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RESUMO 

 

Varejistas brasileiros preponderantemente tomam decisões a respeito da localização para a 

abertura de novas lojas baseando-se, principalmente, na analogia com as lojas existentes. No 

entanto, dados os custos elevados de locação, se faz necessário adotar práticas mais sofisticadas 

para elevar a precisão da escolha de pontos comerciais. Partindo dessa motivação, este trabalho 

almeja entender como os critérios de seleção de localização de loja impactam as previsões de 

tíquetes vendidos de novas lojas de um varejista de vestuário popular. A metodologia utilizada 

para analisar o impacto de cada variável foi a regressão simples, e para prever o desempenho 

das lojas (existentes e novas) foi a regressão múltipla. O estudo mediu o impacto dos critérios 

de seleção de localização de loja, ou seja, dos aspectos relacionados às características da loja e 

da área de influência que impactam as vendas, aplicados em uma rede com lojas localizadas em 

polos de rua. A principal conclusão é que o volume de passantes em frente à loja é o critério 

mais importante para explicar a variação de vendas das lojas existentes e projetar o potencial 

de novas localidades. Outros critérios de seleção de localização apresentaram significância 

estatística, influenciando a quantidade de tíquetes vendidos, notadamente a quantidade média 

de moradores por domicílio e a renda média da área de influência primária. No estudo, foi 

desenvolvido um modelo para a previsão de tíquetes vendidos semanalmente, possibilitando a 

avaliação do desempenho de lojas fundamentado pelos critérios de seleção de localização. O 

estudo considerou a possibilidade do dia da coleta, útil ou final de semana, moderar o efeito da 

quantidade de passantes nos tíquetes diários vendidos, porém, os resultados não apresentaram 

evidências dessa relação. A contribuição da pesquisa se dá na redução da incerteza para a 

escolha de novos pontos comerciais ao se conhecer a influência dos critérios de seleção de 

localização. Adicionalmente, a metodologia utilizada na formação do modelo preditivo pode 

ser replicada nos contextos organizacionais de outros varejistas de compra comparada. 

 

Palavras-chave: 

Localização varejista; critérios de seleção de localização; previsão de vendas; análise de 

regressão; fluxo de passantes. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Brazilian retailers predominantly make decisions regarding the location for new store openings 

primarily based on the analogy with existing stores. However, given the high rent costs, it is 

necessary to adopt more sophisticated practices to increase the accuracy of the choice of retail 

sites. With this motivation, this paper aims to understand how store location selection criteria 

impacts forecasts of the number of sales from new stores of a popular and affordable clothing 

retailer. The methodology used to analyze the impact of each variable was simple regression, 

and to predict store performance (for existing and new ones) was multiple regression. The study 

measured the impact of the store location selection criteria, that is, on aspects related to the 

characteristics of the store and the catchment area which influences store sales, applied to a 

network of stores located on shopping streets. The main conclusion is that footfall at the store 

front is the most important variable to explain the variation in sales of the existing stores, and 

to project the potential of new locations. Other location selection criteria were statistically 

significant, influencing the number of sales, notably the average household size and the average 

residents’ income of the primary trade area. In this study, a model for weekly sales count 

forecasting was developed, to enable the evaluation of store performance based on the location 

selection criteria. The study verified whether data collection carried out on working days or 

weekends could moderate the effect of footfall on the number of sales, however, the results did 

not show evidence of this relationship. The research’s contribution is to reduce the uncertainty 

on the selection of new retail sites by knowing the influence of location selection criteria. 

Additionally, the method used in the development of the predictive models can be replicated in 

the organizational contexts of other comparison goods retailers. 

 

Keywords: 

Retail location; store selection criteria; sales forecasting; regression analysis; footfall. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema e Problema de Pesquisa  

 

A seleção da localização de loja é um dos mais importantes determinantes de sucesso 

de uma operação varejista, pois esta influencia a preferência do consumidor (THANG; TAN, 

2003), a atração de maior demanda (ADENIYI; BROWN; WHYSALL, 2020) e proporciona 

conveniência no atendimento (CHEN; TSAI, 2016). Em um cenário em que os valores 

locatícios se mostram cada vez mais altos e o desafios para manter operações lucrativas são 

múltiplos, a utilização de métodos mais sofisticados de previsão de vendas tem auxiliado os 

varejistas a elevar o nível de acertos na escolha de pontos comerciais, reduzindo o risco dos 

investimentos (WOOD; TASKER, 2008). 

Varejistas que comercializam produtos de compra comparada tendem a localizar suas 

lojas próximas umas das outras, fortalecendo a atratividade do conjunto de lojas, de modo a 

formar aglomerados de varejo (PARENTE; VIOTTO; MARTINS, 2020). Sob a ótica do 

consumidor, esses aglomerados criam uma atração "cumulativa" (TELLER; WOOD; FLOH, 

2016) e racionalizam os esforços necessários para a compra ao fornecer alternativas para 

diferentes necessidades em uma única localidade (OPPEWAL; HOLYOAKE, 2004), gerando 

benefícios não apenas em economia de tempo de viagem, mas também nos custos de transação 

(ARENTZE; OPPEWAL; TIMMERMANS, 2005). Os dois principais tipos de aglomerados 

são os polos varejistas de rua e os shopping centers, distinguindo-se o segundo pela construção 

planejada, a gestão centralizada, a estrutura, o acesso feito predominantemente de carro e, no 

Brasil, pelo direcionamento principal para classes sociais de renda mais alta (PARENTE; 

VIOTTO; MARTINS, 2020). No entanto, apesar do crescimento de números de shopping 

centers, os polos comerciais de rua ainda detém a maior parte das vendas de varejo no Brasil 

(PARENTE; MIOTTO; BARKI, 2007).   

As lojas podem se beneficiar desses ecossistemas para melhor atender os 

consumidores, sendo vital para este fim a escolha do aglomerado que melhor atende aos 

objetivos da empresa, e em qual posição dentro do aglomerado os resultados serão 

maximizados. Amplo conhecimento já foi gerado a respeito das técnicas analíticas para auxílio 

às decisões gerenciais de localização de novas lojas, e diversos modelos foram desenvolvidos, 

cada um com suas vantagens e limitações.  

Em um dos mais simples, Modelo Análogo, espaços comerciais são classificados de 

acordo com benchmarks empíricos de atributos de loja, sendo comparados e ranqueados com 
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lojas existentes (MENDES; THEMIDO, 2004). Outra metodologia é a de Interação Espacial, 

que sistematicamente faz a previsão de fluxos de gastos de consumidores de uma origem — 

normalmente a casa do consumidor — até os vários destinos competitivos de lojas (NEWING; 

G. CLARKE; M. CLARKE, 2015). O Modelo de Regressão Múltipla, por sua vez, estabelece 

correlações entre determinadas variáveis independentes e o faturamento de uma loja, 

produzindo como resultado uma equação linear estatística capaz de prever as vendas de uma 

nova localidade, bastando apenas inserir os atributos desta nova loja (MENDES; THEMIDO, 

2004). Técnicas baseadas em data mining também são utilizadas para esta finalidade, nas quais 

grandes quantidades de dados são analisadas, a fim de descobrir padrões potencialmente úteis 

ou regras ocultas e, desta forma, capturar as relações entre fatores de localização e os resultados 

da loja (CHEN; TSAI, 2016). 

Ao observar artigos com aplicação empírica, notamos um movimento no sentido de 

estruturar o conhecimento e a intuição de gestores e especialistas, combinando-os com 

metodologias quantitativas já consolidadas (WOOD; BROWNE, 2007). Constatamos essa 

abordagem em estudos que combinam Geographic Information Systems (GIS) — conjunto de 

ferramentas para manipular, visualizar e analisar dados espaciais (CUI et al., 2012) — com 

Processo Hierárquico Analítico de decisão multicritério (CHACÓN-GARCÍA, 2017; ROIG-

TIERNO et al., 2013), assim como verificamos na defesa de visita às lojas por Wood e Tasker 

(2008), a fim de contextualizar e calibrar fatores difíceis de representar em dados modelados.  

Artigos com abordagens estatísticas utilizando regressões têm se mostrado importantes 

exemplos para a modelagem e explicação dos fatores que desencadeiam o faturamento do 

varejo sob a ótica de localização, como na comparação de redes de fast-food (DUGGAL, 2007) 

ou de supermercados (LI; LIU, 2012), na modelagem de vendas de postos de gasolina 

(THEMIDO; QUINTINO; LEITÃO, 1998) ou na constituição de modelos contemplando 

diversos setores varejistas (KANG, 2016). 

A utilização de ciência de dados apresenta-se, do mesmo modo, como uma alternativa 

robusta para a modelagem, conforme aplicado através de data mining para previsão de vendas 

em supermercados (KRAUSE-TRAUDES et al., 2008) e em uma cadeia de restaurantes 

(CHEN; TSAI, 2016), e por meio de redes neurais artificiais para lojas de conveniência (KUO; 

CHI; KAO, 2012). 

  Na literatura brasileira, o volume de estudos a respeito de métodos de seleção de 

localização varejista ainda é reduzido. Alguns trabalhos se destacam, como a utilização de um 

modelo de interação espacial (gravitacional) no varejo de vestuário (PAROLI; MARASCHIN, 

2018), contudo sem foco em um lojista específico. Outra pesquisa usa redes neurais para avaliar 
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e classificar as alternativas entre opções de localização para um varejista (MACHADO et al., 

2015) — vale ressaltar que poucas variáveis são estudadas e o modelo não tem capacidade de 

prever vendas. O mesmo ocorre em outro estudo (LIMA; TEIXEIRA, 2008), em que se aplica 

o modelo Huff para o segmento de drogarias, sem determinar o faturamento previsto. Nota-se 

que, no geral, há uma baixa predisposição para se estudar a microlocalização, assim como uma 

quantidade reduzida de critérios de localização sendo observados. Também não se explora 

alternativamente a regressão múltipla como método e, por fim, não se compara a eficiência de 

métodos.   

No ambiente varejista brasileiro, apesar de se ter conhecimento de algumas técnicas 

mais robustas, a sua adoção não é tão disseminada, especialmente nas pequenas e médias 

empresas, conforme Netto (2018) pode apontar em pesquisa. Nessas empresas, as técnicas 

utilizadas são mais simples, como o checklist e a analogia com lojas similares. Somente em 

lojas de departamento ou redes maiores, o uso de GIS e outras ferramentas preditivas se faz 

presente. 

No entanto, devido à competição mais acirrada, às incertezas econômicas e ao varejo 

on-line e multicanal, que despontam como desafios ao varejo tradicional, é necessário que o 

processo de tomada de decisão seja fundamentado, pois as escolhas sobre localização envolvem 

comprometimento de longo prazo, além da necessidade de altos investimentos, fatores que 

podem oferecer risco financeiro.  

Para que esse risco seja minimizado, se torna crucial que as empresas apurem o modelo 

que melhor pode ser empregado ao contexto do varejista, levando em conta a velocidade, a 

acurácia e os recursos disponíveis. De igual maneira, é importante que seja criteriosa a tarefa 

de determinação dos fatores que influenciam o desempenho da loja. Na revisão de literatura 

proposta por Turhan, Akalin e Zehir (2013), os critérios de seleção necessários para a avaliação 

de potenciais localizações de loja foram categorizados em: nível de competição, características 

populacionais, fatores econômicos, nível de saturação, características do imóvel e presença de 

âncoras. De modo semelhante, Mendes e Themido (2004) classificam as variáveis explicativas 

para avaliação de localização fazendo a distinção entre aspectos relacionados à área de 

influência, como a competição e a demanda total, e aspectos que dizem respeito ao ponto 

comercial e à loja, tais como a acessibilidade e o tamanho da loja. 

Nesse contexto, o problema de pesquisa que este trabalho almeja responder é: Como 

os critérios de seleção de localização de loja impactam as previsões de tíquetes vendidos de 

novas lojas de um varejista de vestuário popular?  
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1.2 Objetivos 

 

O propósito do presente trabalho é avaliar o impacto dos critérios de seleção de 

localização na previsão de número de tíquetes vendidos em novas lojas. Secundariamente, tem-

se o objetivo de desenvolver um modelo preditivo aplicado para guiar a escolha de pontos 

comerciais, averiguando a sua eficácia. Desta forma, este trabalho pode aperfeiçoar o processo 

organizacional de seleção de pontos comerciais, trazendo rigor à tomada de decisão. No 

processo de estudo do impacto das variáveis, complementarmente, são estimadas as áreas de 

influência das lojas existentes. 

Neste estudo, é explorada especificamente uma rede varejista de vestuário masculino 

social, com atuação segmentada nas classes B e C. A empresa possui lojas em polos varejistas 

de rua e em shopping centers, entretanto, o estudo foca nas lojas de rua por serem prioritárias 

na estratégia de expansão e representarem a maior parte das lojas da rede — 22 das 38 lojas em 

operação. Na empresa, as escolhas não partem de premissas estruturadas, sendo baseadas 

principalmente na experiência e na analogia limitada de outras lojas da rede. 

A partir da revisão da literatura, foram conhecidas as variáveis aplicáveis a este estudo, 

capazes de influenciar a quantidade de tíquetes vendidos. Foram consideradas as áreas de 

influência das lojas (DUGGAL, 2007; PARENTE, 2001), os atributos demográficos dos 

consumidores (CHACÓN-GARCÍA, 2017; CHEN; TSAI, 2016; LI; LIU, 2012), as 

características do ponto comercial e do entorno (CHEN; TSAI, 2016; HO; CHANG; KU, 2013; 

LI; LIU, 2012) e o fluxo de passantes (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019) da localização em 

questão. A obtenção desses dados se deu por meio de um levantamento. 

A escolha metodológica para endereçar o problema de pesquisa — Regressão Múltipla 

— se mostra adequada, pois esta é particularmente apropriada para varejistas com apelo de 

mercado bastante segmentado (MENDES; THEMIDO, 2004). Após a medição das variáveis 

das lojas existentes, formou-se uma equação com a capacidade de prever o resultado de uma 

loja nova, fundamentalmente através da inserção das suas variáveis de localização. Além disso, 

foi possível averiguar a contribuição de cada critério de seleção de localização de loja no 

desempenho, seja ela uma loja existente, seja potencial.  

As dificuldades e complexidades enfrentadas pela empresa objeto da pesquisa não são 

limitadas a ela, fazendo com que este trabalho se revele como uma oportunidade para demais 

empresas varejistas de pequeno e médio porte que necessitem buscar maneiras sistematizadas 

de aumentar a eficiência na seleção de pontos comerciais. Do ponto de vista acadêmico, a 
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contribuição deste trabalho se dá no enriquecimento da literatura, ao aplicar ferramentas de 

localização de loja no contexto brasileiro, em varejistas de menor porte.  

O trabalho está organizado em cinco capítulos, divididos da seguinte maneira: o 

primeiro capítulo apresenta a introdução do tema, os objetivos do estudo e o problema de 

pesquisa. No segundo, é desenvolvido o referencial teórico, no qual são apresentadas as 

características do varejo em polos comerciais, os critérios de seleção de localização de loja e os 

modelos de previsão de vendas associados à localização de pontos comerciais, além das 

hipóteses testadas na realização deste estudo. O terceiro capítulo contempla as escolhas 

metodológicas para a pesquisa, tais como a forma de coleta e análise de dados. O quarto, 

apresenta os modelos e analisa os resultados obtidos, detalhando cada hipótese estudada. Em 

seguida, o quinto capítulo disserta sobre as conclusões da pesquisa e as implicações gerenciais 

para a organização, assim como aborda as limitações e indicações de pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Varejo em Polos Comerciais 

 

Ao fazerem suas compras, os consumidores costumam escolher, principalmente, entre 

dois tipos de polos varejistas: polos varejistas de rua ou shopping centers. Esses tipos de centros 

comerciais são compostos por lojas e outros tipos de estabelecimentos agrupados em cluster ou 

localizados próximos uns aos outros, em uma aglomeração varejista (TELLER, 2008). 

Uma das principais diferenças entre esses polos é a distinção entre o seu processo de 

planejamento e a construção. Polos comerciais não planejados — tipologia que compreende os 

polos varejistas de rua — normalmente possuem múltiplos donos de imóveis e consistem em 

muitas construções distintas, as quais são variadas em aparência física. (GUY, 1998). 

Geralmente, a sua evolução parte de conversões de propriedades residenciais, ou outras 

propriedades, em comércios para servir áreas próximas com bens de compra comparada ou bens 

de conveniência (GUY, 1998).  Em contrapartida, polos comerciais planejados são construídos 

e, em seguida, têm sua administração e comercialização de pontos comerciais realizadas de 

forma central (TELLER; ELMS, 2010).  

Os polos de rua são intensamente integrados à região do entorno, trazendo efeitos 

diretos na qualidade de vida e na vitalidade da região ao manter uma relação de troca 

(PARENTE; VIOTTO; MARTINS, 2020), mas pecam na infraestrutura para os consumidores 

quando comparados aos malls, notadamente na oferta escassa de estacionamentos, 

infraestrutura de trânsito congestionada, horários de funcionamento variados, excesso ou falta 

de formatos varejistas, falta de sanitários públicos, etc. (TELLER, 2008). Por este motivo, 

experiências de sucesso em polos comerciais de rua, envolvem o fomento de espaços públicos 

atraentes e o estímulo a sensação de identidade única do polo, para evitar a perda de dinamismo 

ou a decadência do polo ao longo do tempo (VAROTTO, 2020). 

