estoque ê o produto das taxas de juros,
armazenagem e obsolesc~ncia (I + S + O) pelo valor mêdio do estoque no
sistema (c . Q/2).

custo de manter = (I ~ S + O) c. 0/2)

Como o custo total mlnimo e encontrado no ponto em que o custo de obter
= custo de manter, temos que:

custo total mlnimo~ custo de obter = custo de manter

ou (O + T)/Q = (I + S + O) c . 0/2
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Dessa igualdade obtem~se a formula de Lote Econômico de Compra,
que torna m;nimo o custo total de compra.

LEC
~

2.C. (O + T)=
(1+5+0)

onde:

LEC = Lote Econômico de Compra
C = consumo anuql
O = custo do pedido
T = custo do transporte
I = taxa de juros
5 = taxa de armazenagem
D = taxa de obsolescência

A empresa que trabalha com o Lote Econômico de Compra nas suas
operações mantem um estoque minimo de segurança e um estoque mi
ximo que corresponde ao estoque minimo mais o lote econômico de
compra conforme mostra o gráfico a seguir:

Estoque

Tempo
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Supondo-se que o fluxo de vendas de mercadorias seja razoavelmen
te constante, pode~se supor na prática que exista um periodo ec~
nomico de compra (6T) proporcional ao tempo gasto para consumir
o lote econômico de compra.

liascompradores experimentados podem fazer uma avaliação rápida
e intuitiva dos fatores e, na maioria das vezes, chegar bastante
próximos das respostas exatas ... do lote econômico de compra".
(Henritz, pg. 151).

A bibliografia apresentada sobre Lote Economico de compra nao teve
o objetivo de ser exaustivo, mas introduzir um coneito amplamente
aceito para utilização posterior no Capitulo 5.
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3.1 - Introdução

A pesquisa de campo foi efetuada em junho de 1983 com clientes da Makro.

o estudo foi limitado às 3 lojas de são Paulo (Vila Maria, São Berna~
do e Butantã), em função da dificuldade em efetuar pesquisa emplrica,
nas outras cidades. As lojas de são Paulo apresentam ainda a vantagem
de concorrerem entre sl, possibilitando a verificação da superposição
de áreas de influência.

A pesquisa foi efetuada com clientes da área de alimentos e da area de
não alimentos, permitindo análises distintas.

Não foi levado em consideração se as compras efetuadas sao para comer-
cialização/utilização profissional ou para consumo familiar. Deve-se
levar em conta, que a grande maioria dos clientes estão na la. catego-
ria, e que todos os atacadistas cash and carry obtêm uma parte de seu
faturamento nas vendas para consumo familiar.

Todos os dados levantados foram ponderados por um multiplicador,de sor
te a resguardar o sigilo comercial da Makro Atacadista S.A.

3.2 - Levantamento de Campo

o levantamento dos dados emplricos foi efetuado atrav~s de entrevistas
com os clientes nas próprias lojas.

Os clientes foram entrevistados à salda dos "check-outsll
, utilizando-se

processo randômico de seleção de clientes a serem abordados. A amostra
foi no entanto, estratificada de acordo com o padrão de tráfego de cada
loja, por área (alimentos e não alimentos) por dia e por hora do dia.

Esse tipo de amostragem e sugerido por La Londe em seu trabalho
"Dj f fer-ent iels in Supermarket Drawing Power", (La Londe, 1962, pg. 60).
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Ao total foram efetuadas 600 entrevistas assim distribuldas:

~rea
Loja Alimentos Não Alimentos Total

Vila Maria 100 100 200
são Bernardo 100 100 200
Butantã 100 100 200
Total 300 300 600

o tamanho da amostra utilizada nao teve conotaçâo estatlstica, pois fi
cou limitado a um custo do levantamento de campoplauslvel para um tra
ba 1ho acadêmi co.

As duas areas de cada loja foram tratadas como se fossem lojas indepe~
dentes. Todas as informações, tais como mapeamento dos clientes, dis-
tância percorrida, volume de compras, frequência de visitas etc, foram
levantadas e apresentadas de forma independente para cada area, obten-
do-se então praticamente um total de 6 lojas (3 lojas x 2 âreas).

o levantamento de campo foi efetuado no perlodo de 1 semana (de 2a.fe!
ra a sabado, sendo o numero de entrevistas realizadas, por semana e por
hora, proporcional ao m?vimento das lojas. Em cada loja atuaram 3 pes-
quisadores no levantamento de campo.

Na pago 36 esta apresentado o questionaria utilizado na pesquisa de
campo.

3.3 - Tabulação

Ap6s o levantamento de campo todos os questionarias foram criticados
e codificados.
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A tabulação dos questionarias foi efetuada pela empresa CET - Codifica
ção e Tabulação S/C Ltda., utilizando computador IBM-370 da Faculdade
de Física da Universidade de são Paulo.

Nas pags.37 e 38 estão apresentados modelos do print-out de computador.

o print-out de computador foi efetuado por loja e area (alimentos e
não alimentos). Os resultados das variaveis distância percorrida, va-
lor da compra e frequência de visitas foram cruzados utilizando-se es
calas para cada variavel.

Após o levantamento de campo, os clientes foram localizados (lIplot~
dosll) num mapa da Grande São Paulo, com ajuda de um guia de ruas. No
próprio mapa foi verificada a distância, em linha reta do cliente ate
a loja,na qual havia comprado.
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3.4 - ROTEIRO DE ENTREVISTA

- Quanto o Sr.(a) gastou hoje, em compras na Makro, na ãrea de alimentos/
nao alimentos (área onde está sendo efetuada a entrevista).
1.1 - nada
1.2 - at~ Cr$ 2.500,00
1.3 - de Cr$ 2.501 a 5.000
1.4 de Cr$ 5.001 a 10.000
1.5 - de Cr$ 10.001 a 25.000
1.6 - de Cr$ 25.001 a 50.000
1.7 - de Cr$ 50.001 a 100.000
1.8 - de Cr$ 100.001 a 250.000
1.9 - acima de Cr$ 250.001

2 Quanto tempo o Sr. (a) dispendeu para vir ate a Makro hoje?

2.1 - at~ 5 minutos
2.2 de 6 a 15 minutos
2.3 - de 16 a 30 minutos
2.4 - de 31 a 60 minutos
2.5 - mais de 60 minutos

3 - Qual o endereço de seu estabelecimento (resid~ncia) para onde-se destinam
essas compras?
Rua----------------------------- ri9
Este endereço fica perto de que outra rua (avenida) _
Bairro----------------------------Cidade----------------------

4 - Com que frequ~ncia o.Sr.(a) costuma visitar essa loja da Makro?
4. 1 - todo dia
4.2 - mais que 1 vez por semanil
4.3 - semanalmente
4.4 - quinzenalmente
4.5 - mensalmente
4.6 - menos que isso
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4 - AREA DE INFLUtNCIA
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4.1 - Apresentação dos Resultados

Mapeamento

Depois de efetuada a "localização" dos clientes em relação ã loja foram
traçados circulos concêntricos centrados na loja, com intervalos de 2,5
em 2,5 km de raio.

