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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um estudo sobre estratégia de localização de lojas. 
Utilizou-se o modelo desenvolvido em 1963 por Huff, que permite escolher, entre as prováveis 
localizações de um ponto comercial, a melhor opção para a abertura de uma loja. Esse modelo 
possibilita calcular a probabilidade de um cliente ir a uma determinada loja a partir da relação da 
distância dele para com a loja e seu tamanho. A revisão teórica deste estudo aborda os principais 
conceitos teóricos sobre Localização Varejista e Área de Influência, os Modelos de Localização e 
Sistemas de Informações Geográficas. Utilizou-se a estratégia de pesquisa quantitativo-descritiva, 
e o método para coleta de dados foi o survey, por meio da aplicação de questionário estruturado. 
A aplicação e o teste do modelo foram realizados tendo como objeto de estudo o mercado de 
drogarias. Foi escolhida uma região com grande concentração desse tipo de estabelecimento de 
varejo. A seguir fez-se uma pesquisa com clientes nas ruas do bairro, para identificar em qual loja 
eles fazem suas compras. Com esses dados, aplicou-se o modelo e identificou-se a loja à qual o 
cliente teria maior probabilidade de ir. Foi comparado o resultado encontrado na pesquisa da loja 
que o cliente freqüentava, com o resultado da loja mais provável de o cliente ir, segundo o 
modelo aplicado, permitindo testar sua assertividade. Ao final da pesquisa, o modelo permitiu 
também identificar a área de influência da loja estudada. Este estudo revelou-se um trabalho 
original ao focar a localização de drogarias através do Modelo de Huff, permitindo, assim, 
contribuir para a realização de novas pesquisas acadêmicas e dar suporte aos varejistas nas 
questões relativas à localização.

Palavras-chave: Marketing de Varejo; Localização de loja; Sistema de Informação Geográfica; 
Modelo de Huff. 



ABSTRACT 

The aim of this research was to develop a study about store location. It was tested the model 
developed by Huff in 1963, which allows for choice between probable location of a commercial 
establishment and the best option for the opening of a new store. This model accounts for the 
probability for customers to go to a pre-determined store bearing in mind the relation the distance 
this customer is from this very same place and the size of the store. Theory revision permits the 
reader to learn about retail history, to know the main theorical concepts about retailing location 
and influence area, reviewing these same concepts and Geographical  Information System. The 
strategy used was the quantitative- descriptive one and the method for data collection was survey 
through the application of a structured questionnaire. The model testing was accomplished having  
drugstore marketing as the object of this study. It was chosen a region with a very large 
concentration of drugstores and made a research with customers on the streets of this area to 
identify where they shop. By using these customers data it was applied the model and found 
where were the customer more likely to go. Thus, the found result was compared with the one 
that showed where the customer is used to shopping allowing for its assertivity. This study 
besides revealing itself original made it also possible the identification of the area of influence of 
one of the targeted stores helping new academic researches and supporting retailers in locations 
issues.

Key-words: Retail Market; Store location; Geographic Information System; Huff Model.
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Localização, localização e localização. Segundo Browsn (1989), estes são os três fatores 

básicos para o sucesso de uma loja. Esta dissertação é orientada para os aspectos da geografia de 

mercado, aplicada aos estudos de localização do setor varejista. Foi aplicado como base teórica o 

modelo desenvolvido por Huff (1964), em 1962, no varejo farmacêutico de Belo Horizonte. 

Portanto este trabalho tem como objetivo principal avaliar este modelo enquanto ferramenta para 

ajudar o varejista nas decisões sobre escolhas de localização de um ponto de venda. Segundo 

Masano (2003), o modelo de Huff permite ao varejista estimar, através de uma equação 

matemática, qual localização de uma loja, entre as prováveis, tem maior probabilidade de atrair 

maior número de clientes.  

Para Parente (2003), novos pontos de venda são constantemente oferecidos a empresas 

varejistas, e a importância de aceitar ou recusar um determinado ponto torna essa decisão cada 

vez mais decisiva para o sucesso do negócio. Se o varejista decide aceitar e investe em uma 

localização não adequada, ele pode comprometer o desempenho da empresa; isso pode acontecer 

se ele recusa a oferta e o ponto é adquirido por um concorrente que tem sucesso com aquele 

ponto. Essas situações acentuam cada vez mais a necessidade de ter ferramentas extremamente 

eficazes para avaliação de um novo ponto. 

Para Berry e Parr (1988), o varejo é o fim da cadeia de produção e distribuição e o início 

do processo de consumo; e é no estudo da geografia de mercado que se encontra o equilíbrio 

entre a geografia de produção e a geografia de consumo. Fávero (2006) afirma que, ao estudar 

competitividade no varejo, é fundamental abordar um assunto que é sempre muito discutido, 

porém com pouca análise em profundidade: os requisitos para boas práticas de localização de 

uma loja. A localização de uma loja está diretamente ligada a fatores tais como propiciar conforto 

e segurança, facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias, permitir futuras expansões e oferecer 

economia e rentabilidade nas operações.  

Para Stanley e Sewall (1976), existem vários métodos para determinar a melhor 

localização de uma loja. Isso, certamente, inclui a percepção de um executivo que tem seus 

próprios critérios para a escolha de uma loja, como o fluxo de carro e pessoas e a densidade 

populacional do local escolhido. Porém uma decisão que envolve tão extensa quantidade de 
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variáveis e alternativas de escolha, torna imperativa a utilização de um método científico que seja 

comprovadamente eficiente. Esse método deve ter virtudes e limitações discriminadas, para que o 

varejista possa tomar suas decisões.  

O mercado varejista brasileiro apresenta algumas mudanças em seu panorama global. 

Segundo Parente (2000), o varejo vem assumindo uma importância cada vez maior na economia 

do Brasil e do mundo. Essa expansão do varejo é demonstrada, também, pelo crescente número 

de empresas varejistas que aparecem entre as maiores empresas do Brasil. Segundo a Revista 

Exame - Maiores e Melhores 2006, entre as 20 maiores empresas do Brasil em vendas em 

milhões de dólares, três são varejistas: Pão de Açúcar (US$5.692,8), Casas Bahia (US$5.630,2) e 

Carrefour (US$ 5.378,9). Pode-se, também, identificar algumas tendências neste mercado: 

aumento da participação de empresas multinacionais; aumento do poder de negociação do varejo; 

desenvolvimento de fortes alianças com fornecedores e mudanças no comportamento do 

consumidor.  

A globalização, que atingiu esse setor a partir de 1994, assim como o estabelecimento do 

Plano Real, que trouxe estabilização e redução da inflação, vêm gerando uma série de mudanças 

rápidas e profundas não apenas na estrutura varejista, mas também na modernização das técnicas 

de gestão - observa Parente (2003). Também é possível observar um interesse crescente do 

varejista brasileiro em buscar novos conhecimentos para garantir que sua empresa consiga 

sobreviver nesses períodos de concorrência cada vez mais acirrada. 

O movimento de globalização do varejo e a importância do varejo na economia mundial 

refletiram-se no Brasil com a entrada na década de 90 do Wal Mart. Segundo Gurovitz (2005), o 

Wal Mart, fundado em 1950, na cidade de Bentonville, no estado americano de Arkansas, é a 

maior empresa do mundo, com números que impressionam: é mais de 1,7 milhão de 

funcionários; as vendas em 2005 aproximaram U$300 bilhões; atende a 138 milhões de clientes 

por semana em mais de 5.400 lojas espalhadas pelo mundo. Mais de 80% das famílias americanas 

compram nas lojas do Wal Mart, e cerca de 5 % dos adultos do país trabalham ou já trabalharam 

lá; e já é a terceira maior rede supermercadista do Brasil, preocupando seus concorrentes 

Carrefour e Pão de Açúcar. 

Ao Wal Mart são creditados muitos dos grandes movimentos do capitalismo americano, 

como a fusão da Pocter Gamble com a Gillette. Para Gurovitz (2005), isso é conseqüência da 

enorme pressão feita pela empresa, a mais poderosa cliente das indústrias de bens de consumo, 
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junto a seus fornecedores. Dois fatores são identificados como fundamentais para o sucesso do 

Wal Mart: a obsessão da empresa em cortar custos e buscar negociações cada vez melhores, o 

que permite oferecer preços baixos a seus clientes; e a tecnologia e a base de dados para gestão 

de estoque e controle de vendas (o Wal Mart possui o mais poderoso banco de dados privado do 

mundo).

Kotler (2005) identifica algumas tendências que os varejistas e os fabricantes precisam 

levar em consideração ao planejar suas estratégias competitivas. Entre elas estão novos formatos 

e combinações de varejo, por exemplo: lojas de conveniência em postos de gasolina, que chegam 

a gerar mais lucros que o posto; concorrência intertipo, diferentes tipos de varejistas competindo 

entre si como lojas de desconto, sites, lojas de departamentos, venda de porta em porta; 

crescimento de varejistas gigantes, que vendem volumes imensos de produtos a preços atraentes 

para atrair as massas; expansão global de varejistas (empresas como Wal-Mart e Carrefour que 

buscam um mercado global); venda de experiência; diversão e experimentação; e senso de 

comunidade e interatividade em seus estabelecimentos.  

Parente (2000) destaca a consolidação das redes de lojas, ou seja, o fenômeno no qual um 

pequeno grupo de empresas irá assumir uma crescente participação dos negócios varejistas, 

acumulando um número cada vez maior de lojas e maior representatividade de mercado. Esse 

fenômeno de concentração de mercado pode ser identificado dentro do mercado de drogarias, 

segmento foco desta pesquisa, o que causa um acirramento da competição entre as empresas 

dominantes.  

Segundo Choucair (2007), nos últimos anos houve um forte crescimento das redes de 

farmácias no Brasil. Por volta de 2000, as redes que detinham cerca de 30% do faturamento total 

desse mercado subiram sua participação para 40% em 2005. No Brasil existem mais de 50.000 

farmácias. Desse total, 98% são pequenas e microempresas e 2% são redes. As redes, apesar de 

deterem apenas 2% do número de farmácias, detêm 40% do faturamento desse mercado. Segundo 

a Associação Brasileira de Redes de Farmácia (ABRAFARMA, 2007), que congrega as maiores 

redes do país, em 2005 suas redes filiadas faturaram 6,42 bilhões de reais.  

A competitividade do mercado estimula as redes de drogarias à prática de um processo de 

expansão continuada, resultando na abertura de novas lojas. Com isso, segundo Kotler (2005), as 

empresas atingem economias de escala e adquirem maior poder de compra e maior 

reconhecimento de marca, entre outros. Dessa forma, as redes conseguem manter o domínio do 
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mercado, garantindo maior poder de negociação com os fornecedores, e, assim, mantêm-se 

competitivas.  

As redes de drogarias, ao realizarem a abertura de novas lojas e expandirem sua 

participação geográfica, fazem com que aumente a distância entre a matriz e seus executivos a 

suas lojas. Ou seja, quanto maior o número de lojas e a área de atuação, maior a necessidade de 

técnicas e ferramentas para se conhecerem as regiões onde a empresa atua ou pretende atuar. 

Dessa forma, as empresas necessitam, cada vez mais, de instrumentos que permitam selecionar os 

locais de abertura de novas lojas, prever seu potencial de vendas e conhecer sua área de 

influência. Segundo a American Marketing Association (2006), entende-se por área de influência 

comercial de uma empresa de varejo a região geográfica que contém os consumidores de uma 

empresa ou grupo de empresas para determinados bens ou serviços específicos.