Em mercados emergentes, como o brasileiro, observa-se que nos polos de rua, ao 

contrário dos shoppings, boa parte dos varejistas é de pequeno porte, normalmente empregando 

os seus familiares na atividade (PARENTE; VIOTTO; MARTINS, 2020). Estes atendem 

melhor às preferências dos consumidores de baixa renda, através de atendimento humano, 

layout simples e produtos customizados à região (D’ANDREA; LOPEZ‐ALEMAN; 

STENGEL, 2006). Ademais, os polos de rua recebem uma melhor avaliação na intenção de 

compra, indicando uma maior percepção de custo-benefício quando comparado aos shopping 

centers (PARENTE et al., 2012). 
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Especialmente no Brasil, há uma diferença na segmentação entre os dois tipos de polos 

comerciais, já que os shopping centers, em geral, são mais direcionados a consumidores de 

classes com renda mais alta. Também nota-se contrastes no modo de acesso predominante aos 

polos, posto que os consumidores acessam as ruas principalmente a pé, e não de carro como 

nos malls. O uso de transporte coletivo para acessar os centros de rua é mais frequente, visto 

que estes surgiram (e surgem) em regiões com grande densidade populacional, garantindo 

opções abundantes de transporte coletivo. Este aspecto, inclusive, torna os polos de rua mais 

democráticos, ao proporcionar a integração e a convivência entre diferentes segmentos sociais 

(PARENTE; VIOTTO; MARTINS, 2020). 

 

2.1.1 Origens e Atratividade de Polos Comerciais 

 

Diversas teorias foram criadas para entender e explicar a natureza de criação e 

desenvolvimento de aglomerações varejistas, bem como o comportamento dos consumidores 

perante eles. A Teoria do Lugar Central prevê que devido aos crescentes custos de transporte, 

a demanda por algum bem se reduz regularmente com o aumento da distância em relação à 

origem da oferta (REIGADINHA; GODINHO; DIAS, 2017). Visando minimizar o custo de 

transporte, shoppers estão propensos a percorrer distâncias maiores para a compra de bens mais 

caros e de bens especializados em comparação com itens de conveniência (MULLIGAN; 

PARTRIDGE; CARRUTHERS, 2012).  

A oferta de bens e serviços em determinados locais varia conforme os níveis de 

centralidade. Quanto mais central em termos de localização, maior é a densidade populacional, 

assim como a eficiência no fornecimento (REIGADINHA; GODINHO; DIAS, 2017). No 

entanto, uma mesma região pode abrigar vários centros (central places), distribuídos 

geograficamente de maneira hierárquica, de forma que essas outras localizações ofereçam uma 

parte dos produtos também disponíveis no lugar central e, assim, possam atender a população 

mais próxima (MULLIGAN; PARTRIDGE; CARRUTHERS, 2012). 

Em uma linha contrastante, a Teoria de Interação Espacial assume a possibilidade de 

os consumidores fazerem um trade-off entre a atratividade de áreas comerciais e o efeito da 

distância, podendo então fazer a opção por centros menos atrativos, caso estejam perto do 

consumidor, ou centros mais distantes, caso ofereçam uma gama maior de alternativas de 

compra (BROWN, 1993).  

Outra teoria clássica — Princípio da Mínima Diferenciação — aponta para uma 

tendência de varejistas posicionarem suas lojas próximo a seus concorrentes, para assim abarcar 
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uma maior extensão do território. À medida que mais players repetem essa estratégia, um 

cluster se forma (BROWN, 1993). No entanto, outras explicações caminham paralelamente, 

como em um estudo mais recente, em que é verificado que varejistas formam clusters 

estrategicamente, em partes por sua habilidade e necessidade de diferenciar os seus produtos 

(PICONE; RIDLEY; ZANDBERGEN, 2009). 

Do ponto de vista do consumidor, polos comerciais obtêm sucesso pois proporcionam 

a expectativa de encontrar preços mais baixos — sugerido pela alta concentração de lojas — 

bem como reduzir a incerteza associada à busca para efetuar uma compra (KONISHI, 2005). 

Eles também se satisfazem com a ideia de fazer compras multipropósito, pois deste modo 

podem combinar várias atividades de compra em uma só viagem, reduzindo os esforços de 

planejamento de compra e os gastos com transporte (OPPEWAL; HOLYOAKE, 2004). E a 

presença de maior diversidade de lojas contribui para a satisfação geral causada pelo centro 

comercial (ARENTZE; OPPEWAL; TIMMERMANS, 2005), utilizando-o dessa forma, como 

meio para o shopper passar o tempo e se entreter, satisfazendo necessidades sociais 

(RINTAMÄKI et al., 2006).  

Na ótica dos lojistas, os efeitos positivos dos aglomerados resultam da combinação 

entre cooperação e competição (TELLER; ALEXANDER; FLOH, 2016). Os varejistas se 

beneficiam da estrutura compartilhada, ou de maneira mais ampla com os benefícios de imagem 

relacionados à reputação do aglomerado (TELLER; SCHNEDLITZ, 2012), tais como a 

percepção de preço, custo-benefício e da qualidade dos produtos vendidos (TELLER; 

REUTTERER, 2008). Networks de lojas aglomeradas podem criar uma atmosfera (visual, 

auditiva e olfativa) que ultimamente aumentam a atratividade geral do polo (TELLER; WOOD; 

FLOH, 2016). Adicionalmente, os lojistas podem, em aglomerados, se beneficiar de fluxos de 

consumidores que não necessariamente foram gerados por eles (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 

2019; TELLER, 2008)   

 

2.2 Localização de Loja 

 

Varejistas em geral encaram a decisão a respeito da localização de suas lojas como de 

crítica importância, sendo crucial para o sucesso da sua atividade comercial, pois essas escolhas 

proporcionam conveniência, a minimização dos esforços de consumo dos shoppers 

(REIMERS; CLULOW, 2004) e o reforço da fidelidade dos clientes. Uma boa localização 

“promove acesso prático, atrai um grande número de clientes e aumenta o potencial de vendas 

da loja. Em um meio ambiente varejista extremamente competitivo, pequenas diferenças em 
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localização podem trazer um grande impacto em participação de mercado e lucratividade” 

(GHOSH; MCLAFFERTY, 1982 apud TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Com esse intuito, 

é preciso que a segmentação geodemográfica dos consumidores na respectiva área de influência 

tenha boa aderência com o posicionamento da loja (GONZÁLEZ-BENITO; BUSTOS-REYES; 

MUÑOZ-GALLEGO, 2007). 

Pesquisadores como Kumar, Anand e Song (2017), entendem que a distância até as 

lojas tem se tornado menos importante devido a serviços de entrega mais rápidos pelos 

varejistas on-line e a melhor distribuição dos produtos por varejistas locais. Apesar desses 

aspectos terem relevância no processo de decisão de compra pelos consumidores, para a maior 

parte das empresas, o ambiente competitivo onde os desejos dos consumidores são atendidos 

se tornou mais complexo e difícil de entender, com o e-commerce podendo complementar os 

canais existentes, mas não necessariamente substituí-los (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE 

M., 2017, p. 2).   

Sob outra perspectiva, o estudo de Bell, Ho e Tang (1998) decompõe os motivos para 

os consumidores irem a uma determinada loja, observando que a variância nas escolhas de lojas 

pelos consumidores é fruto não somente da localização (e da minimização da distância 

percorrida), mas também do formato de preços do varejista e dos custos totais envolvidos no 

processo de compra. Leszczyc, Sinha e Sahgal (2004) acrescentam a relevância da motivação 

do consumidor, seja de compra única, seja de compras multipropósito. González-Benito, 

Muñoz-Gallego e Kopalle (2005), por sua vez, apontam para a hierarquia no processo de 

escolha de loja pelos consumidores, notando que a escolha se dá primeiramente pelo formato 

da loja, para em seguida ser escolhida uma loja específica dentro daquele formato. No entanto, 

o reflexo positivo nas vendas, proporcionado pela atratividade dos aglomerados varejistas (LI; 

LIU, 2012), e a redução nos custos totais de viagem, causada pela possibilidade de compras 

multipropósito (LESZCZYC; SINHA; SAHGAL, 2004), reforçam a importância de uma boa 

localização. Na análise, deve ser considerada a possibilidade de compra comparada em varejos 

aglomerados (LESZCZYC; SINHA; SAHGAL, 2004), pois, apesar de fazer com que as vendas 

do varejista sejam menores caso haja múltiplos competidores perto (OPPEWAL; HOLYOAKE, 

2004), aumentam o estímulo a ida ao centro comercial pelo consumidor.   

A localização para o varejista reflete a tomada de decisão que envolve um 

compromisso de capital de longo prazo (ZENTES; MORSCHETT; SCHRAMM-KLEIN, 

2017), em um alto custo de investimento e, consequentemente, um alto risco associado 

(HERNANDEZ; BIASIOTTO, 2001), dada a dificuldade de adaptação comparado a outros 

elementos do mix de marketing (GHOSH; CRAIG, 1983). Dessa forma, a empresa deve 
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conviver com a decisão e empenhar-se para garantir a lucratividade (HERNANDEZ; 

BIASIOTTO, 2001). Caso a empresa decida se desfazer de uma loja, há tanto as dificuldades 

de se vender, caso o imóvel seja próprio, quanto os possíveis sunk costs relacionados ao término 

dos contratos de locação (GUY, 1999). 

 

2.2.1. Estratégias de Localização  

 

Ghosh e McLafferty (1987 apud HERNANDEZ; BENNISON; CORNELIUS, 1998) 

ressaltam a importância de as empresas possuírem uma estratégia de localização bem 

formulada:  

A estratégia de localização confere expressão espacial para os objetivos 

corporativos da empresa. Ela equilibra, ao longo do programa de marketing 

da empresa, o padrão geográfico da demanda, o comportamento de compra 

dos consumidores, as características demográficas, as disponibilidades e os 

interesses por locais para inserir o varejo. 

Segundo Davies e Clarke (1994), o planejamento da localização de lojas não é um 

evento único, mas um processo contínuo, como qualquer outra função administrativa de uma 

empresa varejista, de forma a estar inserido no contexto da estratégia corporativa. A tomada de 

decisões nesse nível envolve a definição da localização da loja, o desenvolvimento de formatos 

de loja e das ações de marketing e a escolha do mix de produtos ideal (DAVIES; CLARKE, 

1994). Já em termos de administração de portfólio, o nível estratégico de planejamento envolve 

o entendimento da cobertura territorial do negócio, bem como a profundidade da penetração no 

mercado e a identificação de nichos de localização lucrativos, nos quais a oferta das lojas 

corresponda ao potencial dos consumidores (HERNANDEZ; BENNISON, 2000).    

As principais decisões estratégicas relacionadas à localização compreendem a abertura 

de novas lojas (roll-out), a realocação de lojas, o fechamento de unidades, a mudança de nome 

ou aparência (refascia), a reforma e o remerchandising. É importante observar que cada uma 

delas demanda um volume de investimentos distinto, assim como possui níveis distintos de 

incerteza associados (HERNANDEZ; BENNISON, 2000).  

 

2.3. Critérios de Seleção de Localização de Loja 

 

No ambiente varejista cada dia mais competitivo, uma escolha a respeito de 

localização pode trazer impactos significativos no crescimento da empresa, na participação de 
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mercado e na lucratividade (HERNANDEZ; BENNISON; CORNELIUS, 1998). Por esse 

motivo, é vital que os critérios utilizados para escolher um ponto comercial sejam adequados. 

Mendes e Themido (2004) reforçam que é necessário entender todos os aspectos relacionados 

ao desempenho da loja, os quais demandam informações que vão além da localização 

propriamente dita, tais como dados geográficos, demográficos, socioeconômicos e da 

competição. Para tanto, sugerem uma classificação em fatores internos (tamanho da loja, 

configuração da loja e variáveis de localização, como acessibilidade) e externos (demanda e 

competição).  

Turhan, Akalin e Zehir (2013), por sua vez, revisaram a literatura e formalizaram um 

modelo teórico para categorizar os principais critérios de seleção de localização de loja 

utilizados, são eles: medidas de desempenho, características populacionais, fatores econômicos, 

competição, saturação, características da loja e presença de lojas âncora. A seguir é apresentada 

uma adaptação desses dois estudos: 

 

Figura 1 - Classificação dos Critérios de Seleção de Localização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Turhan, Akalin e Zehir (2013) e Mendes e Themido (2004). 
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quantidade de clientes ou elasticidade de preço. Sendo assim, todos os critérios considerados 

ao se avaliar uma nova loja serão pautados pela capacidade de incrementar o retorno previsto 

(TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013).  

O desempenho de uma de loja é uma medida agregada do efeito do comportamento de 

compra do consumidor (KUMAR; KARANDE, 2000), e é nela que os diversos métodos 

utilizados para guiar decisões sobre aberturas de novas lojas se baseiam, como regressão 

multivariada, interação espacial, entre outros, conforme levantamentos de estudos anteriores 

feitos por Kumar e Karande (2000) e Turkan, Akalin e Zehir (2013) apontam. 

 

2.3.2. Área de Influência de Lojas 

   

Áreas de influência são extensões do território onde clientes de um varejista ou 

aglomerado varejista tipicamente são encontrados (DOLEGA; PAVLIS; SINGLETON, 2016). 

Apesar de essa delimitação geográfica não ser definitiva, é presumida uma redução na 

intensidade das relações à medida que a distância aumenta (LÖFFLER, 1998).  

Ao delinear uma área de influência, é comum subdividir a dispersão geográfica dos 

clientes mapeados em contornos contendo proporções de distribuição. Essas faixas são 

conhecidas como áreas de influência primárias (representando o fluxo de aproximadamente 

60% a 75% dos clientes), secundárias (15% a 25% dos clientes) e, para os clientes mais 

afastados, as terciárias (cerca de 10%). Os contornos das áreas de influência podem ser feitos 

com base em isocotas, que são círculos traçados em torno da loja com distâncias iguais 

percorridas pelos clientes, ou isócronas, que são linhas que indicam tempos iguais de viagem 

entre os clientes e o endereço da loja (PARENTE, 2001). Contudo, o formato da área de 

influência pode ser geometricamente irregular, sendo baseado na rede de estradas, geologia, 

topografia, etc. (DUGGAL, 2007). No caso das isócronas, o menor tempo de deslocamento 

entre os consumidores e as lojas pode levar em conta aspectos da realidade do entorno, como 

condições das estradas e congestionamento do trânsito (CUI et al., 2012). 

Outras maneiras, no entanto, podem ser empregadas para a delimitação de áreas de 

influência, entre elas, destaca-se os Diagramas de Voronoi, em que são associados todos os 

pontos no espaço (lojas) à polígonos (regiões com consumidores). Nas aplicações mais simples 

destes Diagramas, é assumido que consumidores compram apenas na loja mais próxima - 

Diagramas Ordinários - formando monopólios espaciais. Já nas mais avançadas, é levado em 

consideração a atratividade das alternativas e a constatação de que consumidores compram em 

mais de uma loja ou polo comercial - Diagramas de Alta-Ordem Ponderados 
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Multiplicativamente (BOOTS; SOUTH, 1997). De outra forma, Standard Deviational Ellipses 

podem ser aplicadas na criação de áreas de influência, com grande efeito na análise das 

mudanças ao longo do tempo. Os eixos da elipse apresentam a direção da distribuição dos 

consumidores (com maiores ou menores dispersões) e a área da elipse indica o nível de 

concentração dos consumidores (YUILL, 1971).  

Adicionalmente, Envoltórios Convexos (Convex Hull) também podem ser utilizados 

na definição de áreas de influência a partir da demanda. Estes são definidos como o menor 

polígono convexo contendo um conjunto de pontos, no qual os vértices deste polígono sejam 

obrigatoriamente um dos pontos do conjunto (KIRKPATRICK; SEIDEL, 1986). Na aplicação 

para áreas de influência, estes podem gerar insights adicionais a respeito da extensão espacial 

da origem dos clientes (GRUBESIC; MURRAY, 2001).  

Existe uma hierarquia entre um centro comercial e os demais centros comerciais da 

mesma região, tipicamente relacionados ao tamanho, à atratividade e à extensão geográfica. 

Essa distribuição espacial dos polos influencia o comportamento dos consumidores, sendo, por 

esse motivo, importante avaliar a interação concorrencial ao estimar a área de influência de um 

varejista específico (DENNIS; MARSLAND; COCKETT, 2002; DOLEGA; PAVLIS; 

SINGLETON, 2016). Em áreas urbanas com alta densidade populacional, nas quais existem 

mais alternativas de compra e os consumidores tipicamente servem-se de mais de um local para 

compras, áreas de influência podem se sobrepor (GONZÁLEZ-BENITO, Ó.; GONZÁLEZ-

BENITO J., 2005).  

Áreas de influência têm sido enriquecidas por meio do uso de GIS (Geographical 

Information System), sistemas capazes de combinar dados espaciais e atributos não espaciais 

(MURRAY, 2010), de forma a facilitar o desenvolvimento de análises de mercado e o próprio 

mapeamento das áreas de influência das lojas que operam em determinado mercado 

(PARENTE, 2001), através de representação em mapas de aspectos demográficos do entorno. 

A representação através de GIS é útil pois ajuda a revelar informações ocultas e a gerar 

insights visualmente (TING et al., 2018), bem como apresentar resultados (MALCZEWSKI, 

2004). Como consequência da capacidade de manipulação e análise de dados, o GIS tem se 

tornado cada vez mais uma ferramenta para tomada de decisão, sobretudo em aplicações para 

modelagem e para mapeamento da adequação de determinada operação a um local. 

(MALCZEWSKI, 2004).  