Apesar de ser um metodo com limitações (vide item 2.3.4.1), esse metodo
foi adotado por ser o mais simples e especificamente nesse estudo, e de
se esperar que os aspectos topografia e concorrência tenham suas impli-
cações minimizadas em função da grande dimensão das áreas de influência
das 3 lojas.

Esse mapeamento mostra que a dispersão de clientes ao redor das lojas
tem um comportamento semelhante a área de influência no varejo. A densl
dade de clientes ao redor das lojas tendem a diminuir com a distância,
da mesma forma como acontece nos supermercados.

No mapa apresentado na pãgina a seguir, estão "localizadas" as 3 lojas
e os respectivos clientes. A cor vermelha foi utilizada para a loja da
Vila Maria, cor azul para a loja de são Bernardo e a cor verde para a
loja do Butêntã.

Não se verificam diferenças significativas entre as ãreas de influência
das 3 lojas atraves da anãlise visual do mapeamento.
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Apresentação Gráfica

Os resultados da localização dos clientes em relação ã loja foram colo-
cados num gráfico em que a abcissa representa a distância do cliente ã
loja e a coordenada representa a porcentagem (%) acumulada de clientes
da loja.
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Esse diagrama, proposto por Parente (1978) permite avaliar a extensão
da ãrea de Influência das lojas cash & carry sob estudo. Apesar das
proporçoes diferentes dos resultados do estudo de Parente (vide gráfi-
co pg. 44). o gráfico nos mostra que:

- a curva tem uma forma assintõtica semelhante a curva da área de in-
fluência do varejo;

- o gráfico permite também verificar a dispersão de clientes em areas
de influência primária, secundária e terciária.

A medida sugerida por Applebaum em seu estudo "Methods for Determining
Store Trade Areas, Market Penetration and Potential Sales" é a seguinte:
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Area Primária: é a área mais próxima da loja e donde provem cerca
de 60 a 70% dos seus clientes.

Area Secundária: é a área que se avizinha com a área primária e da
qual se obtêm cerca de 15 a 25% de seus clientes.

Area Terciária: e a área que pode ser deflnida como uma porçao resi-
dual da área de influência da loja.

A tabela a seguir mostra como se comportam aproximadamente as áreas
de influência do atacado cash & carry utilizando-se a medida sugerida
por Applebaum.

Area de Influência % Clientes Raio (Km)
lIrea Primãria 70 11
Area Secundária 85 20
Area Terciária 100

A classificação em áreas de influência (primária, secundária, terciá-
r.ia) parece ser valida também para o atacado cash & carry conforme pr~
posto na literatura de varejo. Porém as dimensões de cada área são
muito maiores que as áreas de supermercado tradicional.

De maneira geral, a área de influência da área de alimentos e um pouco
maior que a área de influência de não-alimentos. Essa diferença pode
ser explicada pelo maior numero de compradores profissionais nesta
area, que em função de compras mais volumosas estariam dispostos a
percorrer uma distância maior para adquirir suas mercadorias.
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Apresentação Numérica

A apresentação numérica, conforme apresentada a seguir, permite um a-
companhamento melhor dos proxlmos sub-capitu10s e representa em forma
de tabela, os resultados subdivididos por lOja e área do gráfico de
área de influência apresentado na pago 41.

DISTRIBUIÇAO ESP~C}_A_~._~E_.C.~I.E_NT~_~
(% ACU~1ULADA)

AREA DE AW1ENTOS

Distância da Tota 1 das Loja Loja LOja
Loja (Km) 3 Lojas Vi la ~Idria São Berna rdo Butantã---

O - 2,5 10,7 6,0 13,0 13,0
2,5- 5,0 25,7 26,0 23,0 28,0
5,0- 7,5 51,0 48,0 40,0 65,0
7,5- 10,0 69,3 64,0 57,0 85,0

10,0- 12,5 74,0 75,0 60,0 87,0
12,5- 15,0 79,0 81,0 65,0 91,0
15,0- 20,0 81,0 83,0 70,0 93,0
20,0- 25,0 82,7 83,0 71,0 94,0
25,0- 50,0 91,0 85,0 92 ,O 96,0
50,0-100,0 94,3 89,0 96,0 97,0

100,0-250,0 98,0 97,0 96,0 100,0
+250,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AREA DE.NAO ALIMENTOS

Distância da Tota 1 das Loja Loja LOja
Loja (Km) 3 Lojas Vila Maria São Berna rdo Butantã

O - 2,5 19,3 13,0 20,0 25,0
2,5- 5,0 36,0 33,0 35,0 40,0
5.0- 7,5 58,0 53,0 59,0 62,0
7,5- iO,O 68,3 62,0 67,0 76,0

10,0- 12,5 77 ,O 69,0 76,0 86,0
12,5- 15,0 81,3 70,0 83,0 91,0
15,0- 20,0 84,6 72,0 88,0 94,0
20,0- 25,0 87,6 74,0 91,0 98,0
25.0- 50,0 93,6 83,0 99,0 99,0
50,0-100.0 95,9 89,0 100,0 99,0

100,0-250,0 99,6 99,0 100,0 100,0
+250,0 100,0 100,0 .l.QQJ2 100,0.
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4.2 - Comparação com a Area de Inf1u~ncia de Supermercados

Parente (1978) realizou um estudo sobre áreas de inf1u~ncia com 15 su
permercados em são Paulo, O presente estudo, com três lojas de atacado
cash & carry foi realizado também em são Paulo.

Como era esperado, a área de influência do atacado cash & carry é mui-
to maior que a área de influência do supermercado tradicional de vare-
jo. O qráfixo mostra a grande diferença no tamanho das áreas de influên
cia sob estudo, pois enquanto nesse estudo utilizou-se clrcu10s concen-
tricos com intervalo de 2,5 km, Parente utilizou clrcu10s com intervalo
de 100 metros.
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O quadro a seguir apresenta os resultados de forma sumária dos dois estudos.
Para a comparação, utilizou-se apenas os resultados da ãrea de alimentos
do atacado cuja natureza de produtos é aproximadamente igual ao su-
permercado tradicional.
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Distância da Loja
% de Clientes Atacado Supermercado Relação:da Loja Cash & Carry Tradicional Atacado f Varejo

10 2 km 0,1 km 20
30 6 km 0,25 km 24
50 7,5 km 0,35 km 21
70 11 km 0,7 km 16
90 50 km 2,4 km 21

O quadro mostra que o raio da area de influência do atacado cash &
carry e aproximadamente 20 vezes maior que o do supermercado tradi-
cional. Esse valor indica que a area abrangida pelo atacado cash &
carry equivale a cerca de 400 vezes a area de influência abrangida
pelo supermercado tradicional (AI = VR2).

No entanto, deve ser observado que as divisões sao proporcionais ou
seja, guardadas as dimensões,a area de influência do atacado cash &
carry tem comportamento semelhante a area de influência do varejo tra
dicional.