A empresa onde foi realizada esta pesquisa é a Drogaria Araujo, líder do mercado de 

medicamentos em Minas Gerais. Segundo a Revista Mercado Comum (2007), ela é a maior 

empresa varejista por receita operacional líquida entre as sociedades anônimas de Minas Gerais, e 

encontra-se em plena fase de expansão na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Hoje a 

empresa possui 75 lojas, e seu plano de expansão prevê a extensão da rede para cidades do 

interior de Minas Gerais, atingindo 100 lojas no Estado em 2008. 

O varejo farmacêutico em Belo Horizonte passa por transformações recentes como a 

compra da Drogaria Santa Marta, segunda maior rede da cidade, pela empresa carioca Pacheco, 

nova entrante no mercado mineiro, assim como a Droga Raia, uma empresa de São Paulo que 

chegou para disputar o mercado de medicamentos em 2004. A Droga Raia e a Pacheco 

inauguram um novo fenômeno no mercado de Drogarias, o da nacionalização das redes, ou seja, 

as redes deixam se ser regionais e buscam amplitude nacional. Outra entrante no mercado da 

capital mineira é a Onofre, uma rede especializada na venda através do delivery, e a Pague 

Menos, uma rede presente em vários estados do Nordeste, Sul e Sudeste do País. 

A confirmação da aplicabilidade deste modelo permitirá a comprovação de uma 

importante ferramenta para a escolha do melhor ponto comercial através do cálculo da 

probabilidade de atração de clientes e a determinação da área de influência de uma loja; 

possibilitará à empresa conhecer melhor as regiões onde estão localizadas suas lojas e traçar suas 

estratégias de marketing para manter-se cada vez mais competitiva no mercado. 
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2  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Para Parente (2000), a localização de uma loja consiste em uma das decisões mais críticas 

do varejista, porque essa decisão não pode ser alterada sem ônus e desgaste ao longo do tempo. 

Para Levy e Weitz (2000), os varejistas podem mudar seu preço, sortimento e serviços em curto 

prazo, porém as decisões de localização são mais difíceis de serem modificadas. Um erro na 

seleção de um ponto significa desvantagem competitiva para a loja, exigindo esforços 

mercadológicos, e impõe perdas de margem que levam a prejuízos operacionais (PARENTE, 

2000).

Segundo Bell et al. (1998), citados por Parente (2001, p. 5), é fundamental entender os 

fatores relativos à atratividade de loja, pois pesquisas feitas pelo setor sugerem que a localização, 

em 70% dos casos, exerce alguma influência no processo de escolha de uma loja pelo cliente.  

Para Levy e Weitz (2000), as decisões sobre o local tornaram-se ainda mais importantes 

nos últimos anos, porque existem, cada vez mais, novos varejistas abrindo novas lojas e fazendo 

com que seja mais difícil ainda identificar os melhores locais. Segundo Craig e Ghosh (1984), 

uma boa localização é vital para o sucesso de uma loja. É através de uma boa localização que um 

produto ou serviço fica acessível aos consumidores, permitindo a atração de um grande número 

deles.

A empresa estudada possui 75 lojas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem e 

Nova Lima e está em constante busca de novos pontos. A empresa cada vez mais necessita de 

ferramentas para escolher novos pontos que venham a gerar um bom volume de negócios. Esses 

pontos precisam ser bem avaliados para que justifiquem e garantam o retorno do investimento.  

A Araujo possui lojas a menos de 500 metros uma da outra, nos bairros Belvedere, 

Centro, Cidade Nova, Eldorado, Buritis. A empresa, por sua experiência, enxerga mercados 

distintos mesmo que a distância geográfica entre as lojas seja tão pequena. Prefere-se ter uma loja 

concorrendo com a outra a ter que dividir uma determinada região/mercado com um concorrente. 

Porém é necessário ter ferramentas científicas capazes de mensurar até que ponto é viável essa 

proximidade, ou seja, medir quanto a empresa ganha ou perde nessas situações.

A Araujo prevê, em seu planejamento estratégico, iniciar a abertura de lojas no interior do 

Estado em 2007. A escolha de um ponto comercial para abertura de uma nova loja é feita através 
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do conhecimento adquirido pela experiência acumulada pela diretoria da empresa, que detém 

grande conhecimento sobre os pontos e regiões comerciais da cidade de Belo Horizonte. No 

entanto esse conhecimento não é aplicável para outras cidades, o que gera a necessidade de 

dispor de ferramentas e técnicas que ajudem na escolha estratégica dos novos pontos comerciais 

no interior. 

Essa pesquisa teve por objetivo aplicar o modelo teórico desenvolvido por Huff em 1962, 

na região do bairro Buritis, em Belo Horizonte, para verificar sua assertividade como ferramenta 

de escolha do local adequado a uma loja. Foi realizada uma pesquisa na principal avenida do 

bairro, com clientes de drogarias, os quais identificaram a drogaria em que realizavam suas 

compras. Utilizando-se os dados desses clientes pesquisados, foi encontrada, através da fórmula 

do modelo, a drogaria que cada um dos clientes pesquisados teria maior probabilidade de realizar 

suas compras. Assim, foram confrontados os resultados das drogarias identificadas como de 

preferência pelos clientes versus as probabilidades do cliente comprar em cada loja estudada, 

estimada pelo modelo.  

Para Hakimi (1983), citado por Okunuki e Okabi (2002, p. 1), o problema da 

competitividade das lojas de varejo já foi de fácil solução, pois os consumidores escolhiam a loja 

mais próxima para realizar suas compras. Porém, num mercado em que as empresas buscam 

constantemente por vantagens competitivas e estratégicas, não pode ser considerado apenas o fato 

da proximidade como determinante para a escolha de uma loja. 

Segundo Okunuki e Okabi (2002), os consumidores probabilisticamente fazem suas 

escolhas entre um número considerável de lojas. E é exatamente buscando encontrar um modelo 

probabilístico que determine as escolhas dos consumidores por uma determinada loja, que Huff 

propõe seu modelo. Esta dissertação avaliou um modelo que pretende prever em qual loja o 

cliente tem maior probabilidade de realizar suas compras. 

Segundo Huff (1966), naturalmente um certo grau de abstração é necessário para estudar a 

complexidade do comportamento do consumidor, porque existem inúmeras variáveis pertinentes 

ao estudo do comportamento de consumidor na escolha de uma loja, em que irá realizar suas 

compras. Acrescenta-se a isso que essas variáveis podem se relacionar das mais diferentes formas 

possíveis. Porém o objetivo deste modelo é comparar algumas das variáveis consideradas mais 

importantes e a relação entre elas e a forma de fazer previsões concretas e consistentes.  

Portanto, nesta pesquisa, busca-se a resposta para esta questão: 
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Em que medida o Modelo Teórico de Huff pode auxiliar o varejista nas questões 

relativas à escolha da localização de uma loja em determinada região? 

A partir dessa questão principal, a pesquisa realizada pretendeu responder também às 

seguintes indagações:

a) Esse modelo é eficaz para estimar qual ponto tem maior probabilidade de receber um 

maior número de clientes entre prováveis locais de instalação em uma determinada região?  

b) Esse modelo é eficiente para determinar e estimar a área de influência de uma loja e 

explicar a distribuição geográfica dos clientes em torno da loja? 

c) Esse modelo permite ao varejista avaliar a viabilidade de manter uma loja próxima a 

outra? 
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3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Embora sejam antigos os estudos sobre o varejo, pode-se afirmar que, cada vez mais, esta 

área precisa desenvolver novos estudos, principalmente no Brasil. Segundo Parente e Kato 

(2001), existe uma carência de trabalhos que ajudem a estabelecer uma ligação mais profunda 

entre os conceitos e os arcabouços teóricos com relação à realidade do varejo brasileiro. Essa 

escassez de publicações no Brasil dificulta a utilização desses conceitos nas tomadas de decisões 

empresariais. 

Para Parente (2003), os conceitos desenvolvidos pela Teoria Varejista são praticamente 

todos elaborados nos Estados Unidos, onde se produz a maior parte do conhecimento e literatura 

sobre o assunto No Brasil, a produção de conhecimento nessa área não tem sido grande, o que 

dificulta ao varejista brasileiro a utilização de conceitos sólidos de estratégia, marketing,

logística, vendas, gestão de pessoas na tomada de decisões empresariais.  

Os estudos do varejo no Brasil se justificam pela importância do setor na economia 

brasileira. Segundo a Pesquisa Anual do Comércio (PAC, 2004), realizada pelo IBGE, que 

engloba as empresas de atacado e varejo, exceto o comércio de veículos, peças e motocicletas, a 

atividade comercial emprega parcela significativa da população brasileira e contribui em grande 

medida para a composição do Produto Interno Bruto (PIB). Havia no Brasil, em 2004, cerca de 

1.380.000 empresas comerciais que geravam uma receita operacional líquida de R$798,2 bilhões, 

empregando 6.680.000 pessoas. Se se comparar essa receita operacional líquida ao PIB Brasileiro 

no mesmo ano, que foi de R$1,8 trilhão, pode-se dizer que o varejo representou, em 2004, 44% 

da economia nacional.

Apenas o comércio varejista representou uma receita operacional líquida de R$333,5 

bilhões, gerados por 1.162.000 empresas que empregavam 5.083.000 pessoas. Observando os 

número da PAC por segmento, percebe-se que o maior segmento em receita líquida é o de Hiper 

e Supermercados no valor de R$78,7 bilhões . O segmento de produtos farmacêuticos apresentou, 

em 2004, receita líquida de R$19,3 bilhões, gerados por 75.530 lojas. Minas Gerais foi o segundo 

maior estado da federação em receita gerada pela atividade, conseguindo aumentar sua 

representatividade de 9,6% em 1996 para 9,7% em 2004, ultrapassando o Rio de Janeiro que 

cedeu sua posição de 2º lugar, ao reduzir sua participação de 11,9% em 1996 para 8,6% em 2004.  
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Segundo o Atlas do Mercado Brasileiro 2006, realizado pela Gazeta Mercantil, Minas 

Gerais apresentou, em 2005, um Índice de Potencial de Consumo de Remédios (IPC) de 

R$2.706.874.000 e as cinco cidades que apresentam maior potencial neste segmento são 

respectivamente:  

a) Belo Horizonte: R$570.523.000; 

b) Uberlândia: R$104.355.000; 

c) Juiz de Fora: R$94.171.000; 

d) Contagem: R$88.737.000; 

e) Uberaba: R$56.345.000. 

Segundo o Anuário Estatístico da Grande BH (2006), a atividade varejista em Belo 

Horizonte significou 23,01% do PIB da cidade, sendo o maior subsetor da economia da cidade. 

Os três setores básicos da composição do PIB municipal são o Setor Agropecuário, o Setor 

Industrial e o Setor Serviços. Cada um desses, por sua vez, é subdividido em outros subsetores, o 

Comércio Varejista é o maior subsetor e está dentro do Setor de Serviços.

Além da relevância do varejo para a economia - o que torna este setor de fundamental 

importância para os estudos acadêmicos - , soma-se a isso a importância do tema escolhido sobre 

localização e sua relevância dentro dessa área. Para Masano (2003), a estratégia de localização 

geográfica do varejo é responsável por boa parte do sucesso de uma loja. Além de o varejista ter 

um bom ponto, é fundamental ele conhecer de onde vêm seus clientes; quais regiões são mais 

importantes para o seu negócio; em quais áreas ele deve estar mais atento para evitar a entrada da 

concorrência; e onde seu material de comunicação promocional terá melhor resultado. Todos 

esses fatores serão mais bem explorados, quanto mais os varejistas conhecerem sua área de 

influência.