Estudos de localização baseados na Teoria de Interação Espacial, estabelecem que a 

atratividade de uma loja ou polo comercial diminui à medida que a distância do consumidor 

aumenta (REIGADINHA; GODINHO; DIAS, 2017). É presumido também que polos mais 



25 
 

atrativos geram demanda de locais mais afastados, abrangendo mais consumidores de áreas de 

influência mais amplas (REIGADINHA; GODINHO; DIAS, 2017). Cheng, Li e Yu (2007) 

estudaram a localização ótima para shopping centers objetivando a redução da distância dos 

consumidores e a maior cobertura da demanda. Lee e Pace (2005) em um modelo de Interação 

Espacial constatam que venda de uma rede de varejo é reduzida com o aumento da distância 

em relação a residência dos consumidores. 

Desta forma, este estudo investiga a seguinte hipótese: 

 

H1: A distância média dos clientes da área de influência primária em relação à loja 

está positivamente relacionada com as vendas do varejista. 

 

Características Populacionais 

A inclusão de características da população no entorno de uma loja é capaz de melhorar 

o poder preditivo de modelos para orientar escolhas de localização. Neste grupo, as variáveis 

demográficas têm um papel de indicar se os hábitos de compra da população residente na área 

onde se pretende colocar a loja possuem afinidade com o consumidor-alvo da empresa 

(GONZÁLEZ-BENITO, Ó.; GONZÁLEZ-BENITO, J., 2005).  

Pertencem a esse grupo variáveis mais evidentes, como a renda, a idade, o nível 

educacional e o gênero da população, todas elas úteis para ajudar a delinear os hábitos e as 

necessidades de compra dos consumidores (GONZÁLEZ-BENITO, Ó.; GONZÁLEZ-

BENITO J., 2005). Em uma abordagem mais comportamental, observações sobre a distância 

que os consumidores estão dispostos a percorrer até a loja, a frequência de compras, onde 

moram e trabalham, auxiliam os modelos. Também são importantes os critérios de seleção de 

localização que capturem aspectos da área de influência, tais como a densidade populacional, 

o número de moradores nos domicílios e o número de residências (TURHAN; AKALIN; 

ZEHIR, 2013), bem como variáveis que apontem a homogeneidade/heterogeneidade da 

geodemografia, como o desvio padrão do número de moradores dos domicílios (GONZÁLEZ-

BENITO, Ó.; GONZÁLEZ-BENITO J., 2005). Pode ser notada uma inclinação nos estudos 

para unificar dados geodemográficos (geralmente obtidos utilizando bases de dados censitárias) 

com bases de dados psicográficas que captam o estilo de vida das pessoas (O'MALLEY; 

PATTERSON; EVANS, 1995). 

Pesquisas voltadas para a localização de lojas se utilizam de aspectos demográficos da 

área de influência para entender onde há uma maior aderência com os consumidores da 

empresa. Shields e Kures (2007) averiguaram a influência no fechamento de supermercados 
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Kmart, da quantidade de moradores e da média de moradores nos domicílios, entre outras 

hipóteses. Em um estudo de Kumar e Karande (2000), foi observado que a quantidade de 

moradores na área de influência impacta positivamente as vendas de varejo alimentar. No 

estudo de Yang, Roehl e Huang (2017), determinados restaurantes obtiveram melhores 

desempenhos em vizinhanças com famílias com menos membros. Portanto, este estudo 

investiga as seguintes hipóteses: 

 

H2: A quantidade de domicílios da área de influência primária está relacionada com 

as vendas do varejista; 

H3: A quantidade de moradores da área de influência primária está relacionada com 

as vendas do varejista; 

H4a: A média de moradores por domicílio em toda a área de influência primária está 

relacionada com as vendas do varejista; 

H4b: A média de moradores por domicílio nos setores censitários da área de 

influência primária com clientes cadastrados está relacionada com as vendas do varejista. 

 

Fatores Econômicos 

Apesar de representar uma parte das características populacionais da área de 

influência, os fatores econômicos necessitam de uma categoria particular. Eles dizem respeito 

às considerações econômicas que os lojistas devem se aprofundar antes de abrir uma loja. O 

grande foco é conhecer o montante de recursos que as famílias dispõem, e que pode migrar para 

o comércio (TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Em relação aos consumidores emergentes, 

é válido destacar que o poder de compra se torna relevante quando considerado em grupo, por 

isso a localização e os formatos de loja devem fazer distinções entre consumidores emergentes 

e de alta renda (D'ANDREA; LOPEZ‐ALEMAN; STENGEL, 2006).  

Em relação às variáveis, é possível elencar a renda familiar, a renda disponível, a 

propensão a gastar, a regularidade da renda, o número de pessoas empregadas por domicílio e 

o poder de compra (TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Também temos os critérios de 

seleção de localização que tratam das propriedades dos consumidores: número de carros por 

residência, se a residência é própria e o percentual de pessoas vivendo em residências alugadas 

(TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). 

Em um estudo generalista na Coreia do Sul, foi observado que quanto maior a renda 

da população, maiores as vendas dos varejistas (Kang, 2019). No trabalho de Duggal (2007), a 

mediana da renda dos domicílios foi uma das variáveis mais importantes para explicar a 
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variação das vendas do McDonald’s e do Burger King. Para cobrir a influência dos aspectos 

econômicos nas vendas do varejista, temos: 

 

H5a: A renda média dos moradores de toda a área de influência primária está 

relacionada com as vendas do varejista; 

H5b: A renda média dos moradores nos setores censitários da área de influência 

primária com clientes cadastrados está relacionada com as vendas do varejista. 

 

Competição 

A competição entre lojas possui uma relação aparentemente paradoxal: a existência de 

competidores próximos implica em sobreposições de áreas de influência, causando impactos 

negativos nos resultados das lojas. Porém, a competição traz um efeito positivo mais intenso no 

desempenho do aglomerado, neutralizando — ou até superando — o impacto negativo da 

competição através do efeito de “transborde” (spill-over effect) gerado pela aglomeração nos 

resultados individuais das lojas (TELLER; ALEXANDER; FLOH, 2016). Essa constatação — 

que já havia sido reconhecida em estudos anteriores, como o de Fotheringham (1988) — é 

principalmente apropriada a setores de varejo de compra comparada, pois a presença de 

concorrentes reduz os riscos envolvidos na compra e os custos de viagem pelo consumidor.  

Isso não implica dizer que a competição deve ser ignorada no processo de seleção de 

localização. Quando muitos competidores estão em uma determinada área, eles se tornam 

menos distinguíveis pelos consumidores e deixam de atrair mais consumidores para o 

aglomerado (STEVENS, 1957 apud GONZÁLEZ-BENITO, Ó.; GONZÁLEZ-BENITO, J., 

2005). Por outro lado, lojas isoladas apresentam menor sensibilidade-preço pelos consumidores 

do que lojas localizadas próximas umas das outras. Portanto, o excesso de competidores pode 

levar a uma pressão por preços menores (HOCH et al., 1995). E, por fim, a competição está 

sujeita também ao formato do varejo, pois um estudo de González-Benito, Muñoz-Gallego e 

Kopalle (2005) verificou que a rivalidade espacial é maior entre lojas do mesmo formato do 

que entre diferentes formatos de loja, implicando em uma organização hierárquica dos 

consumidores ao escolher uma loja. 

Na avaliação para definir novas localizações de loja, varejistas costumam averiguar a 

distância espacial entre lojas varejistas, o tamanho e o número de competidores, força relativa 

dos competidores, volume de vendas da concorrência, alternativas de compra, entre outros 

(TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). 
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Varejistas observam, adicionalmente, o nível de saturação de determinada área de 

influência. A saturação ocorre quando a presença excessiva de lojas deixa de trazer benefícios 

marginais para os consumidores, ao mesmo tempo que leva à diminuição das receitas dos 

varejistas (YANINE et al., 2019). Neste tocante, as vendas totais de um mercado, 

conjuntamente com o número total de lojas (ou a área total das lojas), são utilizados para 

averiguar, a partir da relação entre oferta e demanda, o nível de saturação (LORD, 2000). 

O estudo de Themido, Quintino e Leitão (1998) atestou para uma redução nas vendas 

em postos de gasolina quando concorrentes estão próximos. Similarmente, um estudo de Li e 

Liu (2012) atestou para a redução de vendas de supermercados quando localizados em um 

determinado limiar de proximidade do concorrente. Chen e Tsai (2016), por sua vez, 

observaram a densidade de competidores em um determinado raio, na formulação de um 

modelo preditivo para uma rede de restaurantes. Baseado nesta revisão de literatura, temos: 

  

H6: A quantidade de concorrentes em um raio próximo à loja (400 metros) está 

relacionada as vendas do varejista; 

H7: A distância do concorrente mais próximo - em metros pela malha viária - está 

relacionada as vendas do varejista. 

 

Presença de Âncoras 

A presença de lojas âncora na proximidade da loja é vista por varejistas positivamente, 

pois estas têm o potencial de atrair clientes de distâncias mais longas (TIMMERMANS, 1986), 

assim como influenciam na imagem do polo comercial e, consequentemente, nos níveis de 

venda do polo comercial (FINN; LOUVIERE, 1996), fazendo com que as lojas menores se 

beneficiem da demanda gerada pelas lojas âncora (DAMIAN; CURTO; PINTO, 2011). 

 

2.3.3. Características da Loja 

 

As características do ponto comercial podem ser separadas em três categorias: 

facilidade de acesso; atributos da loja; e custos (TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Neste 

estudo, adicionamos a essa categoria o Fluxo de Passantes, devido à importância para lojistas 

de compra comparada (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019).   
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Fluxo de Passantes 

As vendas de lojas existentes ou propostas, em qualquer período, podem ser previstas 

de maneira geral através da observação da variável fluxo de passantes (footfall) em frente à loja. 

Essa densidade de passantes ajuda a definir a viabilidade econômica de determinado ponto 

comercial (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019). 

Lojas de compra comparada não costumam ter muita influência no volume de tráfego 

de pedestres e, consequentemente, optam por explorar o fluxo existente por meio da fidelização 

de clientes e segmentação em determinados tipos de consumidores (RUIZ; CHEBAT; 

HANSEN, 2004). Complementarmente, o fluxo de pedestres tem potencial de auxiliar a 

explicação de variações temporais da demanda ao longo do dia, quando conciliada com dados 

demográficos (WADDINGTON, 2019). 

Estudos como o de Wood e Browne (2007) reforçam a importância da visita aos pontos 

comerciais para determinar a qualidade do footfall e ajustar modelos estatísticos. Na pesquisa 

de Themido, Quinto e Leitão (1998), a variável que trata do tráfego (análoga ao fluxo de 

passantes) é uma das mais importantes para a previsão de vendas de postos de gasolina. Em um 

estudo de Kang (2016), é confirmado o efeito positivo do acesso de volume de pedestres no 

retorno de vendas dos varejistas. Neste contexto, analisamos a hipótese seguinte: 

 

H8: O fluxo de passantes em frente à loja está positivamente relacionado às vendas 

do varejista. 

 

É sabido que datas comemorativas e dias da semana têm impacto importante nos 

padrões de consumo (PARSONS, 2001), contando inclusive com oscilações dentro do próprio 

dia (BERRY et al., 2016). Neste tocante, o estudo considerou adicionalmente, a possibilidade 

do dia útil ou final de semana, moderar o efeito da quantidade de passantes nos tíquetes diários 

vendidos. 

 

Facilidade de Acesso 

Em termos de acesso, varejistas devem se empenhar na certificação de que os clientes 

encontrarão a loja com facilidade e velocidade, pois buscam economizar o seu tempo (THANG; 

TAN, 2003), preferem lojas mais convenientes e não querem dirigir grandes distâncias para 

chegar até a loja (SWOBODA et al., 2013). Para fomentar essa percepção, alguns fatores são 

observados pelos varejistas, como a presença de estacionamentos, o tráfego de veículos, a 

largura da calçada e da rua, bem como o horário de funcionamento da loja (TURHAN; 
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AKALIN; ZEHIR, 2013). O tipo de acesso predominante lojas varia de acordo com o perfil do 

consumidor, por isso a proximidade a terminais de ônibus ou trens deve ser considerada 

especialmente para marcas focadas em baixa renda, já que mais de 50% dos consumidores 

chegam aos polos comerciais utilizando transporte público (PARENTE et al., 2012).    

Estudos como o de Kang (2016), mostram que lojas perto de pontos de transporte 

apresentam resultados econômicas superiores ao oferecerem melhor acesso aos pedestres. 

Similarmente, o modelo de Chen e Tsai (2016) inclui este tipo de variável para a análise de 

localização de restaurantes. Deste modo, este estudo investiga: 

 

H9: A proximidade de um hub de transporte está positivamente relacionada as vendas 

do varejista; 

H10: A localização da loja em uma passagem para um hub de transporte está 

positivamente relacionada as vendas do varejista. 

 

Atributos da Loja  

Em relação aos atributos da loja e de imagem, os critérios de seleção de localização 

comumente utilizados são a atmosfera, a área em metros quadrados, o tamanho da fachada da 

loja e o número de check-outs (TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Lojas maiores costumam 

ser mais atrativas por oferecerem um maior sortimento de produtos (REIGADINHA; 

GODINHO; DIAS, 2017).  

Outra variável que merece destaque é a visibilidade da loja, tanto sob o olhar do 

pedestre como dos passageiros em meios de transporte. Entretanto, essa variável necessita de 

julgamento de especialistas, apresentando limitações para ser incorporada objetivamente em 

modelos quantitativos (WOOD; TASKER, 2008).  

Em diversos trabalhos, o tamanho da loja é um importante determinante das vendas 

esperadas, desde a utilização em modelos com a premissa do poder de atração gravitacional que 

lojas maiores exercem nos consumidores (REIGADINHA; GODINHO; DIAS, 2017) a 

modelos baseados em regressão (THEMIDO; QUINTINO; LEITÃO, 1998; SIMKIN, 1990; 

LI; LIU, 2012). Portanto, são estabelecidas as seguintes hipóteses: 

 

H11: A área total de vendas está positivamente relacionada as vendas do varejista; 

H12: O tamanho da fachada da loja está positivamente relacionado as vendas do 

varejista. 

 



31 
 

Custos 

Por fim, o critério de seleção de localização a ser observado é o custo pela loja, que 

pode ser expresso pelo montante a ser dispendido para alugar, construir, comprar ou renovar 

(IRWING, 1986 apud TURHAN; AKALIN; ZEHIR, 2013). Estudos empíricos apontam para 

uma hierarquia em termos de aluguéis pagos pelos lojistas em centros comerciais. Cada 

operação tem potenciais diferentes de lucro a partir da localização da loja na posição central do 

polo comercial, por conseguinte, há um processo de leilão competitivo pelas melhores 

localidades (REIMERS; CLULOW, 2004).  

 

2.4.  Revisão dos métodos de avaliação de localização 

 

Previsões de vendas confiáveis têm sido essenciais para determinar a acessibilidade de 

uma compra de imóvel ou de um contrato de aluguel de uma nova loja, além de quantificar as 

expectativas (WOOD; BROWNE, 2007), sem desconsiderar as visitas ao local e as suas áreas 

de influência para avaliar a natureza da localização e o seu posicionamento em um contexto de 

influências competitivas mais amplas (WOOD; TASKER, 2008).  

Com os fatores que conduzem o desempenho em perspectiva, os gestores podem eleger 

os métodos de avaliação de localização que melhor se adequem ao seu contexto organizacional. 

Abaixo, o Quadro 1 sumariza as principais técnicas para avaliação de localização, pontuadas 

de acordo com a necessidade de dados e computação, o conhecimento técnico empregado, o 

uso de GIS, o custo e a subjetividade do processo. Nota-se uma necessidade maior de 

conhecimento técnico e computacional nas metodologias estatísticas, em comparação com a 

Analogia. A Regressão Múltipla confrontada com a Interação Espacial, se mostra menos 

custosa, e mais fácil de ser empregada: 
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Quadro 1 - Comparação de Métodos de Avaliação de Localização 

  Modelos 

Análogos 

Interação 

Espacial 

Regressão 

Múltipla 

Subjetividade ▲▲ ▲ ▲ 

Custo ▲ ▲▲▲ ▲▲ 

Conhecimento Técnico Necessário ▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲ 

Necessidade Computacional e de Dados ▲ ▲▲▲ ▲▲ 

GIS (Geographic Information System) ▼ ● ■ 

 

Legenda: ▲ Baixo, ▲▲ Médio, ▲▲▲ Alto, ▲▲▲▲ Muito Alto, ▼ Informação e Visualização 

via Gis, ■ Informação via Gis, ● Informação, Análise, Visualização e Modelagem via Gis. 

Fonte: Adaptado de Hernandez, Bennison e Cornelius (1998). 

 

Nos subcapítulos que se seguem, serão descritos com mais cautela os principais 

métodos utilizados: Modelos Análogos, Interação Espacial e Regressão Múltipla. 

No entanto, é válido mencionar que outros métodos se mostram como alternativas para 

decisões a respeito de localização de novas lojas. A aplicação de Machine Learning é um 

caminho que tem sido trilhado com mais frequência em problemas de localização, 

especialmente quando há uma grande quantidade de dados disponíveis. Machado et al. (2015) 

ranqueia opções alternativas para um varejista instalar uma nova loja utilizando redes neurais 

artificiais. Coates et al. (1995) obtém forecasts mais precisos com redes neurais quando 

comparado à regressão múltipla. Kuo, Chi e Kao (2002) combina Analytic Hierarchy Process 

(AHP) com redes neurais para definir a localização de lojas de conveniência. Chacón-Garcia 

(2017) combina Analytic Hierarchy Process com GIS para estudar os melhores locais para abrir 

farmácias em Sevilla. Contudo, apesar de grande parte dessas metodologias apresentar boa 

capacidade preditiva de vendas, elas não necessariamente geram insights com confiabilidade e 

conclusões baseadas em raciocínios sólidos (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE, M., 2017, p. 