A grande diferença entre o tamanho das áreas de influência e expl ic_~
da por uma'somat6ria de todas as variáveis que afetam a área de in-
fluência, (como foi visto no item 2.3.2), tais como tamanho da loja
localização, variedade de produtos oferecidas, esforço de marketing
das lojas, etc. Porem 2 fatores podem ser considerados os motivos mais
fortes para essa grande diferença nos tamanhos das áreas de influên-
cia:

a) Tipo de Cliente: enquanto no supermercado tradicional, a compra de~
tina-se a uso domestico (tendo um valor medio de compras baixo), no
atacado cash & carry a compra destina-se a uso profissional (trans-
formação ou revenda), com um volume medio adquirido maior que no s~
permercado. Ora, se o valor da compra e muito maior, o cliente es-
tá disposto a gastar mais tempo e em decorrência 'percorrer uma dis-
tância maior para efetuar o abastecimento. Parece ser plausível fa-
zer uma analo1ia entre compra comparada (atacado) e compra por con-
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veniência (varejo). Como foi visto na revisão teórica, os produ-
tos de compra comparada permitem contar com uma ãrea de inf1uên-
cia mai ar.

b) Concorrência: a concorrência a nlvel de varejo e muito maior e pul
verizada que no atacado, obrigando o cliente do atacado a percorrer
uma distância maior, qualquer que seja o fornecedor escolhido. No
caso da Makro esse fator ainda tem mais uma agravante: praticamente
inexistem atacadistas cash & carry que ofereçam a variedade de pro-
dutos oferecidos pela Makro.

Com base nas diferenças de tamanho das ãreas de influência do atacado
e varejo de cerca de 20 vezes, foi elaborado um grãfico que mostra as
ãreas de influencia do atacado e do varejo numa escala proporcional (1
km no atacado = 50 metros no varejo), conforme apresentado a seguir.
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Esse grãfico mostra claramente a semelhança existente entre as ãreas
de influência do atacado e varejo, guardadas as devidas proporçoes.

Através da anãlise desse grãfico pode-se concluir que o conceito de a-
rea de influência do varejo é perfeitamente adaptãvel ao atacado cash
& carry.
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4.3 - Comparação entre as ~reas de Influ~ncia das 3 Lojas

o objetivo
influ~ncia

deste
das 3

capltulo e o de analisar as diferenças nas ãreas de
lojas sob estudo. Para facil itar

de alimentos e
a compreensao, foram
não alimentos de forutilizados os resultados das ãreas

ma agrupada.

Pelo grãfico a seguir torna-se posslvel classificar as 3 lojas da se-
guinte maneira:

maior area de influ~ncia:
ãrea de influ~ncia media:
menor ãrea de influ~ncia:

Vila Maria
são Bernardo
Butantã
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As lojas da Vila Maria e são Bernardo tem areas de influencia primaria
semelhantes (ate 70% dos clientes). A partir desse valor a area de in-
fluência da Loja Vila Maria estende-se muito mais que a de são Bernar-
do. Ja a loja do Butantã e nitidamente o que possui a menor area de
influência em todas as suas faixas.

Para analisar as diferenças encontradas nas 3 lojas sob estudo, utili-
zaremos o item 2.3.2 deste trabalho: fatores que determinam o tamanho
da area de influência.

Existem 2 grandes grupos de variaveis que influenciam o tamanho da
area de influência: as variaveis controlaveis e as variaveis incontro
laveis.

a) Variaveis Controlaveis (sob controle da Empresa)

a.l) Variedade de Mercadorias Oferecidas: quanto maior a variedade
maior o tamanho da Area de Influencia.

A variedade de mercadorias das 3 lojas e aproximadamente i-
gual. Somente a loja da Vila Maria possui uma variedade um pouco
maior em função da pr6pria area de vendas dessa loja ser maior
(cerca de 20%). Esse dado corrobora o fato de a area de influên
cia dessa loja ser maior.

a.2) Natureza dos Produtos Oferecidos:

Bens de compra comparada "atraem" clientes mais distantes que
os bens de compra por conveniência.

Não ha diferença entre as 3 lojas sob estudo. As diferenças
existentes entre as areas de alimentos e não alimentos foram
avaliadas no item 4.1.
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a.3) Localização da Loja

Condições de Acesso: quanto melhor a condição de acesso,
maior a área de influência.

A loja melhor posicionada ê a Vila Maria, localizada na Margl
nal Tiête, e ~om facilidades de acesso em ambos os sentidos.
Comparativamente às outras lojas, ê a que estã mais próxima à
Via Dutra, Bandeirantes e Via Anhanguera.

A loja de São Bernardo, localizada na via Anchieta tem o seu
acesso sentido Santos-São Paulo dificultada devido à distân-
cia com os trevos mais próximos. Jã a loja do Butantã, locali
zada próxima à via Raposo Tavares, apesar de ser de fãcil ace~
so, não ê visivel da Rodovia, dificultando a abertura de novos
clientes.

Localização Frente a Mercados: As evidências de estudos ante-
riores indicam que quanto maior a densidade populacional, menor
a ãrea de influência.

A loja da Vila Maria ê a que apresenta a maior densidade pop~
lacional ao seu redor, As lojas de são Bernar-
do e Butantã estao instaladas praticamente nos limites da re-
gião metropolitana, não tendo areas consumidoras de importân-
cia, localizadas ao sul .da loja.

A densidade populacional ao redor da loja da Vila Maria (pri~
palmente dentro de um raio de 10 km), pode ser o fator que m~
lhor explica o comportamento da ãrea de influência dessa loja:
ãrea primãria relativamente pequena e iqual a são Bernardo e
depois uma ãrea secundãria maior, em função dos outros fatores
apresentados.
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a.4) Esforço de Marketing das Lojas: quanto maior for o esforço
de marketing, maior sera a ~rea de Influência.

o esforço de Marketing das lojas pode ser considerada no
nosso estudo como sendo igual para as 3 lojas. As variaveis
comunicação e preços são centralizadas pela matriz e iguais
para todas as lojas. Nada faz supor que o atendimento dado
aos clientes seja diferente em alguma das 3 lojas.

Em termos de tradição da loja (idade), novamente se sobres-
sai a loja da Vila Maria, inaugurada em 1972. Esse fato nova-
mente ajuda a explicar a area de influência maior da loja da
Vila Maria. A loja do Butantã ê a mais nova das 3 lojas.

Quanto ao estacionamento pode ser considerada igual para as
3 lojas, ja que estão perfeitamente dimensionadas para aten-
der o trafego existente em cada loja.

b) Variaveis Incontrolaveis

As variaveis incontrolaveis ou ambientais sao aquelas que escapam
ao controle da empresa, uma vez instal~da uma loja.

b.l) Concorrência: Applebaum (1966) afirma que se 2 super-
mercados estão localizados lado a lado, cada loja devera ter
uma area de influência maior, porque as duas juntas oferecem
uma variedade de mercadorias maior e portanto exercem maior
atração sobre os consumidores.