Para Huff (1964), os estudos sobre área de influência revelaram algumas importantes 

descobertas: a proporção de consumidores fiéis de uma loja varia de acordo com a distância 

desses consumidores da loja; a proporção de clientes fiéis varia, também, de acordo com a 

variedade de itens de uma loja; a distância que os consumidores estão dispostos a percorrer para 

chegar a uma loja varia de acordo com o produto a ser vendido; a atração de cada loja é 

influenciada pela proximidade de competidores. As generalizações sobre localização de uma 

determinada loja resultam quase sempre de um grande erro, devido à diferença, entre as regiões, 
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de transporte e acessibilidade, às características topográficas, à densidade populacional, à 

localização dos competidores, o que leva à necessidade de estudo específico para cada loja. 

No mercado de farmácias e drogarias em Belo Horizonte, durante anos disputado por 

empresas locais, a Drogaria Araujo é líder, segundo levantamento da Associação Brasileira das 

Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA, 2007). Entre as dez maiores do ranking

nacional, a Drogaria Araujo é a única rede mineira, ocupando o sétimo lugar em faturamento total 

e terceiro maior faturamento per capita por loja no Brasil. O mercado mineiro, recentemente, 

tornou-se alvo de grandes redes de outros estados. A entrada de novos e grandes competidores 

como a Droga Raia e a Drogaria Pacheco, que têm condições de disputar o mercado em 

condições de igualdade com a Drogaria Araujo, exige que a empresa busque ferramentas que 

auxiliem uma gestão cada vez mais técnica e profissionalizada.  

Este estudo também se justifica pela importância para a empresa estudada encontrar um 

modelo que a auxilie na escolha da localização de uma nova loja. Isso inclui a determinação da 

área de influência comercial de suas lojas e a avaliação da viabilidade de manter ou abrir lojas 

próximas. Se comprovada a eficiência do modelo modificado de Huff, a empresa poderá escolher 

melhor os locais para implantação de uma loja, assim como reduzir os riscos de insucesso e 

aumentar seus ganhos. Isso será importante para a concretização de seu projeto de expansão. A 

partir das informações sobre a área de influência, a empresa poderá obter, ainda, melhores 

resultados nas ações de marketing.

Para Converse (1949), assim que a área de influência é determinada, a empresa sabe onde 

concentrar seus esforços mercadológicos. Por exemplo, uma loja de departamento fazia 

propaganda em uma grande área e resolveu realizar um estudo para determinar sua área de 

influência. A área de influência foi encontrada e a loja descobriu que estava fazendo propaganda 

e investindo recurso em uma região fora de sua área. A empresa refez sua estratégia de 

propaganda, concentrou e aplicou melhor seus recursos, reduzindo os gastos e aumentando o 

retorno do investimento. 

Para Parente (2001), apesar de o conceito de área de influência já ter uma tradição de 

estudo e estar ocorrendo um renovado interesse por esta área devido às novas descobertas de 

técnicas e metodologias de Sistemas de Informações Geográficas (GIS), ainda não existe um 

modelo que permita prever, com grande acerto, o comportamento da distribuição espacial dos 
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clientes em torno de uma loja, o que justifica esta pesquisa em tentar agregar mais conhecimento 

a esta área de estudo. 

A Araujo, nos últimos anos, tem aberto lojas cada vez maiores. Daí se conclui que quanto 

maior o tamanho das lojas maior o investimento, e quanto maior o investimento mais é necessário 

ter ferramentas que minimizem o risco de não se obter o retorno esperado no capital empregado. 

Mais uma vez torna-se fundamental o estudo da localização. 

Para o pesquisador, o estudo também é relevante por seu interesse em desenvolver-se 

nesta área para ajudar no planejamento e execução do processo de expansão da rede estudada.

Finalmente, deve-se considerar o pioneirismo da pesquisa, pois não existem trabalhos 

publicados sobre a aplicação do modelo modificado de Huff, na escolha de localização de uma 

drogaria na cidade de Belo Horizonte.  
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral 

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver uma pesquisa utilizando o Modelo 

Teórico de Huff, para verificar a importância desse modelo para as decisões relativas à 

localização de loja, buscando ferramentas que auxiliem o varejista e a comunidade acadêmica em 

questões sobre localização. Através desta dissertação pretende-se contribuir em questões como 

possibilitar a escolha de um melhor ponto para a implantação de uma loja drogaria, orientar na 

identificação de um local onde uma loja possa ter melhor rentabilidade e produtividade e auxiliar 

em decisões estratégicas como a abertura de uma nova loja próxima a uma concorrente ou até 

mesmo de uma loja da própria rede.  

Esta pesquisa consiste em uma tentativa de oferecer contribuições para a teoria de 

localização varejista, através do uso do modelo de Huff para medir a probabilidade de um 

determinado ponto comercial atrair clientes. Através do teste deste modelo, procura-se explicar, 

descrever e avaliar a eficácia do uso desta ferramenta para uma rede varejista. 

Através da pesquisa proposta neste trabalho pretende-se determinar também a área de 

influência, onde a empresa poderá investir melhor suas ações de marketing em uma região que 

trará mais resultados; comparar a previsão da probabilidade de um cliente escolher uma loja com 

os números atuais de fluxo de cliente; realizar a previsão de vendas e previsão do número de 

clientes; auxiliar na escolha do melhor ponto para a implantação de uma loja varejista e analisar o 

impacto/viabilidade de manter uma loja da mesma empresa tão próxima a outra. 

Para Roy e Thill (2004), Huff venceu o desafio ao desenvolver um modelo probabilístico 

de varejo. Esse modelo permite avaliar a melhor entre as diversas opções de instalação de uma 

loja, permitindo identificar a viabilidade ou inviabilidade de abertura de uma nova loja, prevendo 

sua área de influência. O modelo probabilístico prevê que um cliente típico de uma área urbana 

não compra apenas em um estabelecimento, mas faz escolhas entre os estabelecimentos 

prováveis.
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Aplicando o modelo na região do Buritis e Estoril, calculou-se a probabilidade de atrair 

clientes de cada uma das quatro drogarias existentes na região. Encontradas essas probabilidades, 

na amostra estudada, de o cliente ir realizar suas compras em cada uma das drogarias, os 

resultados foram comparados com a loja de preferência identificada pelo cliente da amostra 

entrevistada.  

No final do trabalho, conclui-se se é possível utilizar o modelo proposto como ferramenta 

para suporte em decisões estratégicas no que se refere ao melhor ponto de localização varejista, 

especificamente para o segmento de drogarias.   

4.2 Objetivos específicos 

a) Testar a assertividade do modelo quanto à probabilidade de um cliente escolher uma 

loja em detrimento de outra, através do resultado previsto pelo modelo versus a loja 

apontada como de preferência de cada entrevistado.

b) Verificar se o modelo escolhido é apropriado para explicar e prever a distribuição 

geográfica dos clientes em torno da loja – área de influência. 

c) Analisar se o modelo é eficaz para estimar o impacto da abertura de uma nova loja no 

faturamento das lojas existentes.  

d) Verificar se o modelo é eficiente para a escolha do local de instalação de uma loja com 

maior produtividade e rentabilidade. 

e) Rever o conhecimento existente sobre a evolução dos modelos de localização varejista. 

f) Avaliar a opinião dos clientes a respeito dos fatores críticos de sucesso das drogarias 

estudadas.
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5  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

5.1  Varejo

Para Parente (2000), varejo engloba todas as atividades que incluem o processo de venda 

de produtos e serviços para atender às necessidades pessoais do consumidor final. O varejo é 

qualquer instituição cuja atividade consiste na venda de produtos e serviços para o consumidor 

final.

Segundo Levy e Weitz (2000), varejo é um conjunto de atividades de negócios que 

adiciona valor a produtos e serviços vendidos a consumidores. O varejista é o último elo de uma 

cadeia de distribuição que liga fabricantes a consumidores. O varejo também não precisa 

necessariamente de uma loja, pode ser realizado através da venda de catálogos como é o caso da 

Avon. A palavra varejo significa retail em inglês, que é derivado da palavra francesa retaillier,

que significa retalho, ou seja, vender em pequenas quantidades. 

O início das atividades varejistas está fortemente ligado ao surgimento das cidades. 

Segundo Benévolo (1993), é no Egito e na Mesopotâmia, no IV milênio a.C, que surgem as 

primeiras cidadelas, muradas que abrigavam os templos e palácios dos reis. Para Masano (2003, 

p.169), nas cidades gregas as atividades de comércio eram exercidas na ágora. Segundo Benévolo 

(1993), a ágora é um espaço público, que se caracterizava como um mercado de trocas de 

produtos, opiniões e notícias, e normalmente era utilizada como espaço para assembléia dos 

cidadãos. A atividade de comércio era mal vista, porém necessária conforme se pode observar em 

diálogo de Platão, descrevendo as pessoas que prestavam a atividade de comércio. 

[...] Existem pessoas que se desse serviço; nas cidades bem organizadas, são geralmente 
as pessoas mais fracas de saúde, incapazes de qualquer outro trabalho. O seu papel é 
ficar no mercado, comprar a dinheiro aos que vendem, e depois vender, também a 
dinheiro, aos que desejam comprar. (PLATÃO, 1970, p.41) 

Para Benévolo (1993), citado por Masano (2003, p. 169), em Roma, onde surgiu o 

primeiro esboço de metrópole, o comércio era considerado uma atividade comum e necessária 
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para a vida da cidade. Em Roma ainda pode ser visitado o Mercado Trajano, com lojas 

distribuídas em vários pisos, o qual se assemelhava, nos dias de hoje, à construção de um 

Shopping Center.

Para Smith (2002), o varejo moderno, conforme se conhece hoje, inicia-se por volta do 

século XIX, principalmente pelo crescimento e desenvolvimento das lojas de departamento. Esse 

modelo de loja foi responsável por alterações no comportamento do consumidor e pelo 

surgimento de novas tendências de consumo. Williams (1982), citado por Smith (2002, p. 15), 

declara que a origem da revolução do consumo está localizada no século XIX e que as lojas de 

departamento na França foram pioneiras principalmente no varejo de consumo de massa. Benson 

(1979), citado por Smith (2002, p.16), identifica que essas lojas de departamento simbolizaram 

uma das mais importantes transformações na história recente, a mudança no foco de uma 

sociedade voltada à produção para uma sociedade focada em consumo. 

Algumas das razões do sucesso das lojas de departamento, identificadas por Smith (2002), 

são os métodos de expor mercadorias, que são projetados para estimular novas demandas dos 

consumidores, educando-os sobre os benefícios de adquirir novos produtos. Uma das novas 

técnicas não era simplesmente agrupar os produtos por categoria, mas sim por temas; abajures, 

carpetes, sofás, cortinas eram expostos juntos, enquanto pratos, bandejas, panelas eram expostos 

em outra área ou departamento. 

Segundo Jeacle (2004), na virada do século XX , tanto na Europa quanto nos Estados 

Unidos, as lojas de departamento eram o principal modelo de varejo da época, com estruturas 

administrativas compradas às maiores empresas da época. Lojas como a Macys em Nova York ou 

Harrods em Londres empregavam milhares de funcionários e levavam produtos a um consumo de 

massa.  

Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, o varejo vem passando por mudanças 

constantes. Segundo Masano (2003), o século XXI é marcado pela polarização das populações 

em centros urbanos. No Brasil, após a década de 1960, a população urbana ultrapassa a rural e, 

segundo o IBGE, 81,25% da população brasileira moram nas cidades e 18,75% moram na região 

rural. Por conseqüência, ocorre um acirramento da concorrência, marcado pela diferença no 

poder de consumo entre seus habitantes. Novas técnicas de gestão, como o sistema de franquias e 

o licenciamento de marcas, contribuem para abreviar os intervalos de tempo entre o surgimento 

de um varejo e sua multiplicação para outros países e cidades.  
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5.2 Localização varejista 

 

 

Segundo Nelson (1958), localização é um dos principais fatores de sucesso de qualquer 

negócio. Na maioria das cidades, inclusive nas sociedades mais antigas, existia um lugar comum 

de encontro para as pessoas, onde aconteciam principalmente cerimônias políticas ou religiosas. 

Esses locais normalmente eram cercados por casas e são hoje conhecidos como praças. Ali 

aconteciam vendas de comida, utensílios e ferramentas, devido à concentração das pessoas que 

passavam por lá. O comércio nas praças se sobrepôs aos ritos religiosos ou atividades políticas e 

elas passaram a ser reconhecidas como áreas de comércio e a partir dessas áreas de comércio 

cresceram as cidades.  

O mercado em volta da praça, geralmente em frente à igreja, existia em milhares de 

cidades da Europa, Ásia e América Latina, segundo Nelson (1958). Nos Estados Unidos a típica 

cidade do interior é formada por uma praça com quatro lados, um tribunal no centro e lojas nos 

quatro lados. O sucesso de uma loja ou shopping center dá-se através de duas das mais óbvias 

características: conveniência e acessibilidade.  

Para Craiig, Ghosh e McLafferty (1984), uma boa localização é vital para o sucesso de 

uma loja. È através da localização de um ponto de venda que um produto ou serviço torna-se 

acessível aos clientes. Uma boa localização permite fácil acesso e atrai um número cada vez 

maior de clientes. Com a proliferação dos negócios e competidores e os produtos e serviços 

ofertados ficando cada vez mais semelhantes, a boa localização de uma loja torna-se fundamental 

para a conquista de uma maior fatia de mercado e lucratividade. 

Para Meyer (1988), a localização é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um 

varejista. A conveniência é tão importante para os consumidores, que um varejista pode prosperar 

ou falir de acordo com a localização escolhida. Não importa o quanto o produto ou serviço seja 

bom, ou a propaganda tente atrair um consumidor que está afastado de uma loja: tudo isso é 

como trazer água para cima de uma montanha. 

Meyer (1988) identifica no Quadro 2 a diferença entre a avaliação do local e a seleção do 

local; o primeiro significa o estudo das forças e fraquezas de um local específico, através de um 

procedimento científico; e o segundo é a determinação de que locais avaliar.
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Característica Seleção do Local Avaliação do Local 

Foco Avaliação numa 
determinada área as 
prováveis localização. 

Avaliação de um 
determinado local. 

Objetivo Identificar quantas lojas
uma determinada área 
comporta e em que região 
estas lojas podem ser 
localizadas. 

Identificar se uma loja 
nesta região pode ter 
sucesso.

Propósito Maximizar os ganhos de 
todas as lojas. 

Prever as vendas de uma 
determinada loja. 

Grau de detalhamento Usar média representando 
as forças e fraquezas de 
regiões similares. 

Identificar as forças e 
fraquezas da localização 
específica.

Quadro 1: Diferença entre seleção de local x avaliação de local
Fonte: Meyer, 1988 

Meyer (1988) descreve que a escolha de um local pode ser feita normalmente de duas 

maneiras: 

a) Um executivo exerce o principal papel na escolha de um determinado local. Ele pode 

visitar uma determinada área e ficar impressionado pela abertura de um novo shopping ou 

identificar um mercado potencial em rápido crescimento através do surgimento de novas 

construções. A decisão da escolha da localização se dará de acordo com sua avaliação e a 

observação de alguns dados; 

b) Outras empresas usam dados e métodos para a escolha de uma localização, como 

marcar em um mapa um círculo em volta das lojas existentes e selecionar uma nova localização 

procurando locais onde houver menor sobreposição de uma loja para outra, apesar de a área de 

influência de uma loja não ser necessariamente um círculo. Os métodos mais sofisticados usados 

pela maioria dos principais varejistas, segundo Meyer (1988), são o método análogo, o método de 

regressão e o modelo gravitacional. 

O método análogo é parecido com o julgamento do executivo detalhado acima, porém 

alguns fatores pertinentes ao sucesso de uma loja são avaliados, como grau de competição, 

fatores demográficos, disponibilidade de estacionamento e facilidade de acesso.  
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O método de regressão é uma forma evoluída do método análogo, a diferença é que esses 

métodos usam o modelo estatístico de análise de regressão para identificar os principais fatores, 

dar peso e mensurar cada um.  

O modelo gravitacional é um método de avaliar o comportamento das pessoas. Ele é 

baseado no modo como os indivíduos irão gravitar em torno de uma loja, dependendo da 

distância que eles gastam de deslocamento, e identificará as regiões que mais contribuem com 

clientes.  

Segundo Abreu e Abreu (2003), Huff idealizou um modelo, entre os mais importantes dos 

modelos gravitacionais, que associa a interação espacial ao comportamento do indivíduo. As 

possibilidades de escolha de uma loja, em um grande centro urbano, é praticamente imprevisível 

pela variedade de escolhas e critérios que serão utilizados pelas pessoas ao optar por determinado 

local de compra. Portanto, faz-se necessário procurar identificar qual a possibilidade de uma loja 

ser visitada em detrimento de outra, e é a busca por essa resposta que o modelo busca alcançar. 

Para Stanley e Sewall (1976), o modelo de Huff usa basicamente como variáveis o 

tamanho da loja e o tempo de deslocamento de cada ponto em que as pessoas estão na área de 

influência até a loja. Uma das limitações do modelo é não incluir a imagem da loja.  

Segundo Parente (2000), a localização consiste em uma das decisões mais importante para 

o varejista. Diferentemente de outras variáveis de marketing, como preço, mix de produtos e 

promoção, a localização de uma loja não pode ser modificada sem implicar alto custo para a 

empresa. Um erro na escolha do local da loja pode levar a uma desvantagem competitiva, 

exigindo esforços mercadológicos que normalmente acarretam prejuízo operacional. 

A seleção da localização de uma loja irá influenciar na atratividade da loja junto aos 

consumidores de sua área de influência e será fator determinante de seu futuro volume de vendas, 

de acordo com Parente (2000). Para Nelson (1958), atratividade é a força exercida por um centro 

de compras, em uma pessoa ou mais, o que faz com que as elas se dirijam a uma determinada 

loja.

Para Applebaum (1966), a venda de uma loja está diretamente ligada à proximidade dos 

clientes. O valor gasto em compras desses clientes próximos às lojas é o mesmo de clientes que 

vêm de outra região mais distante. Ou seja, a distância percorrida para um cliente chegar a 

determinada loja não influencia no valor gasto. É sabido que quanto maior a distância entre uma 

determinada região e a loja, menos uniforme será a distribuição desses clientes dentro dessa 
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região. Em alguns casos, os clientes são todos oriundos de uma determinada seção. Dois fatores 

principais afetam a área de atração de uma loja: topografia, as barreiras geográficas e físicas, o 

acesso à determinada loja e a proximidade de concorrentes. 

Para Aranha e Figoli (2001), é preciso entender que os consumidores são seres móveis, 

não ficam parados durante as 24 horas do dia e, portanto, o local escolhido para o negócio vai ter 

uma variação no número de pessoas que a seu redor circulam por hora, períodos do dia e dias da 

semana. 

Os consumidores têm uma dinâmica de movimento particular, que varia de acordo com 

seu perfil sociodemográfico e cultural e com particularidades da vida de cada um e do meio onde 

vivem. É uma força ou poder de atração que orienta e move as pessoas em direção a lugares de 

interesse. Esses locais são os objetivos das viagens (deslocamentos) das pessoas e podem ser 

locais de recreação, trabalho, compras, culturais, sociais e outros. 

O conjunto dessas atividades forma centros que atraem pessoas e podem ser chamados de 

centros gravitacionais. A força de atração desses centros depende da quantidade de atividades, de 

sua diversidade e qualificação. Esses locais são compostos por pólos geradores de tráfego, ou 

seja, os pólos atraem as pessoas e, portanto, acabam gerando tráfego na área onde se localizam. 

Como exemplo de pólos geradores podem-se citar grandes empreendimentos como shopping

centers, hipermercados, faculdades e hospitais. Segundo Aranha e Figoli (2001), essa 

movimentação de pessoas pode variar de acordo com: 

a) freqüência por dias da semana. Os dias da semana possuem normalmente fluxos 

bastante distintos. Há locais onde o fluxo é muito forte nos dias úteis e quase inexistente nos 

finais de semana;  

b) o local de origem e do destino. A origem e o destino podem ser, por exemplo, a 

residência, o local de trabalho, um centro de compras. Normalmente os locais de trabalho têm 

fluxos de pessoas mais fortes do que áreas residenciais. Estudando-se os clientes de um negócio 

pode-se concluir que as pessoas que o freqüentam costumam sair do trabalho, ir para o local e 

depois para casa. Nesse exemplo costuma-se dizer que o fluxo é “indo para casa”. Assim, ao se 

analisar a cidade, deve-se entender a localização dos bolsões residenciais e dos bolsões de locais 

de trabalho, de modo a posicionar o negócio no “caminho de casa” dos consumidores. Isto é 

muito utilizado para se definir o melhor lado de uma grande avenida ou rodovia; 
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c) o meio de locomoção. Ônibus, metrô, trem, táxi, automóvel, motocicleta,bicicleta ou a 

pé: esses são os principais modos que as pessoas usam para se locomover dentro de uma cidade.  

d) o período do dia. Deve-se estar preparado para os picos e os vales de fluxo de pessoas 

ao longo de um mesmo dia. Manhã, almoço, tarde, noite e madrugada são os principais períodos. 

Dentro de cada período, o fluxo vai aumentando e diminuindo hora a hora; 

e) o tipo de centros comerciais visitados. porte, diversidade de ofertas, preços 

praticados, ambientes e serviços oferecidos; 

f) o tipo de produto que provoca a viagem de compra. As viagens são mais longas ou 

curtas (em distância e tempo) de acordo com o tipo de produto a ser adquirido. De modo geral, os 

bens de conveniência, ou seja, aqueles utilizados no dia-a-dia, como pão, por exemplo, estão 

relacionados a viagens curtas, ou seja, o consumidor não está disposto a percorrer longas 

distâncias para a compra diária de seu pão. Dessa forma, o sucesso de uma padaria tradicional 

dependerá da população que existe na região de seu entorno. Normalmente esses bens têm uma 

alta demanda, são oferecidos em uma grande variedade de locais e não são caros. Já para a 

compra de bens especializados, como um automóvel, por exemplo, as pessoas estão dispostas a 

percorrer longas distâncias; 

g) o número de lojas visitadas. Entender o número de lojas visitadas numa mesma 

viagem de compras é um fator importante. Assim a proximidade entre negócios pode aumentar o 

fluxo e ser positivo para o conjunto de atividades desenvolvidas; 

h) a distância percorrida e tempo gasto. Este tópico está diretamente ligado ao tipo de 

produto e serviço que provoca a viagem de compra. As distâncias costumam ser medidas não 

apenas em unidades métricas, mas também em minutos ou horas. Em alguns casos, o cliente pode 

estar a apenas 15 metros de um negócio e a 100 metros do outro, mas o tempo gasto pode ser 

maior para alcançar o ponto mais perto fisicamente. Isto devido a certas barreiras como falta de 

uma ponte ou excesso de semáforos, por exemplo. 

A abertura de uma nova loja da rede estudada requer investimento médio de R$1 milhão. 