73). Inclusive, por esse motivo, Wood e Tasker (2008) reforçam a importância das visitas aos 

pontos comerciais e à área de influência do entorno para avaliar a natureza da localização, 

aliando julgamento intuitivo à modelagem para o processo de decisão. 
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2.4.1. Modelos Análogos  

 

Um dos modelos mais acessíveis de serem aplicadas é o Método Análogo, o qual está 

diretamente associado às abordagens históricas de seleção de localização dos varejistas, que se 

baseiam nas experiências dos fatores que geraram as vendas das lojas (CLARKE et al., 2003). 

Neste método, é realizada uma tentativa de prever as vendas potenciais de uma nova 

loja a partir de comparações (ou analogias) com outras lojas da rede fisicamente similares, em 

termos de localidade e área de influência (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 68). 

Pela simplicidade deste modelo, temos como restrição a dependência da experiência de 

negócios e capacidade de julgamento do analista, bem como a extensão e variabilidade da rede 

de lojas no momento da análise (WOOD; BROWNE, 2007). 

Este método, desenvolvido por Applebaum (1966), começa por classificar os espaços 

comerciais análogos de acordo com atributos empíricos usados como benchmark. As lojas do 

grupo análogo são avaliadas, e os fatores relacionados à localização de uma nova loja são 

medidos usando uma escala pré-definida. Usando pesos ou outras técnicas simples, é feita uma 

lista em que a nova loja potencial é ranqueada entre as lojas existentes (MENDES; THEMIDO, 

2004).    

Apesar da subjetividade na análise, métodos análogos continuam em uso, 

especialmente quando o número de lojas da rede não justifica o desenvolvimento de modelos 

mais avançados. (MENDES; THEMIDO, 2004).  

 

2.4.2. Modelos de Interação Espacial  

 

Modelos de Interação Espacial são utilizados para simular ou prever a interação de 

fluxos, como pessoas ou gastos, entre origens e destinos. Como inicialmente foi desenvolvido 

a partir da lei da gravitação universal de Newton, são comumente chamados de modelos 

gravitacionais (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 73). 

O modelo parte da premissa que o fluxo de pessoas para determinada loja (ou centro 

comercial) é proporcional à atratividade da mesma em comparação a outros destinos 

competidores, e quando são igualmente atrativos, shoppers irão preferir as de mais fácil acesso 

(BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 74; PARENTE, 2001). Assim, este modelo 

pode ser considerado uma ferramenta para apoiar a decisão, por levar em conta a localização e 

a natureza da competição, em que todas as lojas na região são modeladas (BIRKIN; CLARKE 

G.; CLARKE M., 2017, p. 79). 
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O modelo básico de interação espacial tem a seguinte forma (NEWING; CLARKE G.; 

CLARKE M.,2015; PARENTE, 2001): 

Sij = AiOiWj exp-βCij             (1) 

Onde: 

Sij: representa o fluxo de gastos indo da área residencial i para a loja j; 

Ai: é o fator de competição, que garante que toda a demanda seja alocada, e é calculada 

da seguinte forma:  

       

     (2) 

      

Oi: representa a demanda disponível na área residencial i;  

Wj: é a medida de atratividade da loja j; 

exp-βCij: é o termo para apontar o decaimento da demanda devido à distância através 

de β (parâmetro de decaimento); 

Cij: é a medida de custo para viajar ou o tempo de deslocamento entre a área i e a loja 

j. 

Uma das vantagens do modelo de interação espacial é a sua base teórica sólida 

(BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 73). No entanto, esse modelo necessita de mais 

dados e consome mais tempo para ser aplicado (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2010), 

além de possuir pouca sensibilidade para variações demográficas e segmentação de mercado, 

sendo, por esse motivo, menos indicado para o varejo especializado (MENDES; THEMIDO, 

2004). Parente (2001) também aponta para a restrição relacionada à disponibilidade de dados 

de padrões de compra requeridos para calibrar os modelos. 

 

2.4.3. Modelos de Regressão  

 

Nos modelos de localização de loja baseados em Regressão Múltipla, uma variável 

dependente, como o faturamento da loja, é definida e em seguida correlacionada a um conjunto 

de variáveis explanatórias independentes, tais como tamanho da loja, demografia da área de 

influência, presença de competidores, etc. (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 70).  

Com a medição das variáveis das lojas existentes, se torna possível formar uma 

equação, a qual possui a capacidade de prever o resultado de uma loja nova, basicamente através 

    Ai = 1 

  ΣWj exp-βCij 
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da inserção das suas variáveis de localização. Os modelos têm a seguinte forma (SIMKIN, 

1989; HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009, p. 11): 

                 m             

Ys = β0 + Σ βnXns + εs                                                     (3) 

                        
n=1 

Onde: 

Ys: Variável dependente (performance) da loja s; 

β0: Termo constante; 

Xns: Variáveis independentes n para a loja s; 

Βn: Coeficientes das variáveis independentes n; 

εs: Termo de erro para a loja s. 

Essa abordagem para avaliar pontos comerciais também possui limitações, como ao 

não considerar todo o impacto causado pela competição (BIRKIN; CLARKE G.; CLARKE M., 

2017, p. 72), por considerar as lojas como locais isolados, e não parte integrante de uma rede 

de lojas, e por tratar todos os consumidores dentro da área de influência da mesma forma, 

independentemente das diferentes distâncias percorridas por cada um deles (BOUFOUNOU, 

1995).   

A Regressão Múltipla é apropriada para varejistas com posicionamento de mercado 

segmentado, como varejistas de vestuário, relojoarias e livrarias, já que as variáveis relevantes 

para o mercado específico são identificadas e analisadas. Como vantagens da sua aplicabilidade, 

temos a objetividade trazida por ela ao processo de seleção de pontos comerciais, a facilidade 

de uso assim que o modelo é desenvolvido e o fato dela ser feita sob medida para cada varejista 

(ROGERS, 1992).  

Diversos estudos com essa metodologia já foram realizados com aplicações em ramos 

varejistas distintos. Themido, Quintino e Leitão (1998) criaram um modelo preditivo para 

estimar as vendas de novos postos de gasolina de uma rede em Portugal, dois submodelos foram 

criados para endereçar melhor o comportamento discrepante entre postos urbanos e postos 

localizados em estradas. Simkin (1989), por sua vez, criou um modelo genérico aplicável a 

vários setores, em que se parte de uma lista padrão de variáveis a serem consideradas pelas 

empresas (competição, áreas de influência, acessibilidade, características da loja e demografia 

da população), que conseguiu resultados práticos satisfatórios com altos coeficientes de 

determinação. Li e Liu (2012), adotaram modelos de regressão múltipla, com apoio de GIS, 
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para estudar os fatores relacionados à localização, que explicam a diferença de vendas entre os 

supermercados Kmart e Walmart. 

 

2.5 Apresentação do Modelo Inicial 

 

Esta revisão de literatura promoveu o estudo das características dos polos comerciais, 

como eles são formados e o que explica a sua atratividade para os consumidores e lojistas. Em 

seguida, foi realizado o estudo das principais variáveis que afetam os resultados dos varejistas 

presentes nestes polos, bem como o levantamento das hipóteses de pesquisa. Logo após, foi 

finalizado com os principais métodos utilizados para, a partir dessas variáveis, entender e prever 

os resultados de novas lojas potenciais. 

Foi utilizada a regressão múltipla como metodologia para endereçar o problema de 

pesquisa e entender os impactos dos critérios de seleção de localização na previsão de tíquetes 

vendidos, criando, assim, um modelo preditivo para novas lojas. A figura seguinte estrutura o 

trabalho e relaciona as hipóteses aos objetivos desta pesquisa.  

 

Figura 2 - Modelo da Pesquisa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção, o propósito é apresentar a metodologia empregada neste estudo. 

Inicialmente, é feita uma apresentação da empresa foco do estudo, bem como das suas 

características específicas e do seu segmento de atuação. Em seguida, apresenta-se a abordagem 

metodológica utilizada com o propósito de atingir o objetivo da pesquisa. Posteriormente, é 

declarado o plano adotado para a coleta de dados. Em seguida, são discutidas as variáveis 

escolhidas neste estudo e a forma adotada para coletá-las. Por fim, são tratados dos métodos 

empregados para analisar os dados, com uma atenção especial para apresentar os cuidados 

realizados para garantir a eficácia e a validade dos métodos. 

 

3.1 Apresentação da Empresa 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa varejista de vestuário masculino, fundada 

em 1987. A empresa possui 38 lojas distribuídas no estado de São Paulo (Apêndice A), 

localizadas tanto em polos comerciais de rua quanto em shopping centers, podendo ser 

considerada de porte médio. A base de clientes é formada principalmente pelas classes B e C.  

A rede de lojas vende bens de compra comparada e é um destino de compras 

ocasionais, que envolvem elementos de gratificação pessoal (GUY, 1998). Segundo a 

taxonomia utilizada no estudo de Miotto e Parente (2015) para descrever o estágio de evolução 

dos formatos varejistas, a empresa se enquadra na categoria de varejista Especializado. Este 

oferece produtos para um segmento específico (moda masculina, principalmente social), com 

estratégia de diferenciação, em termos de layout de loja e apresentação de funcionários, em 

lojas normalmente pequenas e com nível de serviço mais elevado, como ao oferecer serviços 

gratuitos de alfaiate e cartão de crédito próprio com empresa financeira parceira.   

 

3.2 Abordagens Geral e Específica 

 

Para atender ao problema de pesquisa, a abordagem geral mais adequada foi a 

quantitativa, dada a intenção de se reduzir a subjetividade do processo vigente de seleção de 

pontos comerciais. Desta maneira, se torna possível projetar estatisticamente a quantidade de 

tíquetes que uma loja potencial pode apresentar. 

A abordagem específica do estudo foi não experimental, realizada através de 

levantamento de dados, o que, segundo Creswell, garante uma descrição numérica de 
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tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao se estudar uma amostra dela 

(CRESWELL, 2007, p. 161-162). O levantamento de dados foi executado em corte transversal, 

em um único e relativamente curto espaço de tempo (JOHNSON, 2001).     

Optou-se por realizar a pesquisa somente nas 22 lojas da rede localizadas em polos 

comerciais de rua. Os motivos para essa escolha compreendem o plano estratégico de expansão 

da empresa, preferencialmente por meio de novas lojas de rua, e a diferenças importantes entre 

polos varejistas planejados e não planejados, que demandariam dois modelos de previsão de 

vendas específicos. 

 

3.3 Plano para Obtenção de Dados 

 

A escolha das variáveis partiu da revisão de critérios utilizados para localização de 

lojas, elaborado por Turhan, Akalin e Zehir (2013), assim como de variáveis utilizadas em 

estudos anteriores de localização de loja, especialmente os que empregam a regressão múltipla 

para endereçar esse objetivo, conforme citados na revisão de literatura. Ademais, foi seguido o 

raciocínio de Simkin (1989) e Rogers (1992), que defendem o uso do maior número possível 

de variáveis nos primeiros estágios da análise, para evitar a exclusão de alguma variável 

significante (MENDES; THEMIDO, 2004). Convém destacar que mais variáveis com potencial 

explicativo, apresentadas na revisão da literatura, não foram adicionadas ao estudo por 

restrições de tempo e orçamento. 

 

3.3.1 Tíquetes 

 

A medida de desempenho escolhida para averiguar o potencial de retorno de pontos 

comerciais foi a quantidade de tíquetes diários e semanais. Essa escolha se deu pois estudos 

anteriores apontaram a variável fluxo de passantes como uma das mais relevantes (THEMIDO; 

QUINTINO; LEITÃO, 1998) para ajudar a prever o desempenho, e como esta é medida em 

termos individuais, foi considerado válido adotar o mesmo critério para a variável dependente. 

Ou seja, o modelo explorará o potencial das lojas de converter o passante em comprador, 

conforme estudos de Graham, Khan e Ilyas (2019) apontaram para a importância dessa relação. 

Essa variável foi obtida consultando dados secundários da empresa referentes ao período entre 

26/10/2020 e 31/10/2020. 
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3.3.2 Passantes 

  

Esta pesquisa coletou a quantidade de pedestres passando na calçada em frente à loja 

(v. 10) através de contagens manuais feitas pela própria equipe de cada loja. A contagem 

ocorreu em todas as 22 lojas, durante uma semana (26/10/2020 a 31/10/2020), em intervalos de 

contagem de 10 minutos a cada uma hora. 

Alternativas mais modernas para contagem de pessoas, como coleta de sinais de 

celulares ou câmeras com detecção de pessoas (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019), foram 

levadas em consideração neste estudo, mas, por serem mais custosas, foram descartadas. Além 

disso, elas poderiam se mostrar imprecisas no contexto do varejista, pois as lojas costumam ter 

camelôs fixos na calçada em frente à loja — que seriam contados múltiplas vezes ao longo do 

dia — e a equipe de vendas comumente se desloca para a calçada para abordar clientes. No caso 

dos aparelhos celulares, as empresas consultadas afirmam que o raio de abrangência é amplo 

(em torno de 100 metros) e podem resultar em eficiências distintas, a depender da localidade.  

A partir das contagens em períodos de 10 minutos, foi feita a expansão do volume de 

passantes, com o intuito de prever a quantidade de pedestres por períodos de uma hora. A 

contagem sempre ocorreu no meio da uma hora que se almejava prever. Essa técnica foi 

executada seguindo as instruções de Davis, King e Robertson (1988), aplicando uma fórmula 

de cálculo para expansão de pedestres que garantiu, no estudo realizado por eles, um R² de 0.86 

e erro padrão de 0.18. Segue abaixo: 

V1= 9.82 I100.8465                                                                                                                                                                     (4) 

Onde: 

V1: previsão de passantes em 1 hora; 

I10: contagem intermediária de 10 minutos. 

Para garantir que as equipes das filiais realizassem as contagens da mesma forma, foi 

desenvolvido um manual de contagem em linguagem adequada (Apêndice B), informando os 

horários e locais para contagem, além de quais pessoas deveriam ser contadas. As lojas também 

receberam uma tabela para preenchimento das contagens e um contador de fluxo manual. 

Quatro lojas equivocaram-se nas contagens em determinado período. Em metade 

dessas lojas foi possível resgatar a quantidade de passantes através de recuperação de vídeos do 

circuito interno de câmeras. Em duas delas não foi possível recuperar e os dias foram 

descartados. Para averiguar e diminuir possíveis erros na coleta de dados sobre passantes, uma 

auditoria foi conduzida em 5 lojas, com o intuito de validar a contagem de passantes utilizando 
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câmeras internas, em observações em dias e horários aleatórios. Essa auditoria apresentou 

consistência nos dados coletados, indicando que as lojas conseguiram conciliar a rotina de 

atendimento aos clientes com as contagens.  

 

3.3.3 Características do Entorno da Loja 

 

A presença de hubs de transporte, conforme visto na literatura (TURHAN; AKALIN; 

ZEHIR, 2013), tem o papel de facilitar o acesso dos consumidores ao polo comercial, 

especialmente se este é o tipo de acesso predominante para o perfil de consumidor (PARENTE 

et al., 2012), mas, ao mesmo tempo, pode trazer um volume de passantes sem o objetivo de 

comprar, estando apenas em deslocamento para o trabalho ou outro local. No estudo, esses 

fundamentos foram considerados de duas formas: analisando a distância (pela malha viária) 

para o hub de transporte mais próximo (v.11) e se a loja está ou não em um local de passagem 

de pedestres (v.12), ou seja, se está localizada na mesma rua de um hub de transporte – como 

uma estação de trem, metrô ou um terminal de ônibus — ou se é perpendicular a uma avenida 

principal que contenha um destes. Essa variável foi inserida no modelo de forma dummy, em 

linha com a abordagem de Parente (2003) em um estudo de áreas de influência. 

A presença de competidores no entorno — lojas especializadas em moda masculina 

— também foi inserida, de duas maneiras: quantidade de competidores em um raio de 400 

metros (v.08) e a distância do concorrente mais próximo (v.09). Em duas localizações, a rede 

possui mais de uma loja em um raio de 400 metros. Por isso, já que elas têm um potencial de 

“canibalização”, foram consideradas no modelo como concorrentes, em maneira similar à 

proposta por Dibb e Simkin (1994). O varejista em estudo é de compra comparada e se beneficia 

da atratividade do centro comercial, assim ele tende a ser mais afetado pela microlocalização e 

pela acessibilidade da loja em relação a outras lojas (LI; LIU, 2012). Dessa forma, foram 

examinadas a quantidade de competidores em uma área perto da loja, sempre dentro dos limites 

da área do próprio polo comercial, similar à maneira utilizada por Chen e Tsai (2016). Neste 

estudo, o limiar de 400 metros foi definido a partir de um consenso entre os gestores da empresa.  

 

3.3.4 Clientes 

 

Os dados sobre os clientes da empresa foram coletados entre 16/09/2020 e 16/12/2020, 

obtidos através de cadastros de endereços de clientes nas transações envolvendo trocas de 

mercadorias, que por exigência legal já necessitam de um cadastro para emissão do cupom 
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fiscal de troca. Para a realização deste estudo, os dados foram extraídos do sistema ERP da 

empresa, de maneira anonimizada, suprimindo dados pessoais dos consumidores. Apenas foram 

acessados os dados contendo os endereços de residência e a filial correspondente, em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, particularmente com os artigos 

que tratam de pesquisa acadêmica. Em média foram registrados 174 endereços por loja, com 

desvio padrão de 63 endereços.   