Esse fato ocorre em maior escala com a loja da Vila Maria. A
seu lado esta instalada um hipermercado da rede Carrefour. A-
pesar de "pr-ocur-ar-em" tipos de clientes diferentes, um numero
razoavel de clientes do Makro visita tambêm o Carrefour com o
intuito de efetuar shopping de preços. Alem disso, a loja da
Vila Maria conta com uma serie de concorrentes atacadistas
na pr6pria região da Vila Maria e no bairro pr6ximo do Bras.

18LIOl A e. OEDEC
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As outras duas lojas tinham na epoca da pesquisa poucos con-
correntes nas proximidades.

b.2) Fatores Populacionais: pode aumentar ou diminuir a ãrea de in
fluência, dependendo do movimento da população.

De maneira geral, não houve grandes movimentos populacionais
nas ãreas sob estudo nos últimos anos.

Cabe ressaltar que a loja de são Bernardo recebe boa parcela
de seus clientes da região da Baixada Santista (cerca de 30%
do numero de clientes na ãrea de alimentos). Esse fator aume~
ta a ãrea de influência da loja, por~m deve ser levado em con
sideração que na região compreendida entre são Bernardo e San
tos praticamente inexistem núcleos populacionais.

b.3) Outros Fatores
Outros fatores influenciam a ãrea de influência, tais como:
aumento rios preços dos combustfveis (encarecendo o custo dos
transportes e portanto forçando a uma diminuição nas ãreas de
influência), crises econômicas (descapitalizando o comprador
profissional, fazendo com que tenha que efetuar compras mais
frequentes e portanto mais próximas ao seu estabelecimento),
inflação (gerando diferenças significativas de preços cobrados
em função da polftica adotada por cada empresa. Esse fator faz
com que o cliente tenha que efetuar uma pesquisa para compra
maior para se.beneficiar de bons preços, e portanto estar dis-
posto a percorrer distâncias maiores). Porém, nada leva a crer
que alguma das 3 lojas tenha sido mais beneficiada ou prejudi-
cada por esses fatores.

Análise dos Resultados

Como foi visto, a loja que apresenta a maior area de influência e a
Vila Maria, seguida por São Bernardo, enquanto a loja do Butantã
apresenta a menor Area de Influência.
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A seguir estão apresentados de forma sumária as variáveis que influenciam o

tamanho da área de influência com os resultados das comparações loja a loja,
obtidas da análise anterior.

Loja
Variáveis que afetam a irea de in f luenci a Vi 1a t1ar-ia São Bernardo Butanta

a} Variiveis Controliveis

/Var'edade de Mercadorias ~ -.
Natureza dos Produtos ••••••••• ~ --....
Localização da Loja

~

-.. ~
"

Facilidade de Acesso ~ ••••••••

"
Localização Frente a Mercados '" •••••• ~

Esforço de t,1arketing das Lojas
, , Comuni cação ~ ~ .....•..
, , Preços •••••• ~ -..
" Atendimento -.. ~ --....
, , Estac ionamen to --..... --.... --....
, , Idade da l.ojas ", --... "b} Variáveis Incontroláveis
Concorrencia /" ~ --..
Fatores Populacionais --.. / ---...
Ou tros Fa tores -.. .-.. ~

/ A variável influi positivamente no tamanho da área de influincia
da loja comparada com as demais
A variável não afeta a ãréa de influência da loja comparativament.e
às demais

h d irea de influenciaA variável influi negat'iv~mente IW taman o a
da loja quando comparada as den~15
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Totalizando o sumario apresentado obtêm-se do total de 13 variaveis analisa-
das o seguinte resultado:

LOJA
A Vari ave 1 se Comporta Vila Maria

/ 5.-.. 6
"'- 1

Saldo +4
Jl.reade Influência Teõri ca Maior

são Bernardo Butantã

12
O

+1

O

12
1

-1
Maior Menor

Esse resultado mostra a coerência da analise das variaveis que afetam a area
de influência. A loja da Vila Maria com um saldo +4 e a loja que pela anali-
se das variaveis deve ter a maior area de influência, Em segundo lugar a Loja
de São Bernardo (+1) e por ultimo a Loja do Butantã (-1), que pela analise
das variaveis deve ter a menor area de influência.

Como foi visto no início do capítulo, e exatamente esta a realidade verifica-
da na pesquisa realizada, ou como mostra o quadro a seguir:

Jl.reade Influência
RAIO DA LOJA {KM}

Vi1a Maria são Bernardo Butantã
12,5 12,8 8,5
75,0 35,0 12,5

Maior Medio Menor-

Primaria (70% dos clientes)
Secundaria (85% dos clientes)
Jl.reade Influência Real
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4.4 - Sobreposição de ~reas de Influência

Os modelos gravitacionais supõem que o poder de atração de duas enti
dades de varejo é diretamente proporcional ao tamanho dessas entida-
des e inversamente proporcional ã distãncia dessas entidades de um
suposto cliente.

Apesar de não ser perfeitamente correto, como foi visto no Ttem 4.3,
podemos supor para a~ãlise comparativa que o tamanho das 3 lojas sob
estudo é igual, exercendo, portanto o mesmo poder de atração sobre
os clientes. A variavel 2m questão então seria somente a distância
a que clientes se situam das lojas.

As distâncias em linha reta entre as 3 lojas sao os seguintes:

Vila Maria - são Bernardo - 17 Km
Vila Maria - Butantã - 16 Km
são Bernardo - Butantã - 20 km

No mapa a seguir estã apresentada a dispersão dos clientes das 3 lo-
jas sob estudo. Os pontos vermelhos representam os clientes da Loja
da Vila Maria, os pontos azuis representam os clientes da loja de
são Bernardo, enquanto os clientes da loja do Butantã estão apresen-
tados sob a forma de pontos verdes.

Pela anãlise visual do mapeamento apresentado é possT~el verificar
que existe uma certa coerência por parte dos clientes em relação a
escolha da loja onde irã se abastecer: o cliente normalmente escolhe
a loja que estiver situada a menor distância de sua localização.
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PLANTA DA GRANDE S~O PAULO ~
LOJA VILA MARIA
LOJA S~O BERNARDO
LOJA BUTANT~

.•.. / ,..- '.-.- -r~ / .-
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Porem, a fim de melhor explorar a teoria de Huff (1967) de gradientes
de demanda ou curvas de probabilidades (vide item 2.3.4.2 deste estu-
do), utilizou-se o seguinte artiflcio:

foram traçados 3 retângulos com largura igual a 7,5 km e comprimen-
to igual a distância de uma loja a outra. A linha central desse re
tângulo situa-se na reta que une a localização de duas lojas.

Cada um desses retângulos foi subdividido em 8 retângulos iguais. Des
sa forma consegui-se criar areas de probabilidade de um cliente com-
prar numa ou na outra loja (em analogia com as curvas de probabilida-
de de Huff).