Uma decisão errada de localização tem como conseqüência pelo menos dois prejuízos: o capital 

investido nessa loja poderia ter sido aplicado em outra; e a perda da receita de vendas que uma 

loja bem localizada poderia estar gerando com o mesmo investimento. Por outro lado, segundo 

Parente (2000), a escolha correta de um ponto de venda é pré-requisito para uma operação bem-

sucedida e rentável. 
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5.3  Área de influência   

 

 

Segundo Parente e Kato (2001), embora as empresas varejistas possam escolher o local, a 

região geográfica de seu mercado pode ser mais ou menos extensa, dependendo do mix de 

produtos da loja, da concorrência e das características de sua localização. A Área de Influência é 

um conceito fundamental nos estudos de localização, pois reflete a dimensão geográfica da 

demanda do mercado do varejo. 

De acordo com Parente (2001), o conceito de área de influência começa a ser estudado 

com mais profundidade a partir dos estudos de Huff e Applebaum, a partir da década de 1960. 

Applebaum (1966) começa a identificar a área de influência de supermercados através da técnica 

de customer spotting, ou seja, identificando em um mapa a localização da procedência (local de 

residência) de uma amostra representativa de clientes. 

Para Huff (1964), a área de influência é uma determinada região geográfica que contém 

consumidores potenciais que têm uma probabilidade maior que zero de realizar a compra de um 

produto ou serviço oferecido. A área de influência representa uma superfície de demanda que 

contém consumidores potenciais para um produto ou serviço específico. Essa superfície de 

demanda é formada por uma série de zonas ou gradientes, como pode se observar na Figura 5, 

que é dividida de acordo com o potencial de vendas. É importante destacar que a área de 

influência não é toda área em que existe potencial, mas a área que é economicamente viável para 

vender ou entregar um produto ou serviço. 
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Figura 1: Gradientes de demanda 
Fonte: Masano, 2003, p. 183. 

A Área de Influência, segundo Parente (2000), é aquela que contém a maior parte dos 

clientes de uma loja. A área de influência de uma loja depende do poder de atração que essa loja 

exerce sobre seus fornecedores. Podem ser identificados três segmentos de uma área de 

influência:  

a) área de influência primária: região mais próxima da loja, onde estão concentrados 

cerca de 60% a 75% dos clientes da loja; 

b) área de influência secundária: região em torno da área primária da loja onde estão 

concentrados cerca de 15% a 25% dos clientes;  

c) área de influência terciária: região que contém a parcela restante dos clientes, cerca 

de 10% dos moradores mais afastados. 

Para Applebaum (1966), essas divisões estão tipicamente relacionadas ao tempo de 

deslocamento a pé ou de carro. A área primária é a região de onde vem a maioria dos negócios. O 

autor afirma que essa região significa, em relação ao fluxo de clientes para supermercados nas 

regiões metropolitanas, por volta de 65% do número total de clientes. Essa área, normalmente 
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próxima à loja, com maior densidade de clientes em relação à população, apresenta o maior gasto 

por cliente e a menor taxa de visita a outras lojas da rede.

Segundo a American Marketing Association , citada por Parente e Kato (2003, p.2), a área 

de influência é uma área geográfica que contém os consumidores de uma empresa particular ou 

grupo de empresas para venda de bens ou serviços específicos.

Para Masano (2003), a área de influência comercial é uma região geograficamente 

delineada, na qual a probabilidade dos consumidores potenciais comprarem um dado bem ou 

serviço oferecido por um centro de compras é maior que zero e menor ou igual a um. Para Levy e 

Weitz (2000), uma área de comércio é a área geográfica contínua, responsável pela maioria dos 

clientes e das vendas de uma loja.  

Masano (2003) classifica a área primária como sendo a área geográfica onde a loja obtém 

a parte principal de seu negócio, como se pode observar na Figura 6, em que aparece uma área 

primária delineada. A área secundária circunda a área primária, tendo a segunda mais alta 

proporção de clientes. A área terciária representa a área onde está localizado o restante da 

clientela da loja. O contorno das áreas de influência pode ser delineado através de isocotas 

(distâncias iguais) ou de isócronas (tempos iguais). Para Parente (2001), isocotas são linhas 

divisórias delineadas através de círculos traçados em torno da loja e as isócronas são linhas que 

indicam um mesmo tempo (ex: 5 minutos, 10 minutos) de percurso entre a loja e a residência do 

cliente.  
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Figura 2: Área primária de influência 
Fonte: Jones e Pearce, 1999, p. 67. 

Para Parente (2000), há vários fatores que podem afetar a área de influência e atratividade 

de uma loja. São eles: 

a) linha de produtos: lojas que vendem produtos de conveniência têm uma área de 

influência menor do que as lojas que vendem produtos de especialidade;  

b) tamanho da loja: lojas maiores normalmente apresentam mais conforto, uma maior 

variedade de bens e serviços a preços competitivos, tendo assim maior capacidade de atrair 

clientes. No modelo de Huff é considerado que, se maior a loja, maior o mix de produtos dentro 

dela, ou seja, indiretamente o modelo contempla essa variável. Efetivamente lojas maiores 

apresentam uma maior variedade, mais conforto e serviços e, em geral, preços muito mais 

competitivos, conseguindo uma maior capacidade de atrair clientes; 

c) densidade populacional: uma maior densidade populacional, vem em geral, 

acompanhada de maior lentidão no tráfego, fator que restringe a extensão da área de influência. 

Em áreas urbanas centrais, as pessoas vivem agrupadas em apartamentos perto de comércios, e a 

área de influência tende a ser menor. Já nas áreas periféricas, as pessoas tendem a morar em 

casas, o comércio é menos intenso e mais disperso e as áreas de influência tendem a ser maiores;  
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d) concorrência: dependendo das características do concorrente, ele pode ampliar ou 

restringir a extensão de sua área de influência. Para Parente (2001), a localização dos 

competidores da loja determina o impacto do tamanho da área de influência tanto da loja como de 

seus competidores. Quando a concorrência está próxima, porém não junta a uma varejista, ela 

intercepta o fluxo de cliente que vai de uma loja para outra, reduzindo o poder de atração e área 

de influência das duas. O inverso ocorre quando duas lojas estão muito próximas, a área de 

influência pode aumentar pelo efeito cumulativo da atratividade que elas exercem. Porém , neste 

caso, a participação do mercado pode reduzir bastante nessa forma de competição;  

e) esforço promocional: Parente (2001) considera que a área de influência das lojas são 

modificadas conforme a promoção de vendas do varejista: jornal de ofertas, propaganda local, 

etc.

Parente e Kato (2001), em uma pesquisa realizada em supermercados, confirmam que a 

extensão da área de influência é afetada pelo tamanho da loja, mas a área de influência não cresce 

proporcionalmente com o aumento do tamanho da loja. Observaram também que uma maior 

densidade populacional vem, em geral, acompanhada de maior oferta de supermercados 

concorrentes e de maior lentidão no tráfego, fatores que restringem a extensão da área de 

influência de cada loja.

Para Craig, Ghosh e Mclafferty (1984), Huff foi o primeiro a levantar que as áreas de 

mercados eram complexas, contínuas e probabilísticas. Através desse modelo pode-se identificar

a área de influência através do contorno em torno de uma loja onde os clientes apresentavam uma 

mesma probabilidade (80%, 50%, 10%) de serem atraídos para uma determinada loja. 

O modelo de Huff não fica restrito a um único contorno delimitador de influência, mas 

define diferentes contornos para diferentes probabilidades do cliente comprar em determinada 

loja. A formulação de Huff consiste em uma adaptação mais realista dos modelos gravitacionais, 

já que considera simultaneamente as múltiplas alternativas de compra que o consumidor 

seleciona, considera Parente (2003). Segundo o autor, a área de influência era definida de acordo 

com áreas que representavam a mesma probabilidade (90%, 60%, 5%) de consumidores a serem 

atraídos para a loja.
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5.4 Uma revisão dos modelos de localização 

 

 

O centro de todo modelo de localização é o entendimento do processo de escolha de uma 

loja pelo consumidor. Conforme Craig, Ghosh e Mclafferty (1984), foram criados vários modelos 

para descrever esse processo de escolha de uma loja pelo consumidor e, a partir disso, tentar 

estimar a parcela de mercado de determinado varejista. Ao longo deste capítulo serão 

apresentados alguns dos principais modelos de localização varejista.  

Para Aranha e Figoli (2001), Willian Applebaum é considerado o fundador do 

Geomarketing como campo de estudo, em 1930, nos Estados Unidos. Applebaum desenvolveu 

um método conhecido por método análogo. Este consiste, através de pesquisa com consumidores 

nas lojas existentes, em identificar o local onde moram e determinar, por meio de mapeamento, a 

área de influência primária de um conjunto de lojas. Cruzando a informação da área de influência 

primária, com a venda real das lojas, é possível avaliar as vendas de localizações futuras. 

Nelson (1958) define oito princípios básicos para elaboração de um check-list para 

abertura de uma loja e avaliação da concorrência. São eles: 

a) adequação da área de influência, ou seja, levantamento da população total, estimativa 

da demanda e avaliação do poder de compra; 

b) análise da acessibilidade do local em relação à área de influência;

c) potencial de crescimento;

d) localização do negócio no caminho percorrido pelo consumidor;

e) aplicação do conceito de Atração Cumulativa, em que, diante de itens como preço, 

padrão de qualidade e moda (automóveis, móveis e roupas), o consumidor prefere comparar as 

opções de diversas lojas antes de realizar a compra. A aglomeração de um número de lojas que 

comercializam a mesma categoria de produtos promoverá mais vendas se estiverem próximas 

uma das outras do que espalhadas; 

f) compatibilidade negocial: quando um negócio tem sinergia com outro próximo 

aumenta o número de clientes para ambos;  

g) risco mínimo de concorrência;

h) fatores econômicos do lugar.
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Alguns modelos podem ser classificados como normativos, ligados à teoria do lugar 

central, ou seja, os consumidores escolhem os locais mais próximos para adquirir seus bens ou 

serviços. Segundo Craig, Ghosh e Mclafferty (1984), para utilizar essa teoria visando encontrar a 

área de influência de uma loja, basta identificar a região onde estão os consumidores, porque, 

para estes, essa loja é a alternativa mais próxima. Os teóricos desses modelos não encontraram 

muito suporte empírico em suas teorias, exceto em regiões de difícil deslocamento, em que as 

oportunidades de compra são escassas, como em algumas áreas rurais. 

O modelo normativo considerado mais relevante é a Teoria do Lugar Central, 

desenvolvida por Cristaller (1935) e Losch (1954). A grande contribuição dessa teoria foi 

considerar simultaneamente o comportamento do consumidor e das empresas varejistas, em uma 

determinada área geográfica.  

Para Aranha e Figoli (2001), a Teoria do Lugar Central (TLC) descreve o número, o 

tamanho, o espaçamento e a composição funcional de centros comerciais, respeitando as 

seguintes limitações: 

a) os consumidores são pequenos, bem informados e tomam suas decisões buscando 

maximizar sua utilidade;  

b) os fornecedores são pequenos, bem informados, buscam maximizar seus lucros num 

ambiente em que não há barreiras nas entradas;  

c) a geografia, um espaço homogêneo em que os custos de transporte são uniformes em 

todas as direções e os fornecedores e consumidores estão distribuídos uniformemente,e estes 

fazem suas compras na localização mais próxima que lhes ofereçam.  

O modo de operação da TLC é dedutivo, permitindo, segundo Aranha e Figoli (2001), 

formular as seguintes hipóteses: 

a) devido ao crescente custo de transporte, a demanda por um tipo particular de produto 

diminui conforme aumenta a distância entre o mercado consumidor e a localização do varejista. 