 

3.3.5 Área de Influência 

 

A determinação da área de influência foi necessária para entender as características do 

polo comercial, a atratividade do polo comercial e se as variáveis que decorrem dele são 

importantes para determinar o desempenho da loja. 

Utilizou-se dos percentuais para determinação da área de influência em consonância 

com o sugerido por Parente (2001): área de influência primária representando a região onde 

residem 60% dos clientes mais próximos, área de influência secundária representando os 

próximos 25% dos clientes e a terciária representando os 15% dos clientes mais distantes.  

Todos os clientes cadastrados foram georreferenciados em um software de GIS (QGis) e, em 

seguida, a partir das distâncias dos clientes formaram-se áreas de influência. 

No tocante à área de influência primária, foi estudada a variável: Distância média dos 

clientes em relação à loja (v.01). Com essa variável, caso demonstrasse significância, teríamos 

o impacto da dispersão geográfica no desempenho da loja. Convém destacar que este estudo, 

na determinação da área de influência primária de cada loja, optou por definir áreas de 

influência de duas formas: em envoltórios convexos e em isocotas em relação ao endereço da 

loja. As extensões e formatos (no caso dos envoltórios convexos) da área de influência primária 

variaram conforme a dispersão geográfica de 60% dos clientes de cada loja em questão, 

conforme explanado por Parente (2001).  

 

3.3.6 Variáveis populacionais e econômicas 

 

Neste estudo foi realizado o cruzamento dos endereços domiciliares de clientes das 

lojas da varejista com os dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, agrupados por setor 

censitário.  

Como o setor censitário é a menor unidade territorial formada por área contínua, ela 

foi utilizada pelo pesquisador para inferir características a respeito dos clientes. Abaixo estão 
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relacionadas as descrições dadas pelo IBGE das variáveis utilizadas no estudo (Quadro 2), e 

todas fazem parte da “Tabela Básico” do Censo. Nas duas colunas à direta, são apontadas as 

duas dimensões das variáveis em relação aos setores censitários considerados e o tipo de 

tratamento (média ou somatório):  

 

Quadro 2 - Descrição das Variáveis Obtidas através do Censo Demográfico de 2010 

  Variáveis      

Descrição IBGE 

Setores Censitários de 

Toda a Área de Influência 

Primária 

Setores Censitários dos 

Clientes da Área de 

Influência Primária 
 

 
Domicílios particulares permanentes ou 

pessoas responsáveis por domicílios 

particulares permanentes 

Somatório 

(v.02) 
-   

Moradores em domicílios particulares 

permanentes ou população residente em 

domicílios particulares permanentes 

Somatório 

(v.03) 
-   

Média do número de moradores em 

domicílios particulares permanentes  

Média 

(v.04) 

Média 

(v.05) 
 

Valor do rendimento nominal médio mensal 

das pessoas responsáveis por domicílios 

particulares permanentes (com e sem 

rendimento) 

Média 

(v.06) 

Média 

(v.07) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Aqui, estão sendo averiguados o número total de domicílios (v.02) e a população total 

(v.03) da área de influência primária — variáveis em consonância com as premissas da Teoria 

do Lugar Central, descrita no referencial teórico. Além disso, são exploradas a média do número 

de moradores (v.04 e v.05) e a renda mensal dos responsáveis pelos domicílios (v.06 e v.07), 

tanto em relação a todos os setores censitários da área influência primária quanto em relação 

aos setores censitários da área de influência primária com clientes cadastrados. 

 

3.3.7 Características da Loja 

 

Neste estudo foi utilizada a Área de Vendas da Loja (v.13), sendo que para esta métrica 

foi eliminada a área destinada aos funcionários e ao armazenamento do estoque. 

Adicionalmente, foi considerada a variável Tamanho da Fachada (v.14) — medida em metros 

lineares da frente da loja —, que ajudaria a demonstrar a visibilidade da loja. Ambos os dados 

foram obtidos internamente na companhia.  
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3.3.8 Variáveis não Relacionadas à Localização e Variável Moderadora  

 

Este estudo optou por limitar a sua abrangência aos critérios de seleção de localização, 

no entanto, a pesquisa está ciente de que outros aspectos não relacionados a localização podem 

também impactar o desempenho das lojas. 

Na empresa em questão, as vendas são realizadas sem autosserviço, ou seja, os clientes 

são acompanhados pelos vendedores durante todo o processo. Sendo assim, o nível de eficiência 

entre os vendedores das diversas lojas da rede pode variar, já que a atitude, as habilidades, os 

fatores pessoais e a motivação dos vendedores das diversas lojas, trazem impactos no 

desempenho da equipe de vendas (CHURCHILL et al., 1985). Além disso, uma maior 

rotatividade de pessoal, que pode ser discrepante entre as unidades, está associada à uma 

redução no desempenho da loja, seja ele medido pelo nível do serviço, seja pela margem de 

lucro (TON; HUCKMAN, 2008). 

Por outro lado, variáveis relacionadas ao padrão de reforma de cada loja ou ao layout, 

não seriam consideráveis neste estudo, pois todas as unidades seguem um padrão similar e 

possuem um nível de serviço equiparado. O mesmo pode ser dito das distinções nos 

investimentos em marketing promocional entre as filiais, dado que esse tipo de ferramenta não 

é habitual na empresa, e que quando utilizado é feito de maneira uniforme entre as unidades. 

Ademais, aspectos como o clima podem explicar uma parte da variância das vendas 

históricas de varejistas (BADORF; HOBERG, 2020), em especial a incidência de chuvas, dado 

que o aumento destas tem efeito redutor no tráfego de pessoas em polos comerciais (PARSONS, 

2001).  

Neste estudo, foi considerada a possibilidade de o fluxo de passantes — em um modelo 

adicional utilizando dados de um período mais curto (diário) — poderia ser influenciado pela 

observação se o dia da coleta era útil ou final de semana, especialmente nos polos em que há 

grande fluxo de pedestres composto por trabalhadores em deslocamento durante a semana. Por 

isso, a variável dummy Dia Útil (v.15), também foi coletada. 

 

3.3.9 Resumo das Variáveis Estudadas 

 

O quadro seguinte sumariza as variáveis consideradas neste estudo: 
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Quadro 3 - Critérios de seleção de localização (Variáveis) 

Tipo de Critério   Variáveis Dependentes Fonte 

Desempenho   Tíquetes diários/semanais vendidos 
Graham; Khan; Ilyas 

(2019) 

  
 

 
 

Tipo de Critério Var. n.º Hipótese n.º Variáveis de Localização (independentes) Fonte 

Área de 

Influência/ 

Características 

Populacionais 

01 H1 Distância média dos clientes da área de 

influência primária em relação à loja 

Teoria do Lugar Central; 

Teoria de Interação 

Espacial 

02 H2 Domicílios em toda a área de influência 

primária 

Wang; Chen; Su (2015)  

03 H3 Moradores em toda a área de influência 

primária 

Shields; Kures (2007); 

Kumar; Karande (2000) 

04 H4a Média de moradores por domicílio em 

toda a área de influência primária 

Shields; Kures (2007) 

05 H4b Média de moradores por domicílio nos 

setores censitários da área de influência 

primária com clientes cadastrados 

Shields; Kures (2007) 

Fatores 

Econômicos 

06 H5a Renda Média dos moradores de toda a 

área de influência primária 

Shields; Kures (2007) 

07 H5b Renda Média dos moradores nos setores 

censitários da área de influência primária 

com clientes cadastrados 

Shields; Kures (2007) 

Competição 

08 H6 Competidores em um raio de 400 metros  Chen; Tsai (2016); Wang; 

Chen; Su (2015) 

09 H7 Distância do concorrente mais próximo 

(metros pela malha viária) 

Reigadinha; Godinho; Dias 

(2017) 

Fluxo de 

Passantes 

10 H8 Fluxo de Passantes diários/semanais Ho; Chang; Ku (2013); 

Kang (2016); Themido; 

Quintino; Leitão (1998) 

Facilidade de 

Acesso 

11 H9 Distância do hub de transporte mais 

próximo 

Kang (2016) 

12 H10 Passagem para hub de transportes 

(dummy)  

Chen; Tsai (2016) 

Atributos 

Físicos 

13 H11 Área de vendas (m²) Chen; Tsai (2016); Li; Liu 

(2012) 

14 H12 Tamanho da fachada da loja (metros) Wang; Chen; Su (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

3.4. Métodos para Análise de Dados  

 

O método utilizado para análise dos dados foi a Regressão Múltipla. Dessa forma, as 

variáveis independentes medidas nas lojas existentes, que se mostraram correlacionadas aos 

tíquetes vendidos da loja (variável dependente), serviram de base para a criação de uma equação 

com capacidade preditora para novas lojas, conforme explanado no referencial teórico. Estudos 

anteriores utilizaram essa metodologia com sucesso prático, tais como a aplicação por Themido, 

Quintino e Leitão (1998) em uma rede de postos de gasolina em Portugal. De outro modo, para 

a validação das hipóteses, foi utilizado o método de Regressão Linear Simples, entre cada 

variável explicativa e a variável resposta. 
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Para garantia de efetividade dos modelos de regressão apresentados, foram 

endereçados os valores ausentes, a padronização dos dados, o tratamento dos outliers, os testes 

para verificar a normalidade e a homoscedasticidade dos resíduos, a averiguação dos 

coeficientes de determinação, os testes de significância individual e global e os testes para 

verificar uma eventual multicolinearidade. 

O tipo de regressão executada foi a Stepwise, da mesma maneira que estudos anteriores 

sobre o tema (THEMIDO; QUINTINO; LEITÃO, 1998; SIMKIN, 1989; DUGGAL, 2007), 

entregando um modelo com a variável dependente Tíquetes Semanais e uma averiguação de 

um modelo com a variável dependente Tíquetes Diários, com a pressuposta moderação da 

variável Dia Útil.  

O método utilizado inicia a regressão pelo intercepto, adicionando sequencialmente ao 

modelo as variáveis preditoras que mais aprimoram o ajuste ou removendo termos com baixa 

significância. Em termos computacionais, é ágil por fazer buscas mais restritas, apresentando 

também menor variância, mas, por outro lado, mais viés (HASTIE; TIBSHIRANI; 

FRIEDMAN, 2009, p. 58). Para este estudo, que busca explorar entre diversas variáveis quais 

têm mais impacto na escolha de localização, este método se mostra uma boa alternativa. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Tratamento dos Dados 

 

Os valores ausentes que ocorreram por falhas durante a coleta de dados foram tratados 

antes da regressão múltipla ser efetuada. Erros operacionais ocorreram na contagem de 

passantes em duas unidades: a loja 28 cometeu erros na terça-feira, por isso foi considerada a 

média entre os dados (número de passantes e de tíquetes) da segunda e da quarta-feira. A loja 

42 se equivocou na segunda e na terça-feira, sendo adotada a média dos dados da quarta e da 

quinta-feira para os dois dias. 

Os dados coletados neste estudo foram padronizados, assim sendo, em todas as 

variáveis foi realizada a subtração pela média e a divisão pelo desvio padrão. Como 

consequência, os preditores se tornaram comparáveis e a interpretação dos coeficientes de 

regressão foi facilitada (SCHIELZETH, 2010). 

Neste estudo, foram considerados outliers as observações com desvios padrões 

superiores a 3 ou inferiores a -3 (OSBORNE; OVERBAY, 2004). Houve uma observação 

superior a 3 da variável Área de Vendas (v.13) da filial 47 de 3,37, devido ao fato desta filial 

possuir 100 m² a mais do que a segunda maior loja (a média de área de vendas da rede é 118 

m²). Neste caso, foi executado o procedimento de winsorization com os outliers, substituindo 

os dados de variáveis acima do 95º percentil, pelo 95º percentil e abaixo do 5º percentil pelo 5º 

percentil (GHOSH; VOGT, 2012). Mesmo com a adoção do procedimento, justificável do 

ponto de vista mercadológico, a variável não fez parte dos modelos preditivos. 

Na tabela abaixo são apresentadas as estatísticas básicas sobre as variáveis estudadas: 

 

Tabela 1 - Estatísticas Básicas sobre variáveis dependentes e independentes 

    (continua) 

  N Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Mínimo 

Padro-

nizado 

Máximo 

Padro-

nizado 

Variável Dependente 

Tíquetes_Semanais 22 74 287 197,05 61,72 -1,99 1,46 

Variáveis Independentes 

Distância_Média_Clientes(v.01) 22 1.983 14.483 5.427 3.449 -1,00 2,63 

Domicílios_Convex_Hull(v.02) 22 88.239 4.968.366 1.009.337 1.458.154 -0,63 2,72 

Domicílios_Raio(v.02b) 22 107.080 5.602.855 1.257.716 1.690.997 -0,68 2,57 

Moradores_Convex_Hull(v.03) 22 306.229 15.778.400 3.114.794 4.551.224 -0,62 2,78 
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Tabela 1 - Estatísticas Básicas sobre variáveis dependentes e independentes 

    (conclusão) 

  N Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Mínimo 

Padro-

nizado 

Máximo 

Padro-

nizado 

Variáveis Independentes 

Moradores_Raio(v.03b) 22 361.357 17.929.841 3.914.438 5.327.934 -0,67 2,63 

Média_Moradores_Convex_Hull(v.04) 22 2,80 3,47 3,15 0,18 -1,94 1,83 

Média_Moradores_Raio(v.04b) 22 2,89 3,48 3,16 0,16 -1,61 2,02 

Média_Moradores_Clientes(v.05) 22 2,75 3,50 3,17 0,17 -2,49 1,93 

Renda_Convex_Hull(v.06) 22 917,18 3.616,56 2.081,31 747,31 -1,56 2,05 

Renda_Raio(v.06b) 22 920,65 3.266,91 2.060,09 695,57 -1,64 1,74 

Renda_Clientes_Primária(v.07) 22 942,14 3.127,81 1.797,93 468,03 -1,83 2,84 

Concorrentes_Raio_400m(v.08) 22 1,00 6,00 3,27 1,61 -1,41 1,70 

Distância_de_Concorrente(v.09) 22 0,01 0,40 0,15 0,09 -1,54 2,83 

Passantes_Semanais(v.10) 22 13.050 58.075 39.064 12.466 -2,09 1,53 

Distância_Hub_de_Transporte(v.11) 22 0,11 3,80 0,92 1,16 -0,70 2,48 

Hub_Passagem(v.12) 22 0 1 0,27 0,46 0 1 

Área_de_Vendas(v.13) 22 41,36 188,26 111,92 38,75 -1,86 2,02 

Frente_de_Loja(v.14) 22 3,50 8,35 5,51 1,64 -1,22 1,73 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.2. Regressões Lineares Simples 

 

Para a verificação de como os critérios de seleção de localização impactam os tíquetes 

vendidos, foram realizadas Regressões Lineares Simples entre a variável dependente Tíquetes 

Semanais e cada uma das variáveis independentes, a tabela 2 abaixo apresenta os resultados. 

Adicionalmente, no Apêndice C são apresentados os boxplots das variáveis utilizadas neste 

estudo e no Apêndice D é apresentada a Matriz de Correlação de Pearson entre cada uma das 

variáveis deste estudo. 

 

Tabela 2 – Regressões Lineares Simples – Variável Dependente Tíquetes Semanais 

               (continua) 

Termo N Constante Coeficiente Valor T Valor P R² 

Distância_Média_Clientes(v.01) 22 0,000 -0,134 -0,607 0,5508 0,018 

Domicílios_Convex_Hull(v.02) 22 0,000 -0,209 -0,954 0,3515 0,044 

Domicílios_Raio(v.02b) 22 0,000 -0,237 -1,092 0,2877 0,056 

Moradores_Convex_Hull(v.03) 22 0,000 -0,196 -0,894 0,3818 0,038 

Moradores_Raio(v.03b) 22 0,000 -0,225 -1,033 0,3138 0,051 
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Tabela 2 – Regressões Lineares Simples – Variável Dependente Tíquetes Semanais 

             (conclusão) 

Termo N Constante Coeficiente Valor T Valor P R² 

Média_Moradores_Convex_Hull(v.04) 22 0,000 0,452 2,266 0,0347* 0,204 

Média_Moradores_Raio(v.04b) 22 0,000 0,335 1,592 0,1270 0,112 

Média_Moradores_Clientes(v.05) 22 0,000 0,610 3,447 0,0026** 0,373 

Renda_Convex_Hull(v.06) 22 0,000 -0,443 -2,211 0,0388* 0,196 

Renda_Raio(v.06b) 22 0,000 -0,313 -1,472 0,1567 0,098 

Renda_Clientes_Primária(v.07) 22 0,000 -0,489 -2,510 0,0208* 0,240 

Concorrentes_Raio_400m(v.08) 22 0,000 -0,177 -0,805 0,4305 0,031 

Distância_de_Concorrente(v.09) 22 0,000 0,081 0,365 0,7190 0,007 

Passantes_Semanais(v.10) 22 0,000 0,746 5,010 0,001** 0,557 

Distância_Hub_de_Transporte(v.11) 22 0,000 0,233 1,073 0,2959 0,054 

Hub_Passagem(v.12) 22 -0,033 0,122 0,248 0,8066 0,003 

Área_de_Vendas(v.13) 22 0,000 0,292 1,399 0,1771 0,089 

Frente_de_Loja(v.14) 22 0,000 0,246 1,137 0,2690 0,061 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.3. Modelo Semanal 

 

Após passar pelo processo de regressão stepwise, as variáveis com Valores p inferiores 

a 0,05 em cada um dos modelos de previsão de tíquetes vendidos, integraram a equação final. 