Em cada uma dessas areas (retângulos) de probabilidade contou-se o nu
mero de clientes de uma e da outra loja. O levantamento foi efetuado sem
pre comparando apenas duas lojas em cada retângulo.

No mapa da pagina anterior esta apresentado o retângulo (e sua divi-
são) correspondente a area compreendida entre as lojas da Vila Maria

I

e são Bernardo. Os resultados obtidos estão apresentados a seguir:
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Retãngulo de
Númet'o de Clientes Situados em cadaProbab i idade Distribuição - % dos {Iientes Situados

(Contados a pa tir Retân~ul0 no Retã~_o __ "__
~a LOJd da Vila Maria) Loja V.~laria loja S. Bernardo Total Loja V.Maria !-oja S.Bernardo Tota 1"- --

I 28 I 29 97 3 100
2 16 2 18 87 13 100
3 8 5 13 62 38 100
4 8 19 27 30 70 100
5 O 13 13 O 100 100
6 O 12 12 O 100 100
7 1 15 16 6 94 100
8 O 22 22 O 100 100

Nota-se claramente que quanto mais perto de uma loja estiver um cliente,
maior a probabilidade de efetuar suas compras naquela loja mais próxima.

o mesmo racioclnio utilizado para verificar a probabilidade de comprar
em uma ou outra loja f?i efetuada nas outras duas relações (yila Maria
x Butantã e São Bernardo x Butantã).

Tirando uma media das 3 comparações posslveis verificou-se a seguinte
distribuição de probabilidades atraves das ãreas (retângulos estudados).

Distribuição (%) dos Clientes
Retângulos de Probabilidade Situados no Retângulo
(Contado a Partir da Loja A) Loja A Loja B Total

98 2 100
2 91 9 100
3 86 14 100
4 65 35 100
5 35 65 100
6 14 86 100
7 9 91 100
8 2 98 100
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Ou ainda, na forma grãfica, como foi apresentada por Huff (1967, pg.
198) .

Retângulos de Probabilidade
(Resultados obtidos na pesquisa de campo)

Loja A «<
Probabilidade de um cliente si-
t~ado no ~etângu10 Preferir a

Loja A

Retângulos de
Probabilidade
(Contados a par
tir da Loja Aj

W

1
,..

0,98
2 I 0,91I

I

3 I 0,86
4 I 0,65
5 I 0,35I

I

6 I 0,14
7 I 0,9
8 I 0,2

~.•..Loja B

Os resultados apresentados parecem realmente comprovar a Teoria de Huff
das curvas de Probabilidade, pois o comportamento e muito parecido com
as curvas de Huff'conforme mostra o quadro a seguir e já apresentado no
,tem 2.3.4.2

probabil idade ::: de o con-
sumidor i C08prar no centro J.

Fonte: fluff (1967, [19.198)
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Os resultados obtidos tem um significado maior quando se lembra que os rn~

delos gravitacionais tiveram pouca oportunidade de verificação emplrica nos
estudós desenvolvidos. Al~m disso, comprova-se uma vez ~ais qU2 a teoriil
disponlvel sobre ãrea de influência no varejo parece ser perfeitamente a
plicãvel no atacado cash and carry.

Cabe ressaltar ainda a simetria existente entre os retângulos de proba-
bilidade. Assim, o ultimo retângulo contado a partir de uma loja tem a
probabilidade complementar ao 19 retângulo. O penultimo retângulo tem
uma probabilidade complementar ao 29 retângulo e assim por diante. As-
sim, na reta que passa pelo ponto m~dio da distância entre duas lojas,
a probabilidade e de 50% para cada loja. Esse fato se deve ao tamanho
das 3 lojas serem iguais.

Esse tamanho igual das 3 lojas, permitiu compreender de uma forma sim-
ples e concreta a teoria apresentada por Huff, jã que a unica variãvel
em questão foi a distância a que o cliente se localiza da loja.

o artlficio de retângulos de probabilidade desenvolvido nesse estudo traz
porem uma limitação. Apenas cerca de 35-40% dos clientes de 2 lojas encon
tram-se na ãrea compreendida pelo retângulo. Por~m, ê nessa area que se
encontram os maiores rroblemas de sobreposição de ãreas de influencias,
sendo portanto a região onde a teoria gravitacional tem sua maior utilidade.
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Como anãlise complementar da sobreposição de ireas de influ~ncia, no-
ta-se ainda pelo mapeamento exposto na pâg. 55-A ,que existem duas
ireas que poderiam compreender uma nova loja: zona leste e Santo Ama-
ro. Nestas duas ireas caberia uma nova loja sem que com isso as lojas
já existentes perdessem boa parte dos seus clientes.

Por~m, outras análises de potercial de cada uma dessas areas deveriam
ser efetuadas, antes de uma de~isão definitiva sobre outra loja, estan
do essa anilise fora do escopo do presente estudo.
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5 - VOLUME DE COMPRAS E A DISTANCIA PERCORRIDA PELO CLIENTE
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5.1 - Razões para admitir que exista uma relação direta entre a distância
percorrida e o volume de compra

Na bibliografia estudada, essa relação nao foi levantada por nenhum
autor. La Londe (1962) em seu estudo sobre poder de atração de super-
mercados pressupôs uma venda de US$ 100, para cada cliente entrevis
tado, independente da distância percorrida pelo cliente.

Applebaum (1966) e Parente (1978) tamb~m não levaram em consideração
essa posslvel relação em seus respectivos trabalhos.

o autor levantou essa hipotese em conversas com donas de casa que mo-
ravam mais ou menos proximas a supermercados e hipermercados.

A hipotese bãsica ~: "quanto mais distante o cliente se situa de um de
terminado centro de abastecimento menor sera sua frequência de compras
(visitas), e portanto maior serã seu volume de compras a cada visita".

Para facilitar a compreensao, suponhamos o exemplo hipot~tico de 3 f~
mIl ias em uma região onde so exista um unico local de abastecimento
dom~stico (x). Ainda, para facilitar a comparação, cada famIlia possui
o mesmo volume de recursos para despesa mensal, e cada famIlia estã si-
tuada a diferentes distâncias do local de abastecimento.

Recursos Para Distância Frequência Compras Volume To
-Desp. Mensal da Loj a {x) de Visitas por Visita tal Comp.

FamIlia A KCr$ 100 Km 4 - KCr$ 25 KCr$ 100x mes
FamIlia B KCr$ 100 5 Km 2 - KCr$ 50 KCr$ 100x mes
Famll ia C KCr$ 100 10 Km 1 - KCr$ 100 KCr$ 100x mes

Esse racioclnio parece ser bastante logico e coerente, ã medida em que
o casto do transporte (em termos de tempo e gastos com veIculo) influi
diretamente na frequência de compras.
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Prosseguindo nesse raciocinio, de que em media o volume de compras dos clien-
tes e igual, o autor buscou atraves da literatura traçar uma analogia entre o
lote econômico de compra de uma empresa e o lote de compra de um cliente de va
rejo (ou no caso, de atacado).