A distância máxima que o consumidor está disposto a percorrer por um produto chama-se área de 

influência;  

b) para tanto, é necessário haver um nível mínimo de demanda para que uma mercadoria 

seja vendida em uma loja. O raio da menor área de captação em torno de um ponto de venda que 

viabiliza a comercialização de um produto chama-se limiar do produto, que difere em cada 

categoria de produto; 
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c) quando a área de influência de um produto é maior que o limiar, o produto é 

comercializado; 

d) qualquer mercado terá muitos ofertantes de mercadoria com baixo limiar e área de 

influência e poucos ofertantes de mercadorias de alto limiar e alta amplitude;  

e) os ofertantes de cada nível estarão homogeneamente distribuídos no espaço, cada um  

estará no centro de uma área de influência de forma hexagonal e cada área de influência variará 

de acordo com o produto. 

Quando a organização espacial de diversos varejos é sobreposta, surge a famosa 

hierarquia dos centros de comércio, conforme Figura 3 a seguir.  

Figura 3: Hierarquia da TLC – colméia 
Fonte: Aranha e Figoli, 2001. 

Para Craig, Ghosh e Lafferty (1984), a Teoria de Cristaller e Losh – um simples teorema 

geométrico - sobre as áreas de mercado, em que, num mercado perfeito e uniforme, as vendas de 

um produto seriam igualmente distribuídas em áreas hexagonais de mesmo tamanho, estimulou 

um grande número de trabalhos científicos sobre distribuição geográfica de cidades e áreas de 
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comércio. Segundo Aranha e Figoli (2001) , um grande número de estudos foi feito a partir da 

formulação original. Muitos pesquisadores realizaram suas pesquisas alterando as hipóteses 

iniciais: os custos de transporte não precisam ser homogêneos, os consumidores nem sempre 

compram no local mais perto, os clientes não compram um único produto de cada vez. 

Apesar de a distância exercer um papel importante na escolha pelo consumidor, a 

afirmação de que ele sempre escolhe o estabelecimento mais próximo é simplista. Há evidências 

empíricas de que os consumidores estão dispostos a percorrer uma distância maior e gastar mais 

tempo de deslocamento se há oportunidade de melhores compras, ou seja, se há oferta de: 

melhores preços, produtos de melhor qualidade, maior variedade e se a loja possuir uma imagem 

melhor. Também o fato de determinada região possuir um número maior de lojas e possibilitar a 

comparação entre elas faz com que essas lojas sejam mais atrativas que uma apenas em 

determinada localização. 

5.5  Modelos gravitacionais 

 

 

A afirmação de que a aglomeração de lojas tende a aumentar a atratividade é a base para  

a teoria de Reilly, denominada de Lei de Gravitação do Varejo. Para e Medeiros (2006), os 

modelos gravitacionais são aqueles que consideram que outros fatores, além da distância , 

influenciam na escolha do consumidor. Os modelos gravitacionais são baseados na lei de 

gravitação dos corpos celestes de Isaac Newton, no século XVII: matéria atrai matéria na razão 

direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Essa lei pode ser aplicada no 

varejo como: complexos varejistas atraem grupo de consumidores, na razão direta da atratividade 

do esforço de marketing dos complexos varejistas e na razão inversa do quadrado da distância ou 

do tempo de deslocamentos entre grupos de consumidores e complexos varejistas. (PARENTE, 

2001, p. 13) 

Rogers (2004) declara que os modelos gravitacionais são utilizados para várias análises de 

localização, como o movimento de clientes em um shopping e a análise do fluxo de vendas em 

lojas de departamentos. Os modelos gravitacionais são também muito utilizados por varejistas de 

conveniência, como supermercados, postos de gasolina ou qualquer outro em que a distância do 
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cliente da loja ou estabelecimento seja um ponto crucial. Porém os modelos gravitacionais estão 

sendo desafiados por mudanças no comportamento do consumidor. Por exemplo, alguns 

supermercados estão mudando seu formato e tornando-se mais segmentados para atender a 

diferentes tipos de consumidores, o que inicia uma fase de necessidade de adaptação nos modelos 

gravitacionais. 

Os modelos gravitacionais, segundo Parente (2003), estão baseados em dois fatores: o 

fator de atração e o fator inibidor. O fator de atração é basicamente calculado pelo tamanho da 

loja e o fator inibidor é expresso pela distância do cliente à loja. A distância reflete o custo ou a 

dificuldade de deslocamento. Maiores dificuldades no deslocamento atuarão como inibidor da 

distância a ser percorrida, da mesma forma que facilidades incentivarão o percurso de distâncias 

maiores. 

Para Craig, Ghosh e Mclafferty (1984), o modelo de Reilly foi muito utilizado para 

determinar a área de influência dos shoppings centers. Através de uma analogia da Lei da 

Gravidade de Newton, este é o primeiro a reconhecer que o consumidor está disposto a trocar a 

conveniência de uma loja mais próxima por outros benefícios na hora da compra. Ele é o 

precursor dos modelos “gravitacionais”, costumeiramente utilizados nos dias de hoje.  

Esses autores entendem que a compreensão de que existem outros fatores além da 

proximidade faz com que novos autores passem a estudar e produzir novas pesquisas. Este é o 

segundo grupo de modelos, normalmente chamados de gravitacionais. O primeiro autor a 

desenvolver um modelo que utiliza essa abordagem para estudo do processo de escolha de uma 

loja é David Huff (1964), que propõe que a atratividade de uma loja está em função de seu 

tamanho e proximidade de seus clientes. Os consumidores irão visitar mais de uma loja, porém a 

probabilidade de visitar uma loja em particular é proporcional à utilidade que uma loja possui em 

relação ao somatório da utilidade de todas as outras. 

Huff (1964) critica os modelos existentes até então, como a Teoria do Lugar Central ou o 

modelo de Reilly (1929). Este modelo permite calcular aproximadamente o ponto entre duas 

cidades onde a influência e a atratividade das lojas sobre os consumidores é igual. Dessa forma 

para calcular a área de influência bastaria delinear a área de influência a partir desse ponto de 

equilíbrio entre as cidades. Para Masano (2003), o ponto de equilíbrio ou ponto de equivalência 

significa quando a linha de contorno de dois ou mais centros comerciais são tangenciais. 
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No modelo de Reilly o fator de atração é representado pelo tamanho da população, 

enquanto no modelo de Huff é caracterizado pelo tamanho do centro comercial. Enquanto o fator 

de repulsão no modelo de Reilly é representado pelo quadrado da distância, no modelo de Huff é 

caracterizado pelo tempo de deslocamento, elevado a um parâmetro que varia de acordo com o 

produto a ser comprado. Atração é a capacidade de trazer um maior número de clientes em uma 

área maior de influência. Repulsão é o inverso, ou seja, inclui os fatores que impossibilitam 

aumentar o número de clientes e a área de influência de uma loja. 

Para Huff (1964), os modelos de Reilly ou da Teoria do Lugar Central não permitem 

graduar e estimar as regiões em torno do ponto de equilíbrio que seria de maior ou menor 

atratividade. Também não permitem calcular a demanda total de produtos ou serviços de uma 

região determinada. Para Roy e Thill (2004), o modelo de Huff está um passo à frente dos 

modelos baseados na lei de Newton, porque ele reconhece que o tempo de deslocamento é mais 

importante que a distância e permite que parâmetros sejam adequados à loja estudada, no lugar de 

estabelecer um valor fixo e predeterminado.  

O Modelo de Huff (1964) tem o foco no cliente e seu processo de escolha, ao contrário 

dos outros modelos que têm o foco na empresa. Afinal os clientes são os agentes primários, ou 

seja, os responsáveis pelo sucesso de uma loja, que determinam a área de influência. O modelo 

descreve o processo de como os consumidores escolhem uma loja dentre várias outras, seguindo 

a perspectiva de uma empresa orientada para o cliente.

Para Kohli e Jaworski (1990), a empresa orientada para o cliente, também conhecida 

como orientada para o mercado, é aquela que tem pleno entendimento dos desejos e necessidades 

dos clientes, do ambiente competitivo e da natureza do mercado, e com base nesse entendimento 

a empresa formula ações a fim de criar clientes satisfeitos. 

Segundo os autores, o conceito de orientação para o cliente foi uma evolução do conceito 

das atividades de marketing. Segundo Felton (1959 apud KOHLI; JAWORSKI, 1990, p.2), 

marketing é a integração e a coordenação de funções mercadológicas, que se adaptam às funções 

corporativas, com o objetivo de produzir o retorno máximo dos investimentos da empresa. 

Contrariando o conceito de Felton (1959), McNamara (1972 apud KOHLI; JAWORSKI, 1990, 

p.3) define marketing como uma filosofia de gerência de negócios, orientada pelas necessidades 

dos consumidores, pela lucratividade e pelo reconhecimento da importância do papel do 

marketing em comunicar as necessidades do mercado para toda a organização. Dentro dessa nova 
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conceituação, o cliente é o objeto principal do marketing e todas as suas ferramentas devem ser 

moldadas para atender às necessidades e desejos dele. 

O modelo de Huff, segundo Craig, Ghosh e Lafferty (1984), permite identificar o 

processo de escolha do cliente para uma determinada loja. Esse processo de escolha pode ser 

influenciado pelo tamanho da loja e a distância que o consumidor deve percorrer para chegar a 

uma determinada loja. Os consumidores poderiam visitar mais de uma loja e a escolha de uma 

determinada loja se daria pelo fato de a comodidade e a utilidade da loja escolhida serem maiores 

do que as de todas as outras lojas.

Para Parente (2001), Huff, com base nos princípios gravitacionais, procurou estudar a área 

de influência com base na atratividade que as lojas tinham, reconhecendo que os consumidores 

escolheriam mais de uma loja, e que a escolha dessas era feita com base na atratividade relativa 

das lojas em relação a ofertas de lojas de determinada região. Essa abordagem é reconhecida na 

literatura como abordagem da preferência revelada (Revealed Preference Approach), pois é 

baseada no comportamento real de compra dos consumidores.  

Através da formulação de Huff, procura-se estimar o Pij, ou seja, a probabilidade dos 

consumidores da região i se deslocarem até o local de compra j. Parente (2001) afirma que o 

modelo permite desenvolver previsões de vendas para certa unidade varejista , pois Pij pode ser 

considerado como equivalente à fatia de mercado que o centro de compra j irá captar na região i.

Na Figura 8 é apresentada, de acordo com a região em torno da loja, a probabilidade que cada 

cliente e morador tem de se tornar cliente da loja analisada. 
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Figura 4: Distribuição espacial da probabilidade de um morador tornar-se cliente de uma loja. 
Fonte: Aranha e Figoli, 2001 p. 25. 

A Figura 4 mostra resultados de uma pesquisa realizada por Parente (2001). Utilizou o 

modelo de Huff para calcular a fatia de mercado que diferentes lojas de supermercado possuem 

em uma determinada região. A região i, atendida por três supermercados, é a área de vendas em 

que cada loja reflete sua atratividade. A distância em km indica o grau para se chegar a cada 

supermercado e o parâmetro X é igual a 2. Com base na Figura 8, apresentam-se os resultados da 

pesquisa de Parente (2001), na Tabela 1, a seguir.
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TABELA 1 
Modelo Gravitacional – Impacto da Distância 

LOJAS Atratividade 

(m² área de 

venda) 

Distância de 

“i” para loja 

(Distância)

(  = 2) 

Atratividade 

ajustada pela 

distância (m²) 

Fatia 

prevista de 

cada loja 

Loja A 800 2 km 4 800/4 = 200 44 % 

Loja B 2.000 4 km 16 2.000/16 = 125 27 % 

Loja C 1.200 3 km 9 1.200/ = 133 29%

Total  458 100%

Fonte: Parente, 2001 

O autor conclui que os 800m2 da loja “A” transformam-se em 200, quando calculado em 

relação à distância dos moradores da região i. A maior distância das lojas B e C, independente de 

serem muito maiores, provoca uma forte redução na atratividade dessas lojas, de 125 para loja B

e 133 para a loja C. De acordo com a atratividade calculada de cada loja, e conhecendo a 

demanda de mercado, é possível estimar a fatia de mercado que cada loja poderá ter em cada de 

acordo com a região pesquisada. 