As variáveis relacionadas a área de influência primária obtidas através de raios isocotas (v.02b, 

v.03b, v.04b, v.06b), foram desconsiderados no desenvolvimento dos modelos, haja vista que 

as regressões simples indicaram que as variáveis formuladas através do desenho da área de 

influência em um envoltório convexo (Convex Hull) apresentaram uma correlação maior com 

os tickets vendidos. Sendo assim, das 14 variáveis independentes consideradas a princípio no 

modelo semanal, 2 delas compuseram o modelo preditivo.  

Abaixo é apresentada a equação do modelo:  

(5) 

Tíquetes Semanais = 0,000 + 0,833 Passantes Semanais (v.10) + 0,419 Tamanho da 

Fachada da Loja (v.14). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O modelo desenvolvido apresentou uma boa aderência entre tíquetes previstos e 

tíquetes observados. O gráfico abaixo (Gráficos 1) demonstra a reta gerada pela equação de 

previsão e a dispersão dos pontos com as observações de tíquetes comercializados pelas lojas: 
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Gráfico 1 - Gráfico de Dispersão dos Tíquetes Observados versus Tíquetes Previstos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.4. Modelo Diário e Moderação entre Variáveis 

 

Neste estudo, foi averiguada a tentativa de se criar um modelo preditivo utilizando a 

coleta de dados do fluxo de passantes de um período diário, pois caso houvesse significância 

estatística, isto facilitaria o esforço da empresa para avaliar novas localidades. A Tabela 3 

seguinte apresenta as estatísticas básicas sobre as variáveis utilizadas no modelo Diário:   

 

Tabela 3 - Estatísticas Básicas sobre variáveis dependentes e independentes – Modelo Diário 

           (continua) 

  N Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Mínimo 

Padro- 

nizado 

Máximo 

Padro- 

nizado 

Variável Dependente 

Tíquetes_Diários 127 6 82 31,95 15,02 -1,62 2,96 

Variáveis Independentes 

Distância_Média_Clientes(v.01) 127 1.983 14.483 5.498 3.428 -1,02 2,64 

Domicílios_Convex_Hull(v.02) 127 88.239 4.968.366 1.039.784 1.449.613 -0,65 2,73 

Moradores_Convex_Hull(v.03) 127 306.229 15.778.400 3.206.595 4.526.292 -0,64 2,80 

Média_Moradores_Convex_Hull(v.04) 127 2,80 3,47 3,14 0,17 -1,95 1,87 

Média_Moradores_Clientes(v.05) 127 2,75 3,50 3,17 0,17 -2,50 1,96 

Renda_Convex_Hull(v.06) 127 917,18 3.616,56 2.109,05 729,62 -1,60 2,07 
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Tabela 3 - Estatísticas Básicas sobre variáveis dependentes e independentes – Modelo Diário 

           (conclusão) 

  N Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Mínimo 

Padro- 

nizado 

Máximo 

Padro- 

nizado 

Variáveis Independentes 

Renda_Clientes_Primária(v.07) 127 942,14 3.127,81 1.812,58 456,54 -1,86 2,87 

Concorrentes_Raio_400m(v.08) 127 1,00 6,00 3,25 1,57 -1,42 1,72 

Distância_de_Concorrente(v.09) 127 0,01 0,40 0,15 0,09 -1,56 2,86 

Passantes_Diários(v.10) 127 1.472 12.331 6.440 2.290 -2,15 2,49 

Distância_Hub_de_Transporte(v.11) 127 0,11 3,80 0,89 1,10 -0,70 2,66 

Hub_Passagem(v.12) 127 0 1 0,28 0,45 0 1 

Área_de_Vendas(v.13) 127 47,66 186,60 111,86 37,16 -1,73 2,02 

Frente_de_Loja(v.14) 127 3,50 8,35 5,53 1,60 -1,26 1,75 

Dia Útil (v.15) 127 0 1 0,84 0,37 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Adicionalmente, foram realizados testes de moderação para entender se o efeito da 

quantidade de passantes nos tíquetes diários vendidos é dependente ou condicionado pelo dia 

útil ser útil ou não. Duas constatações levaram a esta investigação: (1) ocorrência de uma menor 

conversão de passantes em tíquetes em dias úteis do que aos finais de semana (0,5% e 0,8% 

respectivamente); (2) na maior parte das lojas, a quantidade de passantes aos finais de semana 

é superior. A premissa para esta análise é de que a motivação dos pedestres poderia ser diferente 

a depender do dia da semana, com mais planejamento e intenção de compra aos finais de semana 

e, possivelmente, maior incidência de pessoas nos polos comerciais apenas em deslocamento 

durante a semana, trazendo reflexos nos tíquetes vendidos. 

Os resultados da análise da moderação, realizados através da macro PROCESS no 

software estatístico SPSS (HAYES, 2017) seguem na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Análise da Moderação do efeito do Fluxo de Passantes nos Tíquetes Vendidos pelo 

Dia da Semana  

         (continua) 

Resumo do Modelo:  
N R  R² MSE F GL1 GL2 Valor P 

127 0,8035 0,6456 0,2969 74,6983 3 123 0,0000 
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Tabela 4 – Análise da Moderação do efeito do Fluxo de Passantes nos Tíquetes Vendidos pelo 

Dia da Semana  

         (conclusão)  

Modelo:     
Termo Coeficiente Erro Padrão do Coeficiente Valor T Valor P 

Constante 1,0068 0,1283 7,8445 0,0000 

Passantes_Diários (v.10) 0,5989 0,0976 6,1359 0,0000 

Dia_Útil (v.15) -1,2747 0,1388 -9,1833 0,0000 

Interação(v.10)*(v.15) -0,1848 0,114 -1,6208 0,1076 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 A significância estatística de 0,10 da variável que trata da interação entre as variáveis 

Dia Útil (v.15) e Passantes Diários (v.10) sugere uma ausência de evidências de que o efeito do 

fluxo de passantes nas diferenças dos tíquetes vendidos é moderado pelo dia ser útil ou não.   

 No entanto, quando as variáveis moderadoras são incluídas no modelo de regressão 

diário (Tabela 5), o R² atinge patamares elevados, mantendo o valor P em níveis aceitáveis, e a 

homoscedasticidade dos resíduos assegurada (Gráfico 2). Neste processo, a variável Média de 

Moradores na Área de Influência Primária (v.04) necessitou ser removida, devido ao fator de 

inflação da variância (VIF) de 10,306, que poderia comprometer o estudo (DORMANN, 2013). 

Esta escolha é justificável pois há mais de uma variável refletindo a quantidade de moradores 

(v.04 e v.05), ocasionando a multicolinearidade. 

 Por outro lado, testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov mostram que os resíduos 

não apresentam normalidade (Tabela 5). Desta forma, pode ser constatado que o modelo diário 

com variáveis moderadoras possui limitações, e assim, este estudo optou conservadoramente 

por não considerar a moderação no modelo diário, devido a não comprovação da significância 

estatística da interação e a não normalidade dos resíduos. 

 

Tabela 5 – Coeficiente de Determinação, Coeficientes, Testes t e Fatores de Inflação da 

Variância (VIF) do Modelo Diário com Variáveis Moderadoras 

(continua) 

S R² R² (Aj.) 

0,459349 75,6% 74,2% 

 

Kolmogorov-Smirnov Valor P Shapiro-Wilk Valor P 

0,093 0,009 0,978 0,040 
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Tabela 5 – Coeficiente de Determinação, Coeficientes, Testes t e Fatores de Inflação da 

Variância (VIF) do Modelo Diário com Variáveis Moderadoras 

(conclusão) 

Termo 
Coeficie

nte 

Erro Padrão 

de 

Coeficiente 

Intervalo de 

Confiança de 

95% 

Valor-T Valor P 

Fatores de 

Inflação da 

Variância 

(VIF) 

Constante 1,063 0,108 (0,849; 1,278) 9,821 0,000  

Dia_Útil(v.15) -1,325 0,118 (-1,558; -1,092) -11,274 0,000 1,103 

Passantes_Diários(v.10) 0,560 0,086 (0,390; 0,730) 6,522 0,000 4,213 

Frente_de_Loja(v.14) 0,275 0,043 (0,190; 0,361) 6,373 0,000 1,097 

Média_Moradores_Clientes(v.05) 0,146 0,049 (0,049; 0,244) 2,977 0,004 1,433 

Distância_Hub_de_Transporte(v.11) 0,128 0,044 (0,041; 0,215) 2,908 0,004 1,175 

Distância_Concorrente(v.09) 0,098 0,043 (0,014; 0,183) 2,300 0,023 1,098 

Interação(v.10)*(v.15) -0,206 0,097 (-0,398; -0,013) -2,113 0,037 3,837 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Gráfico 2 - Resíduos Padronizados versus Valores Ajustados no modelo de Tíquetes Diários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Com a remoção das variáveis moderadoras em perspectiva, estimou-se o modelo 

diário, conforme a tabela 6 seguinte: 
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Tabela 6 – Coeficiente de Determinação, Testes de Normalidade, Coeficientes, Testes t e 

Fatores de Inflação da Variância (VIF) do Modelo Diário sem Variáveis Moderadoras 

S R² R² (Aj.) 

0,675097 45,6% 44,3% 

 

Kolmogorov-Smirnov Valor P Shapiro-Wilk Valor P 

0,124 0,000 0,926 0,000 

    

Termo 
Coeficie

nte 

Erro Padrão 

de 

Coeficiente 

Intervalo de 

Confiança de 

95% 

Valor-T Valor P 

Fatores de 

Inflação da 

Variância 

(VIF) 

Constante 0,059 0,072 (-0,084; 0,203) 0,821 0,413  

Passantes_Diários(v.10) 0,650 0,066 (0,519; 0,780) 9,873 <0,001 1,145 

Frente_de_Loja(v.14) 0,220 0,063 (0,095; 0,344) 3,491 <0,001 1,077 

Hub_Passagem(v.12) -0,342 0,145 (-0,630; -0,055) -2,357 0,020 1,174 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Contudo, o baixo coeficiente de determinação (44,3%) e os indícios de que os resíduos 

não são normais, visualizados através dos testes de normalidade Shapiro-Wilk e Kolmogorov-

Smirnov levaram a pesquisa a descartar a criação de um modelo preditivo baseado em um curto 

intervalo de tempo. 

 

4.5. Validação do Modelo Preditivo Semanal 

 

Ao contrário do modelo diário, os resíduos do modelo preditivo semanal apresentaram 

normalidade. O gráfico 3 seguinte apresenta os resíduos padronizados observados para cada 

ponto de dado versus o percentual de distribuição, caso a distribuição fosse exatamente normal. 

Os dados têm um fit próximo para a linha diagonal de referência, sugerindo que de fato a 

distribuição é normal.  
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Gráfico 3 - Probabilidade Normal no modelo de Tíquetes Semanais 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Ademais, foram realizados os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk em relação à distribuição dos resíduos. Em ambos, a hipótese nula de normalidade da 

população é rejeitada. No teste Shapiro-Wilk, verificamos o coeficiente de correlação próximo 

a 1, com valor P superior a 0,05, o que também ocorreu no teste Kolmogorov-Smirnov.  

 

Tabela 7 - Resultados dos Testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk no modelo de Tíquetes 

Semanais 

 Modelo Tíquetes Semanais 

Média 0,000 

Desvio Padrão 0,52473720 

N 22 

  

Kolmogorov-Smirnov 0,160 

Valor P 0,147 

  

Shapiro-Wilk 0,968 

Valor P 0,665 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A fim de detectar a possibilidade de a distribuição de resíduos do modelo não ser 

homogênea, foram gerados gráficos de resíduos versus valores ajustados (Gráfico 4), nos quais 

há uma indicação de que a variância dos resíduos é homogênea — homoscedasticidade — e 

não está condicionada às variáveis independentes (POOLE; O’FARRELL,1971). 

 

Gráfico 4 - Resíduos Padronizados versus Valores Ajustados no modelo de Tíquetes Semanais 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

O coeficiente de determinação do modelo (R²) Semanal atingiu níveis convincentes: 

69,6% (Tabela 8), o que sinaliza para a satisfatória capacidade do modelo de explicar a variação 

dos tíquetes vendidos (y). Esse coeficiente de determinação está em conformidade com estudos 

anteriores sobre o tema, como o de postos de gasolina de Themido, Quintino e Leitão (1998), 

no qual o R² variou entre os modelos criados entre 82,7% e 89,4%. Assim como o estudo de 

Simkin (1989), em que foi reportada a obtenção de R² de pelo menos 81% em modelos via 

regressão múltipla aplicados a diversos setores. 

 

Tabela 8 - Sumário do modelo Semanal 

 

Modelo S R² R² (Aj.) 

Semanal 0,551664 72,5% 69,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O teste F foi realizado (teste de significância global) e apontou para a evidência de que 

as variáveis independentes que compuseram o modelo semanal, F(1,2) = 25,00, p < .001, têm 

uma relação de significância com a variável resposta. A tabela abaixo (Tabela 9) apresenta os 

resultados: 

 

Tabela 9 - Análise da Variância do modelo de Tíquetes Semanais 

Modelo Semanal: 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor P 

Regressão 2 15,217 7,6088 25,00 0,000 

Erro 19 5,782 0,3043     

Total 21 21,000       

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para a verificação da significância de cada variável independente incluída no modelo, 

foram realizados os testes t (significância individual), obtendo resultados satisfatórios para os 

dois modelos, com Valores p inferiores a 0,05.  

Neste estudo também foi analisada a ocorrência ou não de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes. A partir da medição dos Fatores de Inflação da Variância, observou-

se que o valor mais alto encontrado de 1,045 (Passantes Semanais e Frente de Loja) no modelo, 

permite inferir que há uma baixa correlação entre as variáveis independentes. 

Os resultados, tanto dos testes t quanto da multicolinearidade (VIF), seguem adiante, 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Coeficientes, Testes t e Fatores de Inflação da Variância (VIF) 

Termo Coeficiente 

Erro Padrão 

de 

Coeficiente 

Intervalo de 

Confiança de 95% 
Valor-T Valores p 

Fatores de 

Inflação da 

Variância 

(VIF) 

Constante 0,000 0,118 (-0,246; 0,246) 0,000  1,000    

Passantes_Semanais (v.10) 0,833 0,123 (0,575; 1,090) 6,769  0,000  1,045  

Frente_de_Loja (v.14) 0,419 0,123 (0,162; 0,677) 3,406  0,003  1,045  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4.6 Análise da Capacidade Preditiva do Modelo Semanal 

 

O modelo gerado teve poder explicativo suficiente para a previsão de vendas de novas 

lojas. A Tabelas 11 seguinte apresenta o modelo sendo colocado em prática na semana 

observada neste estudo. O modelo semanal apresentou um MAPE para essa amostra de 16,1%.  

Para a decisão gerencial de seleção de pontos comerciais, baseada na modelagem de 

tíquetes, essa precisão é satisfatória, assim como já havia sido indicado pelo erro padrão baixo 

do modelo (0,551 no modelo semanal, na tabela 8).  

A previsão mais distante da realidade (loja 41) provém de uma loja localizada em uma 

região da cidade que no passado abrigava um forte polo comercial varejista, bem como muitos 

escritórios e sedes de empresas. Ao longo dos anos, a quantidade de lojas foi se reduzindo, de 

modo que possivelmente a motivação dos passantes em se deslocar para o trabalho se sobrepõe 

aos motivados por compras. Por consequência, o modelo superdimensionou o potencial da loja, 

projetando vendas 48% superiores.   

Outra previsão discrepante (loja 51), aponta para uma expectativa de tíquetes vendidos 

30% superior ao realizado pela loja. No entanto, essa filial é a única em todo o estudo que ainda 

não atingiu a maturidade, possuindo menos de três meses de atividade à época do estudo. Assim, 

a equação pode ser um indicativo do potencial de vendas desta unidade. 

Estudos anteriores apresentaram nível similar de erro nas previsões. No estudo de 

Simkin (1989), o pesquisador alega que os modelos geraram erros médios inferiores a 10%, já 

no modelo de Themido, Quintino e Leitão (1998), os erros médios foram de 15% e 17%. 

Portanto, este estudo exibe resultados equivalentes.  