Nesse estudo, nao se supôs que o consumidor faça as contas do Lote Econômico
de Compra; mas sim que ele tenha um "feeling" do custo total das compras, de
tal sorte a minimizar esse custo total (da mesma forma como acontece com o Lote
Econômico de Compras).

"Os compradores experi mentados podem fazer uma aval ição rãpi da e intui tiva dos
fatores e, na maioria das vezes, chegar bastante próximo das respostas exatas"
(Heinritz, pg. 151).

Como foi visto no ltem 2.4, a fórmula do Lote Econômico de Compra e:

LEC = 2C (O+T)
(I+S+0)

onde:
C = Consumo Anual
O = Custo de Pedido
T = Custo de Transporte
I Taxa de Juros
S = Taxa de Armazenagem
O = Taxa de Obsolescência e Deterioração

Para efeitos de anãlise supôs-se iguais para qualquer cliente os seguintes va
1ores:

Cons umo Anual (C)
Custo de Juros (I)
Custo de Armazenagem (S)
Custo de Deterioração (O)

.,
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Algumas limitações a essas hipoteses são:
-Quanto ao Consumo Igual

os clientes não tem o mesmo consumo anual na prática;
provavelmente os clientes mais distantes compram ltens em fontes de
abastecimento mais próximos ao seu estabelecimento, deixando para
efetuar na Makro as compras maiores;
provavelmente os clientes de menor porte localizados a uma distância
maior da loja deixem'de efetuar suas compras na Makro, trocando-o por
outras fontes de abastecimento mais próximas. Já os clientes do mesmo
porte localizados próximos ã Makro efetuam suas compras nesse local.

Quanto ao Custo de Manutenção Igual

os custos de manutenção variam conforme as condições de cada cliente,
desde a disponibilidade de credito e taxas de juros, ate o tamanho
das instalações para armazenagem e o acondicionamento das mercadorias
(çâmaras frigorificas, etc.).

Porem, como o trabalho foi desenvolvido em faixas (de distânci~
pode-se aceitar que em medi~ dentro de cada faixa, os clientes tenham
consumo anual e custos de manutenção relativamente semelhantes.

Da fórmula original do Lote Econômico de Compra obtem-se então:

K J (0+ T) ILEC =

onde:
K = parâmetro constante a ser definido
O = custo de pedido
T = custo de transporte
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No nosso caso ainda, o custo do pedido e o custo do transporte (custo de
obter) estão diretamente relacionados ã distância percorrida pelo clien
te para atingir o seu fornecedor, pois:

o custo do pedido e composto basicamente pelo tempo gasto pelo clien
te para atingir o fornecedor, e portanto e função da distância per-
corrida.

o custo do transporte estã diretamente relacionado ã distância per-
corrida, pois suas compras sao efetuadas com seu próprio veículo,

como: LEC = f (O+T)

temos que: LEC = f (O)

onde: LEC = Lote Econômico do Cliente (volume de compras a
cada visita)

O = Distância percorrida pelo cliente para atingir
o fornecedor
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5.2 - APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS

INTRODUÇÃO

Foram utilizados para elaboraçao deste capitulo, somente os resultados
da pesquisa na area de alimentos das 3 lojas. A razão para essa escolha
e que na area de nao-alimentos uma boa parcela dos clientes efetua suas
compras para uso domestico. O bom senso leva a crer que os valores de
compra e a frequencia de visitas dos clientes domesticos sejam diferen
tes dos clientes profissionais.

Porem, toda a analise apresentada a seguir efetuada para a area de ali-
mentos, foi também efetuada para a area de não alimentos. Os resultados
mostraram, de forma menos contundente, uma realidade semelhante a area
de alimentos.

As 3 variaveis utilizadas neste capítulo foram apresentadas no ítem
5.1, quais sejam:

Variavel independente: distância (a que o cliente se situa 'da loja)
em kilometros .

. Variavel dependente: valor das compras (valor das compras que o clien
te efetua em uma visita ã loja) em Cr$ 1.000.

Variavel dependente: frequenciade visitas (número de vezes que o clien
te visita a loja por mês)~ em visitas/mês.

Essas três variaveis foram obtidas da pesquisa de campo efetuada com os
clientes da Makro.
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Para a variãvel independente distância da loja foram criadas 4 faixas
quais sejam:

Variãvel Independent~: Distância da Loja
Faixa (Km) Valor Medio Adotado (Km)

0-5
5-10

10-15
+15

2,5
7,5

12,5
17,5

Apesar do numero de faixas de valores (4) ser pequena, foi necessãrio
adotã-la, jã que o numero de entrevistas era pequeno (100 por loja).
Aumentando-se o numero de faixas, corre-se o risco de não con-
tar com valores representativos nas diversas faixas.

VALOR DAS COMPRAS

Para cada faixa de distância foi calculado o valor medio de compras
dos clientes que se encontravam naquela faixa. O quadro mostra como
se distribui o valor medio das compras por faixa de distância da loja.

VALOR MtDIO DE COMPRAS
(KCr$ )

Distância da Loja (Km)
Loja 0-5 5-10 10-15 +15

Vila Maria 97,6 118,6 125,8 228,7
São Bernardo 88,9 126,9 209,7 127,7
Butantã 99,4 149,6 101 ,7 172 ,5
TOTAL 95,6 134,2 144,6 164,6

A anãlise da tabela sugere a existência de uma função direta entre a
distância percorrida e o volume de compras efetuado pelo cliente (qua~
to maior a distância que o cliente se localiza da loja, maior o seu vo
lume de compras a cada visita)

volume de compras = f (distância percorrida)
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FREQuENCIA DE COMPRAS

o mesmo raciocinio foi utilizado com relação ã frequência de compras.
Perguntou-se aos entrevistados com que frequência eles costumavam vi-
sitar a loja/área onde foram entrevistados. Os resultados medios por
faixa de distância estão apresentados a seguir.

FREQUENCIA MtDIA DE COMPRAS
(N9 de Visitas/Mês)

Distância da Loja (Km)
Loja 0-5 5-10 10-15 +15

Vila Mari a 3, 1 1 ,9 1 ,7 1 , 1
são Bernardo 2,2 2,2 1 ,5 1 ,4
Butantã 2,6 1 ,6 1 ,8 1 ,6

Total 2,3 1 ,8 1 ,7 1 ,3

Essa tabela sugere que éxista uma relação inversa entre a frequência
de compras e a distância percorrida pelo cliente (quanto maior a dis
tância que o cliente se localiza da loja, menor a sua frequência de
compras) .

frequência de Compras = f (l/distância percorrida)
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VOLUME MENSAL DE COMPRAS

A partir das duas tabelas anteriores (volume de compras a cada visita,
e frequência de visitas em função da distância), procurou-se verifi-
car o volume medio mensal de compras dos clientes. Esse volume foi
obtido atraves do produto do valor da compra de cada cliente pela sua
frequência mensal de visitas.