Huff (1964), através da pesquisa que originou o artigo “ Defining and Estimating a Trade 

Área” sobre área de influência, apresenta as seguintes descobertas empíricas: 

a) a proporção de consumidores que freqüentarão uma região com lojas varia de acordo 

com a distância em que esses consumidores estão dessa região; 

b) a proporção de consumidores de uma loja varia de acordo com a quantidade e a 

variedade das mercadorias disponíveis; 

c) a distância que os consumidores estão dispostos a percorrer para chegar a uma loja irá 

variar de acordo com o tipo de produto vendido; 

d) a atratividade de cada loja é influenciada pela proximidade de lojas concorrentes. 

Huff (1966) realizou uma pesquisa para determinar a melhor localização de uma loja 

usando um programa de computador que permite fazer o cruzamento de dados sobre sua 

localização. A pesquisa envolveu calcular, a partir de uma lista de prováveis locais, qual desses 

pontos daria um maior lucro para o varejista. O autor considerou duas premissas básicas para o 
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início dessa pesquisa: a localização de cada ponto irá influenciar de forma particular nas vendas; 

e o tamanho de cada loja irá influenciar seu potencial de vendas, assim como dos seus custos 

operacionais.

Nessa pesquisa, Huff (1966) procurou encontrar a melhor localização para a implantação 

de um supermercado em uma cidade de 50 mil habitantes. As informações necessárias levantadas 

pelo autor para desenvolver essa pesquisa foram: 

a) o número de lojas concorrentes; 

b) o tamanho das lojas concorrentes; 

c) o número de locais potenciais;  

d) o tamanho de cada local potencial;  

e) o potencial de venda por área da loja, para calcular o potencial de vendas de cada loja; 

f) a margem de lucro correspondente ao tamanho de cada loja; 

g) o número das áreas estatísticas; 

h) o número de famílias em cada área estatística; 

i) as despesas com alimentação de cada família em cada área estatística; 

j) o tempo de viagem de cada área estatística aos locais de compras (existentes e 

prováveis);

k) o valor apropriado para   (no caso foi utilizado o valor 3). O valor de lambda servia 

para calibrar o modelo de acordo com o tipo de varejo: quanto menor fosse a 

disposição do consumidor para percorrer grandes distâncias para comprar determinado 

produto, maior seria o valor de  .

A cidade hipotética utilizada neste estudo de Huff tinha 7 lojas de alimentos. Cada loja foi 

medida e os dados armazenados. Foram escolhidos 22 pontos prováveis para a implantação desse 

novo supermercado Cada um desses pontos tinha uma área máxima para a construção da loja. Foi 

calculada, também, a margem de lucro de cada loja, de acordo com o seu tamanho. A cidade foi 

dividida em 80 áreas e cada área representa uma área estatística que possui um determinado 

número de habitantes, renda anual, gasto mensal com alimentos, tempo médio de deslocamento 

de cada área até cada um dos 22 pontos prováveis de localização.

Nessa pesquisa, Huff (1966) analisa que o uso do computador permite avaliar uma maior 

área geográfica e um maior número de prováveis localizações. Todos os dados referentes aos 22 

pontos, prováveis pontos de localização, foram cruzados utilizando um programa específico de 
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computador . Apesar de o modelo identificar no final uma loja que pode trazer maior ganho para 

o varejista, o autor faz uma consideração final. O autor admite que modelo leva em conta várias 

variáveis, mas é impossível ele levar em consideração todas elas. Fatores como a reputação da 

firma, o estado e aparência da loja, merchandising e serviços oferecidos podem, também, afetar 

as vendas de uma loja.  

Entre os fatores que podem alterar a escolha de uma loja, para Applebaum (1966), a 

imagem é o que provoca maior diferença no volume de vendas que ela poderia obter. Duas lojas 

idênticas, com o mesmo mercado potencial, mas com imagens percebidas de forma diferente pelo 

consumidor, terão faturamento distinto.  

Segundo Stanley e Sewall (1978), o modelo de Huff é um dos modelos quantitativos mais 

importantes para a determinação da localização varejista Esse modelo, ao longo das pesquisas, 

vem demonstrando boa assertividade, porém, em alguns casos, ele tende a superestimar ou 

subestimar as previsões de vendas de uma loja. Segundo esses autores, um dos principais motivos 

das falhas do modelo de Huff é o fato de não considerar a variável imagem para analisar a 

localização de uma loja. Para eles, a imagem de uma loja é responsável por aumentar os ganhos 

de uma loja e determinar uma maior parcela do marketing share.

Stanley e Sewall (1978) realizaram uma pesquisa para definir a localização de uma loja de 

supermercado. Nessa pesquisa, os autores usaram medidas físicas como o tempo para chegar à 

loja e a seu tamanho, conforme o modelo de Huff. Contudo acrescentaram a isso medidas 

psicológicas da importância da imagem para a escolha de uma loja, no processo decisório do 

cliente. Na pesquisa de imagem, os clientes determinam quais fatores são chaves para um 

supermercado. Depois são dadas notas a esses fatores determinados a partir de um supermercado 

ideal comparado ao supermercado pesquisado.  

Para Stanley e Sewall (1976), as redes varejistas e cada uma de suas lojas têm sua própria 

personalidade. A percepção que um consumidor tem sobre um varejista em função de algumas 

características irá influenciar na fidelidade dos consumidores em relação a uma loja.  

Segundo Masano (2003), a incorporação da medida de imagem ao modelo aumenta 

sensivelmente sua capacidade de explicação das variações da área de influência de uma loja. 

Apesar de o tempo de viagem ser o fator mais importante, explicando cerca de 50% da variação, 

a incorporação de dados de imagem explicou cerca de 40% do restante.  
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Stanley e Sewall (1976), usando o modelo de Huff modificado, incluindo a imagem da 

rede, concluíram que o poder da imagem de uma empresa não pode ser subestimado pelos 

varejistas. Há várias evidências de lojas que deram certo em um determinado local, no qual outras 

não haviam dado, por possuírem uma imagem favorável, conseguindo assim atrair consumidores 

de regiões mais distantes. Para os autores, lojas que possuem imagem fraca precisam se 

posicionar próximas às lojas que possuem imagem forte, para se manterem no mercado, enquanto 

as lojas que possuem imagem forte dominam o mercado no qual atuam. 

5.6  Sistemas de informações geográficas 

 

 

O desenvolvimento de novos sistemas computacionais, a partir da década de 90, 

principalmente na área de Sistemas de Informações Geográficas (GIS), levou as pesquisas de 

localização varejista a se tornarem mais precisas e detalhadas e permitiram melhoria na análise 

detalhada dos fatores espaciais, segundo Okabe e Okunuki (2001). Para esses autores, uma das 

tarefas mais difíceis em marketing é a previsão de demanda, e, segundo eles, o modelo de Huff é 

um dos mais utilizados nessa prática. 

Para Jones e Pearce (1999), décadas atrás, os gestores das redes de varejo visualizavam 

suas redes de lojas e programavam as próximas lojas que iriam abrir através de alfinetes pregados 

em mapas. As áreas de influência eram identificadas e marcadas a mão. Hoje os varejistas 

utilizam as ferramentas de marketing geográfico e os sistemas de informações geográficas (GIS). 

Nesses softwares é possível gerenciar uma grande base de dados, cruzar informações e fazer 

análises. Por exemplo, pode-se identificar os clientes no mapa de acordo com seu potencial de 

consumo, sexo, renda, valor de gasto mensal em determinada loja, ou seja, gerar informações que 

possibilitem uma visão espacial, permitindo uma nova forma de análise. 

Para Jones e Pearce (1999), o marketing geográfico e as aplicações de GIS, mais do que 

uma ferramenta para localização é fundamental para segmentação e melhora dos resultados do 

varejista. Existem várias formas de segmentar um mercado varejista, pois os segmentos e as 

análises das informações podem ser feitos utilizando-se essas técnicas. 
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Para Masano (2003), o GIS é um sistema de gerenciamento de informações com a 

finalidade de fazer análises geográficas baseadas no mapeamento de dados processados por um 

sistema de coordenadas. Um programa de GIS torna-se uma importante ferramenta para o 

processo de decisão, pois permite identificar geograficamente o relacionamento entre as 

informações do mercado e de uma empresa. Esses sistemas permitem identificar diferentes dados 

a uma determinada localização geográfica, permitindo associar várias camadas de informações, 

como renda, sexo, potencial de consumo, loja de preferência, como se pode observar na Figura 5 

abaixo.

Figura 5: Camadas de informação associadas a uma única localização 
Fonte: Parente, 2000 

Os estudos de localização varejista e área de influência vêm ganhando renovado interesse 

com o desenvolvimento da metodologia de GIS, pois ela permite integrar um grande volume de 

informações censitárias, como perfil demográfico e econômico, a mapas computadorizados, 

conforme observado por Parente (2001).

O GIS é uma inovação tecnológica razoavelmente recente, que vem encontrando grande 
aplicação no varejo, especialmente nos estudos de localização e estratégia. A análise 
produzida pelo GIS consegue combinar e integrar aspectos da geografia física urbana 
(por meio de eixos de latitude norte-sul e dos eixos de longitude leste-oeste) com as mais 
diversas características do mercado, tais como renda, densidade populacional, faixa 
etária, concorrência, vendas, etc. Por meio do GIS, são desenvolvidos ‘mapas temáticos’, 
que são de grande ajuda na compreensão e no planejamento estratégico para o varejista 
de um determinado mercado. Os mapas temáticos são totalmente computadorizados e 
utilizam recursos visuais, tais como cores, sombras e símbolos, para identificar e 
localizar as características mercadológicas no mapa da região analisada. (PARENTE, 
2000, p. 342) 
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Okabe e Okunuki (2001) utilizaram o modelo de Huff e um sofware de GIS para 

realizarem uma pesquisa a qual tinha como objetivo identificar a melhor localização para uma 

loja de conveniência. A grande contribuição da pesquisa desses autores para o presente projeto de 

pesquisa é que, em suas conclusões, eles afirmam que a demanda de uma loja pode ser estimada 

utilizando o modelo de Huff, através do uso de um software de GIS, conforme realizado nesta 

pesquisa.
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6  CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO SETOR PESQUISADO 

 

 

6.1  Descrição da organização pesquisada 

Em 1906, instalava-se em Belo Horizonte a Pharmácia Mineira, de propriedade de 

Abelardo Alvim. A farmácia, que começou a atender em março daquele ano e em setembro, em 

seu primeiro anúncio publicado no Diário Mineiro, comprometia-se com seus fregueses avisando: 

“Aviam-se receitas a qualquer hora, com promptidão, exactidão e modicidade”.(BRASIL; 

ARRUDA, 2006).

A Pharmácia Mineira foi a escola a que Modesto Araujo chegou três anos depois (1909).  