 

Tabela 11 - Tíquetes Previstos, Tíquetes Realizados e Percentual de Erro do Modelo Semanal 

por loja 

(continua) 

Loja 

Tíquetes  

Realizados 

Padronizados 

Tíquetes 

Previstos 

Padronizados 

Resíduos 
Tíquetes  

Realizados 

Tíquetes 

Previstos 
Resíduos % Erro  

 

 
Loja 03 -1,98 -1,53 0,45 75 102,52 -27,52 37%  

Loja 04 -0,28 -0,61 -0,33 180 159,51 20,49 -11%  

Loja 05 0,37 -0,04 -0,41 220 194,74 25,26 -11%  

Loja 09 1,28 0,68 -0,60 276 238,77 37,23 -13%  

Loja 14 1,46 1,27 -0,19 287 275,35 11,65 -4%  

Loja 17 0,78 0,42 -0,36 245 222,86 22,14 -9%  

Loja 21 0,31 0,46 0,15 216 225,30 -9,30 4%  



58 
 

Tabela 11 - Tíquetes Previstos, Tíquetes Realizados e Percentual de Erro do Modelo Semanal 

por loja 

(conclusão) 

Loja 

Tíquetes  

Realizados 

Padronizados 

Tíquetes 

Previstos 

Padronizados 

Resíduos 
Tíquetes  

Realizados 

Tíquetes 

Previstos 
Resíduos % Erro  

Loja 26 1,10 0,81 -0,29 265 247,28 17,72 -7%  

Loja 27 1,04 0,51 -0,53 261 228,53 32,47 -12%  

Loja 28 0,32 -0,72 -1,04 217 152,74 64,26 -30%  

Loja 29 0,23 0,07 -0,15 211 201,56 9,44 -4%  

Loja 40 0,65 1,16 0,51 237 268,57 -31,57 13%  

Loja 41 -1,51 -0,71 0,80 104 153,43 -49,43 48%  

Loja 42 0,27 -0,22 -0,50 214 183,30 30,70 -14%  

Loja 44 0,40 0,60 0,20 222 234,32 -12,32 6%  

Loja 45 -0,78 -0,99 -0,21 149 136,23 12,77 -9%  

Loja 46 0,26 1,26 1,00 213 274,86 -61,86 29%  

Loja 47 0,44 0,23 -0,21 224 210,95 13,05 -6%  

Loja 51 -1,99 -1,64 0,36 74 96,11 -22,11 30%  

Loja 52 -1,26 -0,85 0,41 119 144,32 -25,32 21%  

Loja 53 -0,58 -0,49 0,10 161 167,10 -6,10 4%  

Loja 55 -0,52 0,32 0,84 165 216,65 -51,65 31%  

      MAPE 16,1%  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Após a formação da equação preditora, e da análise da validade dos modelos, os 

critérios de seleção de localização foram analisados, bem como os seus coeficientes, buscando 

entender o seu impacto na previsão de vendas de novas lojas. Uma atenção especial também foi 

dada às hipóteses rejeitadas. 

 

4.7 Hipóteses Aceitas 

 

O fluxo de passantes em frente à loja (v.10) se mostrou o critério de seleção de 

localização com o maior coeficiente tanto na regressão individual (0,557), quanto no modelo 

preditivo semanal (0,833), sendo importante para determinar o desempenho de uma loja 

potencial, estando em conformidade com a literatura (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019; 

WOOD; BROWNE, 2007), validando a H8. Além disso, o coeficiente de determinação de 

55,7% na regressão linear simples, indica que isoladamente esta variável tem potencial de 

explicar uma boa parcela do faturamento das lojas. As lojas da rede com as maiores vendas 

invariavelmente possuem um alto número de passantes na frente da loja, conforme o Gráfico 5 

apresenta. No entanto, a literatura preconiza que não basta ter fluxo somente, é importante que 
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as demais condições do varejista para levar aos tíquetes se mantenham constantes, como 

vitrines, sortimento, ambiente e nível de serviço (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019). 

Um dos motivos para a preponderância dessa variável é que lojas menores, bem como 

lojas de compra comparada, em geral, não exercem grande influência na determinação do fluxo 

e do poder de atração das pessoas para o polo, pois tendem a se aproveitar do fluxo existente, 

conforme apontam estudos anteriores (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019; WOOD; TASKER, 

2008). Ademais, a decisão de entrar em uma loja de vestuário é influenciada pela comunicação 

e pela apresentação de produtos que as vitrines proporcionam (SEN; BLOCK; CHANDRAN, 

2002), por conseguinte, à medida que mais pessoas são impactadas pela loja, mais prováveis 

são as decisões de compra.  

 

Gráfico 5 - Gráfico de Tíquetes Semanais x Passantes Semanais por Loja - Base 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Média de Moradores na Área de Influência Primária (v.04) demonstrou haver 

relação com os tíquetes vendidos. Essa variável aponta possivelmente para um tipo de 

organização familiar que está em conformidade com a marca objeto desse estudo — mais 

tradicional e familiar. Quanto mais pessoas moram nos domicílios dos clientes, maior é a 

quantidade de tíquetes vendidos. As lojas da rede situadas na periferia de São Paulo são 

visitadas por clientes que moram em famílias maiores, atingindo bons resultados em termos de 

tíquetes vendidos. Por outro lado, duas lojas da empresa, localizadas no centro da cidade de São 
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Paulo, estão entre as lojas da rede com menor desempenho de vendas, sendo visitadas por 

clientes cujos domicílios têm o menor número de moradores.  

A quantidade de moradores sinalizou para uma capacidade de capturar um perfil 

comportamental do consumidor — confirmando a H4a — através da maneira como as famílias 

desenvolvem os seus domicílios.  

Além disso, a Média de Moradores somente dos setores censitários da área de 

influência primária onde a empresa tem clientes cadastrados (v.05), também apresentou 

significância, validando a hipótese H4b. É importante notar que o coeficiente de determinação 

desta variável (37,3%) é superior ao da variável da hipótese H4a (20,4%). Esta constatação 

auxilia a reforçar o entendimento de que a quantidade de moradores tem relação com a previsão 

de tíquetes vendidos, pois, quando a análise é feita de forma mais focada – setor censitário ao 

invés de área de influência – mais forte é a relação encontrada.  O resultado vai de encontro 

com estudos anteriores de localização, como o de Shields e Kures (2007), que observaram a 

hipótese de que a quantidade de moradores nos domicílios da área de influência pode influenciar 

positivamente as vendas se houver um alinhamento com a segmentação do varejista.  

Por fim, a renda mostrou-se como outro aspecto sociodemográfico dos consumidores 

com capacidade de explicar as vendas esperadas. A Renda da área de influência primária 

revelou um R² de 19,6%, enquanto a Renda dos setores censitários com clientes cadastrados, 

um R² de 24%, ambos com significância estatística, assim as hipóteses H5a e H5b puderam ser 

confirmadas. 

A varejista mantém lojas exclusivamente em polos comerciais populares, de forma que 

poderia não haver variabilidade suficiente do público consumidor nos locais estudados a ponto 

de a regressão linear simples indicar uma relação com as vendas. No entanto, os resultados 

encontrados foram satisfatórios, e esclareceram tanto a importância da renda, como o tipo de 

renda do público do polo que podem permitir que a empresa gere mais tíquetes. Os coeficientes 

negativos -0,443 quando observamos toda a área de influência primária, e -0,489 quando 

estudamos somente os setores censitários com clientes cadastrados, indicam que quanto menor 

a renda do público, maior o potencial de vendas da empresa.  

 

4.8 Hipóteses Rejeitadas e Parcialmente Rejeitadas 

 

O Tamanho da Fachada da Loja (v.14) por não ter demonstrado significância 

estatística na regressão linear simples (Valor P = 0,2690), implicou na rejeição da H12. Porém, 

esta variável integrou a formação do modelo preditivo semanal, com o coeficiente 0,419. O 
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sinal positivo do coeficiente indica que quanto maior a fachada da loja, maior é o patamar de 

tíquetes vendidos, quando analisado conjuntamente com a variável Passantes Semanais (v.10). 

Essa constatação pode ser atribuída, na visão do autor, a duas possíveis explicações: (1) O 

tamanho da loja é uma medida de atratividade, pois quanto maior ela for, mais amplo será o 

sortimento de produtos oferecidos e o seu poder de atração gravitacional (REIGADINHA, 

GODINHO, DIAS, 2017); (2) O tamanho da fachada aumenta a visibilidade da loja e isso tem 

correlação com as vendas esperadas (WOOD; TASKER, 2008). 

Área de vendas (v.13) por sua vez não foi significante na regressão individual, assim 

como não integrou o modelo preditivo, não validando H11. Estes resultados indicam que desde 

que se tenha uma área interna mínima disponível, o incremento na área não aumentará os 

tíquetes vendidos, presumivelmente devido a uma grande inconstância nos formatos dos 

imóveis, em que algumas lojas com mais profundidade apresentam uma boa parte subutilizada. 

Desta forma, é mais importante ter uma frente de loja ampla do que uma abundante área interna. 

O modelo de negócios da varejista pode ter um papel definidor, pois o apelo de mercado é 

segmentado e o leque de produtos ofertados é limitado, de forma que mais área de vendas não 

necessariamente implica em mais sortimento à disposição para o consumidor. Assim como pode 

ter influência as vendas serem realizadas por vendedores (e não autosserviço), pois à medida 

que os consumidores entram na loja, as limitações de espaço podem ser ultrapassadas pela 

equipe.  

A área de influência das lojas foi importante ser desenhada para conhecer as 

características demográficas dos consumidores, bem como as distâncias percorridas pelos 

clientes em cada um dos polos para ir à loja. No entanto, essa distância não foi validada como 

determinante para a projeção de vendas, tampouco foi retratado na equação de regressão, pois 

a hipótese que dizem respeito à extensão da área de influência (H1) não apresentou significância 

estatística. O mesmo ocorreu para as hipóteses que tratam do número de residentes e moradias 

na área de influência (H2 e H3). 

Cada polo comercial tem características de atratividade distintas. Na rede, o polo 

comercial onde está localizada a loja 53 possui a característica de atrair clientes de distâncias 

mais afastadas, inclusive de outros estados (Figura 3), uma vez que o polo também possui lojas 

voltadas para o comércio atacadista, atendendo uma clientela de pequenos revendedores. Como 

resultado, as áreas de influência são extensas. Este fenômeno ocorre também nas filiais 17, 29 

e 52.  

Polos de cidades da Grande São Paulo atraem essencialmente a população mais 

próxima do entorno da loja, como a loja 04 (Figura 4), sobretudo porque há uma baixa 
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sobreposição de áreas de influência de polos comerciais, além de que as cidades vizinhas 

possuem os seus próprios polos comerciais de rua. Isso também é verificado nas filiais 4 e 46.  

A loja 27 (Figura 5), localizada no interior do estado de São Paulo, faz parte de um 

único grande polo comercial popular da cidade, com capacidade de atração de consumidores de 

cidades próximas, resultando em uma área de influência primária ampla (11,18 km). No 

entanto, mesmo com todas essas características diferenciando cada polo comercial (e, 

consequentemente, cada ponto comercial), as variáveis relacionadas à delimitação da área de 

influência não foram significativas para o modelo preditivo. A Tabela 12 apresenta a distância 

média dos clientes em relação à loja e o desvio padrão da distância dos clientes em relação à 

loja. 

 

Figura 3 - Área de Influência Primária (60% dos clientes) da Loja 53

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4 - Área de Influência Primária (60% dos clientes) da Loja 04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 5 - Área de Influência Primária (60% dos clientes) da Loja 27

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela 12 – Dados da área de influência primária (60% dos clientes) por loja: distância média 

dos clientes em relação à loja e desvio padrão da distância dos clientes em relação à loja 

Área de Influência Primária 

Loja 

Distância média dos 

clientes em relação à loja 

(metros) (v.01) 

Desvio padrão da distância 

dos clientes em relação à loja 

(metros)  

Loja 03 5.543 3.990 

Loja 04 1.983 960 

Loja 05 3.227 1.685 

Loja 09 3.693 1.411 

Loja 14 2.811 1.259 

Loja 17 11.748 6.205 

Loja 21 2.680 1.098 

Loja 26 3.878 2.006 

Loja 27 5.824 2.874 

Loja 28 3.868 1.819 

Loja 29 9.710 5.431 

Loja 40 6.135 2.022 

Loja 41 4.621 3.998 

Loja 42 3.859 1.908 

Loja 44 5.946 2.339 

Loja 45 3.241 1.447 

Loja 46 2.994 1.106 

Loja 47 4.407 2.186 

Loja 51 3.625 2.218 

Loja 52 12.162 6.539 

Loja 53 14.483 8.882 

Loja 55 2.953 1.344 

Média 5.427 2.851 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Possíveis razões podem ser elencadas para a não significância das variáveis 

relacionadas a distância entre as lojas e os domicílios dos clientes (v.01) e a quantidade de 

residentes e moradias na área de influência (v.02 e v.03): 

(1) Para a previsão de tíquetes, é menos importante a origem do fluxo, mas a 

intensidade e as características demográficas do fluxo. Pois existem interações concorrenciais 

ocorrendo entre polos — não previstas neste modelo —, de forma que a demanda do entorno 

de polos com alta densidade populacional não necessariamente será destinada exclusivamente 

ao polo, como ocorre, por exemplo, no polo localizado no centro da cidade de São Paulo, no 

qual a empresa tem lojas com baixos tíquetes vendidos; 

(2) Polos têm tamanhos distintos, fazendo variar o seu poder de atração conforme esse 

fator, de acordo com a Teoria de Interação Espacial (BROWN; 1993); 
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(3) A dinâmica de consumo para lojas de compra comparada diverge da dinâmica do 

varejo supermercadista e de conveniência, nos quais a distância ou o tempo de percurso até a 

loja são mais importantes, onde espera-se que os consumidores irão ao local mais conveniente 

logisticamente (DOLEGA; PAVLIS; SINGLETON, 2016). Sendo assim, para o varejista em 

questão, a origem dos clientes não tem relação tão direta com a proximidade destes à loja. Em 

alguns exemplos, como nas lojas 40 e 44 (Figuras 6 e 7), os polos atraem a demanda de locais 

mais afastados, nos quais os níveis inferiores de renda da população estão mais de acordo com 

o perfil popular das lojas existentes no polo. 

 

Figura 6 – Área de Influência Primária (60% dos clientes) da Loja 40 x Renda dos Moradores 

dos Setores Censitários (Quebras Naturais de 4 classes) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 7 – Área de Influência Primária (60% dos clientes) da Loja 44 x Renda dos Moradores 

dos Setores Censitários (Quebras Naturais de 4 classes) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Igualmente, não foi possível validar as hipóteses relacionadas à concorrência. A 

Distância do Concorrente Mais Próximo (v.09) e a variável Competidores em um Raio de 400 

metros (v.08) apresentaram Valores P elevados, não apresentando evidências de que as 

hipóteses H6 e H7 sejam verdadeiras.  

Por um lado, a literatura preconiza que: a proximidade de competidores reduz a 

sensibilidade-preço pelos consumidores (HOCH et al., 1995) e que a sobreposição da área de 

influência e a disputa pelo mesmo mercado tende a reduzir as vendas (GONZÁLEZ-BENITO; 

MUÑOZ-GALLEGO; KOPALLE, 2005). Por outro lado, o efeito positivo da aglomeração de 

lojas pode superar o efeito negativo da competição (TELLER; ALEXANDER; FLOH, 2016). 

No entanto, este estudo não conseguiu justificar nenhuma destas colocações.  

Um dos motivos para a não significância estatística das variáveis, poderia ser 

determinada pelo impacto que o tamanho e o poder de atratividade dos polos comerciais causam 

na concorrência. Neste sentido, polos comerciais maiores podem gerar uma demanda total 

maior, fazendo com que a presença de mais concorrentes isoladamente não implique em uma 

quantidade reduzida de tíquetes para o varejista.  
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Ao analisar um ponto comercial, continua sendo necessário se fazer visitas para 

conhecer a natureza da localização e o seu lugar em um contexto competitivo mais amplo 

(WOOD; TASKER, 2008), e neste tocante, é importante avaliar a presença de competidores do 

mesmo segmento da empresa para entender se há uma caracterização do polo comercial como 

opção de compra para roupas masculinas sociais.  

Finalmente, este estudo também não conseguiu inferir que a loja estar Próxima de um 

Hub de Transporte (v.12) tem reflexo nos tíquetes vendidos. De modo similar, a Distância da 

loja em relação ao terminal de transporte mais próximo (v.11) apresentou um Valor P 

insatisfatório para caracterizar uma relação com os tíquetes vendidos. Ambas as hipóteses — 

H9 e H10 — foram, portanto, rejeitadas.  

Polos comerciais de rua se desenvolvem em locais onde é possível aproveitar a grande 

densidade populacional de centros urbanos, sendo que estes locais costumam ter uma presença 

mais relevante de opções de transporte coletivo (PARENTE; VIOTTO; MARTINS, 2020). Por 

isso, quando a loja está localizada perto de uma estação ou terminal de transporte, se espera que 

ela colha os benefícios da maior exposição da loja e do maior volume de pessoas impactadas.  

Porém, este estudo indica que para a empresa inexiste essa relação direta entre a 

presença dos hubs de transporte e a venda esperada. Possivelmente, o fluxo de passantes em 

frente à loja seja uma melhor variável para se inferir o potencial de vendas, mesmo que parte 

desse fluxo tenha sido trazido até a loja em função da infraestrutura de hubs de transporte, que 

agem como facilitadores do acesso das pessoas ao polo varejista. 

Mesmo com os resultados não promissores destas variáveis, se faz necessário que 

gestores da companhia ao avaliar novos pontos comerciais, façam a devida observação dos 

meios de transporte disponíveis, se estes facilitarão o acesso dos consumidores, e a análise do 

tipo predominante de deslocamento dos passantes, especialmente quando parte deste não é 

motivado para compras, e sim voltados para o simples deslocamento de pedestres para o 

trabalho (ou para outra localidade) passando por um centro comercial. 