VOLUME MENSAL DE COMPRAS
(KCr$)

DISTÂNCIA DA LOJA
( Km)

Loja 0":'5 5-10 10-15
Vi 1a Mari a 299 231 218
São Bernardo 193 284 316
Butantã 259 241 183
Total das 3 Lojas 223 247 242

---

+ 15
249
176
272
214

A anãlise desta tabela sugere que o volume medio de compras mensais
dos clientes na loja e relativamente constante atraves das faixas de
distância (o volume de compras mensais independe da distância a que
o cliente se situa da loja).

A relação pode ser explicada de forma sumãria como segue:

- volume de compras a cada visita = f (distância)
2 - frequência mensal de visitas = f (l/distância)
3 - volume total de compras mensal = volume de compras a cada visita

x frequência mensal de visitas
4 - volume total de compras mensal = f (dist~nCia\ ,ou seja,

distanci a)
volumetotal de compras mensal nao e função da distância.
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APRESENTAÇÃO GRÁFICA

A seguir estão apresentados os gráficos que apresentaram de forma cla
ra os resultados discutidos. A ?bscissa de cada gráfico representa a
variável independentemente (distância da loja) e as coordenadas repre
sentam as variáveis dependentes I(valor da compra a cada visita e fre~
quência de visitas).

Esses gráficos apresentam também a reta de tendência gerada pela equ~
çao y = a + bx, onde x é a variável independente e y a variável depe~
~n~.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Todos os gráficos de valor da compra apresentam uma inclinação positi-
. .

va na reta, o que parece deixar claro de que exista uma relação direta
entre o valor de compra e a distância percorrida pelo cliente.

Jã os grãficos de frequência de compra apresentam uma inclinação negati
va na reta, o que também vem a corroborar a hipótese de que existe uma
relação inversa entre a distância percorrida pelo cliente e a sua frequê~
cia de visitas mensal ã loja.

Apesar de não ficar demonstrado que existem as relações, os gráficos pe~
mitem a visualização simples de que parece realmente existir uma relação
direta entre o valor da compra e a distância percorrida pelo cliente e uma
relação inversa entre a frequência de compras e a distância percorrida
pelo cliente.
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5.3 - Especulações sobre o tipo de Relação Existente entre o Valor de Compra
e a Distância da Loja

No sub-capítulo anterior foi apresentada a ideia de que o Lote Econômi
co de Compra do Cliente e função direta da distância percorrida:

LEC = f (O)

onde: LEC = Lote Econômico de Compra
O = Distância Percorrida.

Apresentou-se ainda nos gráficos a reta de tendência da relação (y =
a + bx ) •

Atraves da análise de regressao foram testadas 3 relações ou modelos ma
temáticos diferentes, cujas equações estão apresentadas a seguir (onde
x = distância da loja e y = valor da compra).

1 ) y = a + bx ,',1.\

2) y = a + b -.fX' '~' .. :

3) y = a + xb '.:'

E claro que existem inumeros outros modelos que poderiam explicar o co~
portamento da variável em estudo. Porem não foi objetivo deste trabalho
verificar está relação, mas apenas dar um primeiro passo para tentar en
tender a relação proposta.
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Os resultados das três regressoes estão apresentadas na tabela a se-
guir:

COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS PROPOSTOS

Equação da LOJA
Regressão Vila Maria são Bernardo Butantã

y=a+bx R2 0,88 0,50 ~

a 62,58 98,46 96,52
b 8,01 3,98 3,43

y=a+b x R2 0,83 0,58 0,60
a 12,72 59,08 72 ,33
b 43, "17 26,32 19,43

y=a+xb R2 0,82 0,71 0,59
a 64,8 71 ,2 85,4
b 0,35 0,30 0,19

x = distância da 1oj a (km)
y = valor da compra (KCr$)

Da tabela apresentada o modelo que apresenta o melhor coeficiente de
correlação (R2) ê a reta. Nas 3 lojas estudadas a reta apresenta o me
~hor coeficiente de correlação em 2 casos.

Modelo
Numero de Casos com

Melhor Coeficiente de Correlação (R2)

y = a + bx
y a + b x

y = a + xb

2

°1
x = distância da loja
y valor da compra



- 78 -

Temos então que, a reta y = a + bx (onde y = valor da compra e x e a
distância percorrida), parece ser um primei~o caminho para explicar
a relação valor da compra = f (dist~ncia percorrida).

Resta definir o que seriam os ~arâmetros a e b da equaçao. Tambem como
primeira tentativa de explicação temos:

a = valor mlnimo de compra do cliente, qualquer que seja a distância
b = par~metro a ser ,verificado empiricamente para refletir outras va-

riãveis alem da dist~ncia percorrida pelo cliente.
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5.4 - Importância da Relação

A importância da relação valor da compra = f (distância percorrida)
pode não parecer muito clara ã primeira vista. Porem ela traz uma
grande inovação na teoria de Area de Influência no que diz respeito
ã distribuição espacial das vendas.

A próxima tabela mostra os resultados da distribuição de clientes
dentro da loja e da distribuição das vendas dessa loja. Para efeitos
de analise utilizou-se os dados totalizados da area de alimentos das
3 lojas sob estudo, por faixa de distância.

0-5
5 - 1°
1° - 15
+ 15

25,7 95,6
43,6 134,2

9,7 144,0
21 ,0 164,6

100,0 131 ,6

18,7
44,4
10,6
26,3

Distribuiçao Espacial
Faixa de Distância
da Loja (km)

% de cl ientes
na loja

valor medio
da compra

% sob re o va lor
total das vendas

TOTAL 100,0
r....t

Comparando as colunas da distribuição (%) espacial dos cliejries e da
distribuição (%) espacial das vendas da loja, nota-se que:

1 - a teori a atual de Area de Influência supervaloriza os clientes
situados mais próximos ã loja

2 - a teori a atual de Area de Infl uênci a subvaloriza os clientes si-
tuados a distâncias mai ores da loja.

Esse fato ocorre porque na teoria atual supoe-se que o valor da com-
pra seja constante qualquer que seja a distância a que o cliente es-
tã localizado da loja.

Porem, os clientes mais próximos ã loja visitam-na com uma frequência
mai or, e portanto, nas pesqui sas efetuadas sobre âre a de infl uênci a
têm uma "chance" maior de participarem da amostra.
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Inversamente, os clientes que se situam a distâncias maiores da loja
visitam-na com uma frequência menor, tendo uma "chance" menor de pa..!::.
ticiparem da amostra.

o impacto dessa conclusâo estã tambêm relacionado ã participação no
mercado. Utilizando os resultados da pesquisa de campo, atravês da
literatura tradicional estimar-se-ia que um volume de vendas de 25,7%
do total das vendas da loja destinam-se aos clientes situados num raio
de 5 km da loja, o que representaria uma participação no mercado (na-
quela ãrea) de x%. porêm, como foi visto, apenas 18,7% das vendas da
loja destinam-se a essa area (O a 5 km). A participação no mercado
nessa area ê então de 18,7/25,7 x%, o que representa apenas 0,73 x%.
ou seja, 3/4 da participação estimada pela teoria tradicional.
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5.5 - Abrangência dos Resultados

Pelos resultados apresentados, ficou claro que parece existir uma rel~
ção direta entre a distância percorrida pelo cliente e o seu respecti-
vo volume de compras. As implicações dessa relação foram vistas no item
5.4.