O quadro 4 condensa os resultados encontrados, especificando as hipóteses aceitas e 

as hipóteses rejeitadas: 
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Quadro 4 – Resumo das Hipóteses e Resultados        

 Tipo Hip. n.º Hipótese Resultados Considerações 

Área de 

Influência/ 

Características 

Populacionais 

H1 Distância média dos clientes da área de 

influência primária em relação à loja 

positivamente relacionada com as vendas  

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,5508) 

H2 Quantidade de domicílios da área de influência 

primária relacionada com as vendas 

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,3515) 

H3 Quantidade de moradores da área de influência 

primária relacionada com as vendas 

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,3818) 

H4a Média de moradores por domicílio da área de 

influência primária relacionada com as vendas 

Hipótese 

Aceita 

Significância RLS 

(Valor P = 0,0347) 

H4b Média de moradores por domicílio nos setores 

censitários da área de influência primária com 

clientes cadastrados relacionada com as vendas 

Hipótese 

Aceita 

Significância RLS 

(Valor P = 0,0026) 

Fatores 

Econômicos 

H5a Renda dos moradores da área de influência 

primária relacionada com as vendas 

Hipótese 

Aceita 

Significância RLS 

(Valor P = 0,0388) 

H5b Renda dos moradores nos setores censitários 

da área de influência primária com clientes 

cadastrados relacionada com as vendas 

Hipótese 

Aceita 

Significância RLS 

(Valor P = 0,0208) 

Competição 

H6 Quantidade de concorrentes em um raio 

próximo relacionada as vendas  

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,4305) 

H7 Distância do concorrente mais próximo 

relacionada as vendas 

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,7190) 

Fluxo de 

Passantes 

H8 Fluxo de passantes em frente à loja 

positivamente relacionado às vendas 

Hipótese 

Aceita 

Significância RLS 

(Valor P < 0,001) 

Significância RLM 

(Valor P < 0,001) 

Facilidade de 

Acesso 

H9 Proximidade de um hub de transporte 

positivamente relacionada as vendas 

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,2959) 

H10 Localização em uma passagem para um hub de 

transporte positivamente relacionada as vendas 

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,8066) 

Atributos 

Físicos 

H11 Área total de vendas positivamente relacionada 

as vendas  

Hipótese 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,1771) 

H12 Tamanho da fachada da loja positivamente 

relacionado as vendas  

Hipótese 

Parcialmente 

Rejeitada 

Não Significância 

RLS (Valor P = 

0,2690); 

Significância RLM 

(Valor P = 0,003) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Por fim, a figura seguinte retoma os objetivos da pesquisa estruturados no modelo 

inicial, adaptando os grupos de critérios de seleção de localização, bem como as hipóteses, aos 

resultados encontrados. Como podemos verificar, as variáveis de Facilidade de Acesso, 

Competição, Área de Influência e a moderação do Dia Útil no Fluxo de Passantes foram 

rejeitadas. No entanto, as hipóteses relacionadas aos Atributos Físicos e as Características 
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Populacionais foram parcialmente rejeitadas, e as hipóteses dos grupos Fluxo de Passantes e 

Fatores Econômicos foram totalmente aceitas: 

 

Figura 8 - Modelo Final da Pesquisa  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os impactos dos critérios de seleção de 

localização na previsão de tíquetes vendidos em novas lojas. A partir da revisão da literatura, 

da construção metodológica e da análise de resultados da pesquisa, este objetivo pode ser 

atingido. 

O estudo apresentou êxito no modelo preditivo gerado, ou seja, têm aptidão para ser 

utilizado em oportunidades de abertura de novos pontos comerciais, por meio da equação com 

nível de erro satisfatório. As regressões lineares simples realizadas para cada uma das hipóteses 

puderam por sua vez, averiguar o impacto de cada um dos critérios de seleção de localização 

nos tíquetes vendidos pelas lojas. 

Observou-se que o fluxo de passantes em frente à loja é o principal critério para 

explicar a variação das vendas das lojas existentes e inferir o potencial de novas localidades, 

em conformidade com estudos anteriores (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019). Varejistas de 

compra comparada têm influência limitada na geração de fluxo, por isso a capacidade do polo 

comercial em atrair elevados fluxos de pessoas — com características sociodemográficas 

apropriadas — para a rua da loja mostra-se determinante para o modelo. Diversamente, a 

variável que trata da distância que os clientes estão dispostos a viajar para ir até a loja não 

apresentaram significância, retrato de que sob a ótica do varejista, o fluxo de passantes melhor 

sumariza a atratividade e a capilaridade do polo e do ponto comercial. O estudo também avaliou 

se o dia da coleta do fluxo de passantes (se útil ou não) poderia atuar com papel moderador das 

previsões, mas os resultados desta pesquisa rejeitaram esta possibilidade. 

A pesquisa também constatou que a média de moradores por domicílio, tanto em toda 

a área de influência primária, quanto nos setores censitários com clientes cadastrados, ajudam 

a retratar o perfil comportamental do consumidor do varejista. De acordo com as regressões 

lineares, a quantidade de tíquetes vendidos é incrementada por consumidores com famílias 

maiores. Neste mesmo sentido, variáveis relacionadas à renda dos consumidores apresentaram 

relação com as vendas. Constatou-se que a aderência do público dos polos comerciais a 

segmentação da marca é importante, pois há uma tendência do varejista em atrair mais 

consumidores em localidades com população com menor poder aquisitivo. 

O tamanho da fachada da loja não apresentou significância estatística quando estudado 

de maneira isolada com as vendas, porém, pode integrar o modelo de previsão de tíquetes 

vendidos estando positivamente relacionado aos resultados, possivelmente pela atratividade e 

visibilidade geradas, ao passo que a área total da loja não se mostrou significante, em princípio, 
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devido ao modelo de negócios do varejista e aos formatos desconformes das unidades, que 

ocasionam áreas de loja pouco utilizadas em filiais com maiores áreas. 

A presença de hub de transporte nas proximidades da loja intensifica a exposição desta, 

no entanto, esta pesquisa não encontrou evidências de que esta variável é determinante para 

previsão de vendas do varejista. Do mesmo modo, a presença de lojas concorrentes próximas 

presumivelmente teria efeito redutor nos tíquetes vendidos do varejista por disputarem o mesmo 

mercado. Porém, a quantidade total de concorrentes no polo comercial não trouxe efeitos para 

o faturamento da loja, o que prenuncia a importância de se avaliar esta variável conjuntamente 

com o tamanho e a demanda total do polo comercial. 

Com base nos resultados deste estudo, a empresa em questão passa a poder realizar 

análises mais fundamentadas. Primeiramente, há o potencial de uso do modelo para prever 

resultados se baseando nos critérios de seleção de localização, amplamente discutidos no estudo 

e, assim, reduzir as incertezas associadas à abertura de novas lojas. Do mesmo modo, é possível 

manipular variáveis para fazer análises de sensibilidade, a fim de entender as consequências de 

determinadas mudanças, como a troca de ponto comercial dentro de um mesmo polo.   

Adicionalmente, é possível fazer uma comparação entre os resultados previstos e 

realizados das lojas existentes para identificar unidades que estejam desempenhando acima ou 

abaixo do esperado e tomar providências quando aplicáveis. 

Por fim, este estudo permite uma maior preparação da empresa para avaliar a 

adequação dos custos de ocupação dos imóveis atuais e dos imóveis alvo, com o potencial de 

vendas de tíquetes destes. Dessa forma, a empresa se torna mais apta para negociar, já ciente 

dos valores adequados para cada localidade, trazendo rigor às tomadas de decisão. 

Em relação aos critérios de seleção de localização, a empresa passa a ter melhor 

conhecimento de cada um destes na previsão de vendas. Como o fluxo de passantes em frente 

à loja é o maior indicativo do potencial de vendas, a medição e análise se tornam fundamentais 

para a adequada seleção de pontos comerciais. Ademais, se torna de menor importância, a 

avaliação se os consumidores do polo são provenientes de longa distância, desde que haja 

volume suficiente para atingir um nível de vendas satisfatório. Com a contagem de passantes, 

a estimativa de faturamento devidamente confrontada com os custos de ocupação, garante o 

conhecimento prévio da efetividade do investimento.  

Em polos comerciais onde a empresa não tem loja, é importante conhecer inicialmente 

a origem dos clientes dos polos, para a partir dessa informação, entender o perfil de renda e o 

padrão de moradores por domicílio, e se estes estão alinhados com o perfil sociodemográfico 
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dos clientes da marca. Os polos ideais são frequentados por pessoas de renda não elevada e com 

composições familiares amplas. 

Em relação ao ponto comercial, novas escolhas da organização devem privilegiar 

fachadas de loja maiores, que garantam mais visibilidade. A área da loja, desde que atenda aos 

requisitos mínimos para permitir a comodidade dos clientes e a exibição e armazenamento dos 

produtos, deve ficar em segundo plano. Havendo situações práticas em que os pontos 

comerciais disponíveis possuam configurações díspares entre área e tamanho de fachada, a 

correta escolha da empresa se torna facilitada. 

Conforme ensinam Wood e Tasker (2008), as ferramentas para avaliação de 

localização devem ser utilizadas em conjunto com o conhecimento tácito dos gestores, 

sobretudo para que estes identifiquem, através da visita a campo, aspectos difíceis de serem 

inseridos na modelagem formal, para que com esse conhecimento aumentem a efetividade das 

escolhas. 

A equação apresentada, bem como o impacto dos critérios de seleção de localização 

discutidos neste estudo possuem validade especificamente para a empresa objeto do estudo. 

Porém, a mesma abordagem dessa pesquisa poderia ser replicada em outros varejistas de 

compra comparada, efetuando eventuais ajustes para as particularidades dos ramos de atuação. 

Para os varejos de conveniência, por sua vez, a recomendação é pela adoção de outros tipos de 

modelagem, como modelos de interação espacial, dada a sua maior prevalência local e 

suscetibilidade à proximidade dos consumidores.  
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5.1 LIMITAÇÕES  

 

Neste estudo há uma premissa geral de que os aspectos das filiais que não foram 

estudados, mas que têm influência na venda esperada, se manterão constantes nas novas lojas 

potenciais. Por isso, características como o sortimento de produtos, eficiência da equipe de 

vendas e o layout de uma nova loja potencial devem ser idealmente os mesmos para a 

efetividade das previsões.  

Alguns critérios de seleção de localização, apesar de terem as suas hipóteses rejeitadas 

neste estudo, devem ser alvo de escrutínio gerencial antes da abertura de novas lojas. Nesta 

seara, a intensidade da dinâmica concorrencial do polo comercial, mesmo que não tenha sido 

validada na regressão linear, é importante para o posicionamento da marca e pode resultar em 

desempenho aquém do esperado se o modelo for aplicado em polos com excesso de oferta e 

sobreposição de áreas de influência. 

Outra limitação diz respeito ao ciclo de vida da loja, pois as vendas previstas pelo 

modelo servem para quantificar as expectativas para a maturidade da nova loja, e não para os 

meses iniciais de operação. 

A coleta de dados se deu quando o comércio reabriu em horário integral, após o 

término das medidas restritivas adotadas para a contenção da pandemia de Covid-19. As 

determinações do poder público, as curvas de contágio da população e a intensidade da 

recuperação econômica foram distintas entre as localidades, podendo ter gerado alterações 

desproporcionais nas observações de cada loja. Além disso, o próprio comportamento das 

pessoas, influenciado pelo distanciamento social, pelas restrições de renda e pelos novos modos 

de trabalho, possivelmente trouxe reflexos para o fluxo de pedestres nos polos comerciais.  

O estudo coletou a quantidade de passantes e de tíquetes vendidos, mas não investigou 

a fundo a capacidade das lojas de converterem passantes em entrantes e de converterem 

entrantes em compradores (GRAHAM; KHAN; ILYAS, 2019). Vale lembrar que a contagem 

de passantes é suscetível a falhas operacionais, mesmo com os cuidados tomados para 

minimizar os erros, conforme explicado na seção de metodologia.  

Ademais, o estudo considera a base de clientes das lojas existentes para traçar, por 

meio da regressão linear, o impacto do perfil destes no faturamento. Porém, em uma loja 

proposta seriam necessárias estimativas através de analogia ou de pesquisa de campo com o 

público passante do polo, para determinar as origens e, posteriormente, a aderência desses 

passantes com o perfil dos clientes da marca. Ainda assim, a validade externa do estudo é 

relativamente restringida, pois nas lojas objeto deste estudo não foi possível saber se os clientes 
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da empresa são amostra representativa do público geral de cada polo, se tornando inevitável 

fazer generalizações. 

Os dados sociodemográficos obtidos por meio da base de dados do Censo realizado 

pelo IBGE são relativamente antigos (2010), portanto, setores censitários podem ter sofrido 

mudanças significativas até a data desta pesquisa. 

O estudo se encarregou de realizar as validações relacionadas à multicolinearidade, 

homocedasticidade e normalidade, no entanto, outras limitações inerentes ao método de 

regressão múltipla persistiram, conforme apontado na revisão da literatura. A avaliação de 

pontos comerciais isoladamente não leva em consideração o efeito da própria rede de lojas 

existente, apresenta limitações na quantificação dos efeitos da concorrência (BIRKIN; 

CLARKE G.; CLARKE M., 2017, p. 72) e trata todos os consumidores da área de influência 

da mesma maneira, independentemente da distância percorrida por eles até a loja 

(BOUFOUNOU, 1995). Vale destacar que eventual endogenia causada neste estudo pela 

omissão de variáveis, e consequente correlação dos regressores com o erro, poderia ser 

analisada e endereçada através da utilização de variável instrumental. 
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5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A fim de realizar análises mais robustas com determinadas variáveis deste estudo, são 

sugeridas novas pesquisas para averiguar com mais profundidade o impacto destas na previsão 

de tíquetes. Convém citar a oportunidade de compreender o impacto da concorrência no 

desempenho de determinado lojista em um polo comercial, diferenciando os efeitos positivos 

causados pela aglomeração de lojas dos efeitos negativos da saturação. Sugere-se também 

estudar, sob a ótica do lojista, a influência da atratividade dos polos comerciais nos resultados 

previstos, especialmente em contextos de sobreposições entre polos.  

Ademais, sugere-se a comparação da eficiência da regressão múltipla com outras 

técnicas preditivas no contexto do varejista. Por fim, como foi verificada a grande influência 

do fluxo de passantes no desempenho das lojas, pesquisas complementares poderiam investigar 

estatisticamente a motivação (objetivos) dos passantes dos polos comerciais, para melhorar a 

precisão de modelos preditivos ao associá-los com o conhecimento do volume de passantes. 
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APÊNDICE A – Imagens Ilustrativas das Lojas 

 

Figura 8 - Foto de loja localizada na Zona Leste de São Paulo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
 

Figura 9 -  Foto de loja localizada na Zona Sul de São Paulo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE B – Manual de Contagem de Pedestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

APÊNDICE C – Boxplots da Variável Dependente e das Variáveis Independentes 
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APÊNDICE D – Matriz de Correlações de Pearson (N=22) 

 

  

Tíquetes 

Semanais 
v.01 v.02 v.02b v.03 v.03b v.04 v.04b v.05 v.06 v.06b v.07 v.08 v.09 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 

Tíquetes_Semanais 1 
                  

Distância_Média_Clientes(v.01) -0,134 1 
                 

Domicílios_Convex_Hull(v.02) -0,209 ,972** 1 
                

Domicílios_Raio(v.02b) -0,237 ,965** ,996** 1 
               

Moradores_Convex_Hull(v.03) -0,196 ,973** 1,000** ,994** 1 
              

Moradores_Raio(v.03b) -0,225 ,966** ,998** ,999** ,996** 1 
             

Média_Moradores_Convex_Hull(v.04) ,452* -0,234 -0,200 -0,236 -0,176 -0,211 1 
            

Média_Moradores_Raio(v.04b) 0,335 -0,175 -0,124 -0,157 -0,103 -0,133 ,974** 1 
           

Média_Moradores_Clientes(v.05) ,610** -0,095 -0,139 -0,185 -0,117 -0,163 ,838** ,758** 1 
          

Renda_Convex_Hull(v.06) -,443* 0,316 0,265 0,297 0,241 0,272 -,917** -,864** -,761** 1 
         

Renda_Raio(v.06b) -0,313 0,265 0,185 0,213 0,163 0,188 -,895** -,898** -,647** ,960** 1 
        

Renda_Clientes_Primária(v.07) -,489* 0,053 0,069 0,101 0,054 0,085 -,732** -,663** -,840** ,718** ,609** 1 
       

Concorrentes_Raio_400m(v.08) -0,177 0,325 0,349 0,374 0,348 0,375 -0,065 -0,038 -0,271 0,104 0,059 0,313 1 
      

Distância_de_Concorrente(v.09) 0,081 0,117 0,082 0,089 0,076 0,080 -0,154 -0,144 0,035 0,065 0,139 -0,136 -0,282 1 
     

Passantes_Semanais(v.10) ,746** -0,096 -0,125 -0,140 -0,116 -0,132 0,414 0,278 ,606** -0,390 -0,229 -,551** -0,230 -0,001 1 
    

Distância_Hub_de_Transporte(v.11) 0,233 -0,190 -0,180 -0,154 -0,172 -0,143 0,400 0,370 0,167 -,440* -,478* -0,127 0,080 -0,256 0,214 1 
   

Hub_Passagem(v.12) 0,055 0,015 0,003 0,014 -0,008 0,001 -0,086 -0,127 0,130 0,248 0,355 -0,102 -0,041 0,231 0,389 -0,361 1 
  

Área_de_Vendas(v.13) 0,299 -0,352 -0,278 -0,282 -0,274 -0,279 0,114 0,111 -0,063 -0,136 -0,152 0,182 -0,183 0,000 0,011 0,080 -0,336 1 
 

Frente_de_Loja(v.14) 0,246 -0,067 -0,110 -0,133 -0,110 -0,132 -0,064 -0,005 -0,115 0,188 0,121 0,268 -0,041 -0,072 -0,207 -0,230 -0,245 ,483* 1 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
                

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
                

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 