Porem a questão bãsica e: sera que essa relação e vãlida tambem para o
varejo?

Na õtica do autor essa relação deve ser vãlida para hipermercados e l~
jas de departamento, em função da analogia operacional que esses canais
tem com o atacado cash and carry. Jã para o supermercado tradicional de
bairro, a relação pode. ser menos evidente. O custo de obter (transporte
e pedido) tem uma importância bem menor no custo total da compra.

Porem o autor acredita que a relação exista em maior ou menor intensi-
dade para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Seria um tema in
teressante para outras pesquisas, que se detivessem somente nesse aspe~
to.
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6 - CONCLUSOES
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INTRODUÇÃO

Os objetivos previamente definidos para o estudo foram: investigar o fenômeno
da dispersão dos clientes no atacado cash and carry, utilizando-se o conceito
de ãrea de influ~ncia no varejo e verificar a possfvel exist~ncia de uma rela
ção direta entre a distância percorrida pelo cliente e o volume de compras por
ele efetuado.

Os objetivos foram alcançados, porem, como fator limitante, deve-se conside-
rar o tamanho da amostra utilizada, pequena para o âmbito do estudo. Esta li-
mitação estã relacionada ao custo do levantamento de campo em um trabalho aca
d~mico.

Nas pãginas a seguir estão aDresentadas as principais conclus~es com relação
aos dois objetivos mencionados.
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QUANTO À ÁREA DE INFLuENCIA NO ATACADO CASH· & CARRY

A teoria tradicional de ãrea de influencia no varejo aplica-se perfeitamente
ao atacado cash and carry. Foi possivel verificar a dispersão dos clientes ~
tilizando-se o modelo de "localização" de clientes proposto na teoria, alem
de ser possivel efetuar a divisão da Area de Influencia em ãreas primãria, se
cundãria e terciãria.

Guardadas as devidas proporçoes, o comportamento da ãrea de influencia do ata
cado cash and carry ê muito semelhante ao comportamento da ãrea de influencia
do supermercado tradicional.

Comparando os resultados des~e estudo com os resultados do estudo de Parente
(1978), verificou-se que quando colocados num grãfico de escalas diferentes
às ãreas de influência do atacado cash & carry e do supermercado praticamente
se sobrepõe. No entanto, a ãrea de influencia do atacado cash & carry e apro-
ximadamente 20 vezes maior que a ãrea de influencia do supermercado tradicio-
nal, o que corresponde a uma area abrangida de cerca de 400 vezes maior (~22).

Esse tamanho maior da ãrea de influencia deve-se a uma somatõria de todas as
variãveis que afetam a ãrea de influencia tais como tamanho da loja, locali-
zação, variedade de produtos ofe recidos, esforço de Marketing, etc. Porem 2
fatores parecem ser decisivos para essa grande diferença de tamanhos de ãreas
de influencia.

a) o tipo do cliente: no atacado cash & carry o cliente ê profissional e ef~
tua grande volume de compras, o que o obriga a fazer uma pesquisa de com-
pras mais elaborada.

b) concorrência: praticamente inexistem concorrentes do porte do Makro, obri-
grando o cliente a um maior esforço de deslocamento.
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A ãrea de influência da ãrea de alimentos e um pouco maior que da ãrea de nao
alimentos. Isso se explica pelo fato de a ãrea de alimentos ter um numero
maior de clientes profissionais, que em função de compras mais volumosas est~
riam dispostos a percorrer uma distância maior para adquirir suas mercadorias.

Buscou-se na literaturq existente as variaveis que influenciam a area de in-
fluência, a fim de verificar sua validade no atacado cash & carry.

A anãlise dessas variãveis para cada loja sob estudo levou a conclusão de que
as 3 lojas tem areas de influência compatTveis com as suas caracterTsticas. A
loja que tem maior ãrea de influência e a da Vila Maria, seguida por São Ber-
nardo, enquanto a loja do Butantã apresenta a menor area de influência.

Atraves do desenvolvimento de um artifTcio de areas (retângulos) de probabili
dade, foi possivel verificar de forma clara a teoria gravitacional do varejo.
A coerência da Teoria de Huff de curvas de probabilidade pôde ser verificada
nas 3 lojas sob estudo.

Ainda pela analise visual da dispersão espacial dos clientes ao redor das 3
lojas percebe-se que existem duas areas potenciais para a implantação de no-
vas lojas: Zona Leste e Santo Amaro.

De maneira geral, pode-se dizer, que toda a teoria existente sobre area de
influência no varejo e perfeitamente'adaptavela'realidade do atacado do cash
and carry. Essa conclusão tórna mais abrangente a teória dé area de influên-
cia.
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Ç,UANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO VALOR DAS COMPRAS 'XDISTÂNCIA PERCORRIDA

A id~ia bãsica para a exist~ncia dessa relação foi: quanto mais distante o
cliente estiver situado da loja, maior serã o seu volume de compras a cada
visita e, menor serã sua frequ~ncia de visitas, visando um mfnimo custo to
tal.

Desenvolveu-se o conceito de Lote Econômico de Compras da literatura tradi
cional, para a realidade dos clientes de urna loja. Obteve-se através desse
desenvolvimento o resultado de que o Lote Econômico de Compras de um clien-
te de loja e função direta da distância a que ele se situa da loja.

Os resultados da pesquisa de campo parecem comprovar essa relação. Nas tr~s
lojas sob estudo ficou claro que, em m~dia, quanto maior a distância a que o
cliente se situava da loja, maior o seu valor de compras a cada visita.

Numa análise preliminar, parece que a equaçao da reta y = a t bx (onde y =

volume de compras a cada visita e x = distância percorrida) explica de uma
forma razoãvel essa função, porem essa anãlise está longe de ser conclusi-
va.

A comprovaçao da exist~ncia dessa relação entre o volume de compras e a dis-
t~ncia percorrida constitui-se numa inovação na teoria atual de área de in-
fl u~nci a.

Como a teoria atual supoe que os clientes efetuam compras medias constantes,
qualquer que seja a distância percorrida, ela superestima o volume de vendas
aos clientes situados mais pr6ximos ã loja e subestima o volume de vendas aos
clientes situados mais distantes ã loja.
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Levando em consideração que a teoria de ãrea de influência no varejo é abran
gente ã realidade verificada no atacado cash and carry, é de se esperar que,
inversamente, a existência da relação volume de compras = f (distincia per-
corrida) verificada no atacado cash and carry seja vãlida no varejo.

Porem, tanto a generalização, como o modelo qUe melhor explica essa relação,
precisam ser explorados em novas pesquisas para ~ue realmente possam ser con-
siderados válidas dentro da teoria de varejo.
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