Com a mudança do proprietário para o Rio de Janeiro, Modesto comprou a farmácia, em 1913, 

por sete contos e duzentos mil réis, pagos em 36 prestações mensais de duzentos mil réis. 

Os três princípios anunciados no Diário Mineiro foram mantidos e aperfeiçoados ao longo 

do tempo, e constituíram-se na base de sucesso da Drogaria Araujo:

a) Prontidão: atender o cliente, não importa a hora nem o lugar;  

b) Exatidão: compromisso com a qualidade do produto e do serviço;  

c) Modicidade: praticar os preços justos, trabalhando para ter uma organização eficiente, 

que permita cobrar preços melhores que a concorrência. 

O primeiro princípio - estar sempre disponível para o cliente - adquiriu diversas facetas ao 

longo tempo. No início, Modesto morava nos fundos da farmácia e, se alguém precisasse de 

algum medicamento à noite, era só chamá-lo, acionando uma campainha que tocava ao lado da 

sua cama. Depois veio o primeiro plantão noturno da cidade, e hoje várias filiais ficam abertas 24 

horas. A Loja Matriz, na Praça Rio Branco, não fecha suas portas há mais de 70 anos. 
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Figura 6: Anúncio 24 horas publicado em 1933 
Fonte: Brasil e Arruda, 2006, p. 4. 

Segundo Brasil e Arruda (2006), em 1933, era veiculado outro anúncio, ressaltando a 

Araujo 24 horas. Ele trazia o endereço do plantão e era ilustrado com duas figuras: um 

bonequinho com a cara do sol representando o dia, e uma bonequinha usando vestido de gala, 

com os cabelos em forma de lua, lançando o slogan: “De dia ou a noite ainda e sempre”. 

Outro diferencial da empresa foi a entrega em domicílio, feita a pé, de bicicleta, de bonde 

ou em elegantes automóveis modelo Ford Bigode. O serviço foi estruturado na década de 60, com 

a implantação do Drogatel, com os inesquecíveis fuscas amarelos. Hoje é um serviço exemplar de 

entrega, que utiliza as motos, mais adequadas ao trânsito dos novos tempos da cidade. O Drogatel 

Araujo era motivo de orgulho para os belorizontinos, que se gabavam por não haver serviço igual 

no Rio e em São Paulo. A expressão de sua propaganda, “com licença, tenho que fazer uma 

entrega”, marcou época e foi incorporada no vocabulário local. Era usada nas charges de jornal e 

nas conversas da cidade. 
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Figura 7: Fusca amarelo Drogatel Araujo 
Fonte: Brasil e Arruda, 2006, p. 8. 

Em 1918, a farmácia, que ainda se chamava Pharmácia Mineira, teve importante 

desempenho na “gripe espanhola”, fornecendo parte dos medicamentos de graça e apoiando a 

cidade no combate à epidemia.   

Em janeiro de 1919, uma propaganda no Jornal Minas Gerais anunciava a diversificação 

do estoque e dos serviços e a mudança do nome para Drogaria Araujo, por motivo da abertura de 

uma nova farmácia que também era chamada de mineira. No anúncio, escrito como uma carta 

“aos amigos e freguezes”, o “amigo e criado” Modesto C. Araujo, informava que acabava de 

“annexar uma importante secção de Drogaria”.  

Essa diversificação do estoque para atender às necessidades dos “freguezes” também se 

tornou uma constante na história da empresa. Quando faltou remédio para sífilis em Belo 

Horizonte, foi feita uma importação do Neosalvarsan. Quando não havia oxigênio disponível fora 

dos hospitais, a Araujo montou um serviço de fornecimento a preço de custo. A Araujo foi a 

primeira a trazer para Belo Horizonte os vaporizadores elétricos e outros produtos inovadores. 
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Em 1927, quarta-feira, sete de setembro, a “Drogaria e Pharmacia Araujo” publicava no 

Jornal Minas “Geraes”, órgão oficial do estado, um anúncio assinado por Modesto Carvalho de 

Araujo, para informar a seus clientes que: 

a) tinha o maior sortimento do Estado de Minas; 

b) importava os remédios diretamente da Alemanha, França e Inglaterra; 

c) praticava os mesmos preços do Rio de Janeiro; 

d) entregava as mercadorias em domicílio, via automóveis; 

e) oferecia consultas médicas a qualquer hora, sendo grátis das 8 às 11 da manhã; 

f) além de drogas e especialidades farmacêuticas, oferecia farinhas alimentícias, leite 

condensado, Glaxo, Dryco,Horlicks, coalho Estrella, Creolina, soda caústica, seringas 

hipodérmicas, agulhas de platina, etc. 

g) empregava um “pharmaceutico chimico”, responsável pelas operações da empresa na 

matriz, na Praça Rio Branco, e outro que detinha a “direcção technica” da filial do 

bairro Floresta. 
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Figura 8: Anúncio publicado em 1927 
Fonte: Brasil e Arruda, 2006, p. 3. 

Para Brasil e Arruda (2006), esse anúncio demonstra a maioria dos diferenciais 

competitivos da empresa, mantidos ao longo de seus cem anos. Os diferenciais da empresa 

coincidem com seus valores e princípios e esse mix de diferenciais foi reforçado e aperfeiçoado 

ao longo dos anos, formando a imagem da Araujo. Os autores ressaltam que o dono assinava a 

propaganda, como se ele se responsabilizasse pelo que dizia, garantindo as informações contidas.  

Pioneirismo na entrega em domicílio, política de melhores preços ancorada em compra 

direta dos fornecedores locais e no estrangeiro, permanente benchmarking com os concorrentes e 

oferecimento de uma loja de conveniência, com variedade de produtos constituem um primeiro 

passo para a futura transformação em drugstore. Além de tudo isso, a Araujo, ao oferecer 
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consultas gratuitas, já falava de saúde e não só de remédios, prenunciando a importância da 

prevenção na vida das pessoas. Já naquela remota época, a preocupação de manter um 

farmacêutico responsável técnico por suas operações, na matriz e na filial, apontava para uma 

política de qualidade e de segurança nas relações com os clientes, conclui Parente e Brasil (2006). 

Buscando racionalizar os trabalhos, a loja implantou os “carrinhos” que levavam as 

compras do balcão para a seção de embrulhos e faziam a alegria das crianças que pediam aos pais 

para ir à loja para vê-los em operação. A organização das lojas evoluiu com as técnicas de 

comercialização, criando as áreas de auto-atendimento, separando o caixa das atividades de 

vendas. Foi pioneira na informatização e na implantação de sistema de gestão de estoque, sempre 

com o objetivo de garantir produtos de boa qualidade e a preços melhores que a concorrência. 

Já em 1980, tendo à frente a terceira geração dos netos do Sr. Modesto, a Araujo iniciou 

um forte movimento de expansão, através da criação de filiais. Das quatro filiais até então 

existentes, a do Mercado, a Cassão, na Rua da Bahia, a Ibaté, e a Itatiaia, foram nascendo as 

novas unidades que hoje já chegam a 75.  

Nenhuma empresa torna-se centenária facilmente. O segredo da sobrevivência está 
sempre ligado à capacidade de adaptação às mudanças, seja assimilando o novo que 
surge seja mudando suas estruturas no sentido de flexibilizá-las, evitando as potenciais 
crises, que podem levá-la a fechar as portas. A Araujo atravessou a República Velha, 
dominada pelos coronéis de Minas e de São Paulo, teve que conviver com duas longas 
ditaduras (35 anos no total),com fases de democracia, pontuadas de quarteladas aqui e 
ali, e com duas guerras mundiais, cujas seqüelas ainda nos afetam até hoje. A Araujo não 
só mostrou uma enorme capacidade de adaptação, como também, dentro desse contexto 
efervescente, inovou sempre, ocupando espaços e crescendo com a cidade de Belo 
Horizonte. (BRASIL; ARRUDA, 2006, p. 6) 

 

 

6.2 A organização hoje 

 

 

A Araujo fechou 2006 com um faturamento da ordem de mais de R$ 400 milhões. A 

empresa também foi classificada como a segunda maior rede de drogaria do Brasil em 

faturamento por loja em 2006, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Drogarias (ABRAFARMA, 2007). Isso significa a consolidação do sucesso da estratégia da rede 
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em oferecer uma variedade de produtos e serviços superior a seus concorrentes e que consegue 

obter um alto faturamento por loja, significando maior produtividade. Para 2007 é projetado um 

faturamento de R$ 550 milhões, o que significa um crescimento na ordem de 38% em relação a 

2006.

Focada em resultados, inovação e uma maior oferta de serviços complementares para os 

clientes, a Araujo registrou em 2006 um resultado 20% maior que em 2005. Esse último exercício 

foi marcado por um grande volume de investimentos da empresa em cinco novas lojas, com 

destaque para a filial Centenário e a ampliação e reforma de outras 16 lojas da rede, além da 

reforma e ampliação de sua sede administrativa e a mudança para um novo centro de distribuição, 

com 12.000 m2, consolidando o planejamento estratégico para a expansão da empresa. 

Para 2007 estão previstas mais 20 novas lojas distribuídas em Belo Horizonte, Região 

Metropolitana e nas maiores cidades dentro de um raio de 200 quilômetros da capital mineira.   

6.3  Descrição do mercado farmacêutico 

Segundo estudos feitos por Cohen (2004), o mercado farmacêutico brasileiro é composto 

por um pequeno número de grandes multinacionais que desenvolvem seus produtos 

principalmente a partir de suas pesquisas e que controlam mais de 60% do mercado. A 

concorrência dessas empresas está baseada na pesquisa e inovação de produtos. Segundo 

levantamento da Lafis (2006), uma empresa de consultoria de mercado, em 2003, o setor 

brasileiro é composto por um total de 628 laboratórios, 1.500 distribuidoras e 52.450 farmácias, 

comercializando cerca de 5.300 marcas, 10.587 apresentações e 1.400 princípios ativos. 

Uma das grandes mudanças recente no setor foi a Lei n. 9.787, de 10 de fevereiro de 

1999, que instituiu o medicamento genérico no país. Em 3 de fevereiro de 2000, foram 

registrados os seis primeiros medicamentos genéricos do Brasil e em dezembro do mesmo ano já 

havia 189 medicamentos genéricos de 15 laboratórios fabricantes, oferecendo opção de 

tratamento nas categorias de antibióticos, penicilínicos, anti-hipertensivos, antiinfecciosos, 

animicóticos, antiulcerosos, expectorantes, analgésicos, entre outros. 
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Segundo Choucair (2007), o IMS Health, instituto que audita o mercado farmacêutico 

mundial, identificou que as vendas de medicamentos genéricos no Brasil superaram US$ 1 bilhão 

em 2006, contra US$ de 602,5 em 2005, representando um aumento de 52,2%. A indústria de 

medicamentos genéricos cresceu quatro vezes mais que a indústria de medicamentos. Em valores 

a indústria farmacêutica faturou, no Brasil, US$ 9,8 bilhões, ou seja, os genéricos representam 

10% desse mercado. Segundo Choucair (2007, p.15), a expectativa é que em 2007 os 

medicamentos genéricos alcancem 20% do mercado de medicamentos. 

Saab (2001) afirma que as vendas do setor farmacêutico estão assim segmentadas: 32% 

correspondem às vendas de medicamentos de tarja vermelha, aqueles que exigem a apresentação 

da receita médica; 30% são referentes a produtos de higiene e de beleza; 23% são de 

medicamentos controlados, de tarja preta, ou seja, para a compra é necessário que a receita fique 

retida na farmácia; e 15% referem-se às vitaminas e aos medicamentos sem controle, como 

analgésicos, os chamados OTC (over the counter), ou seja, “em cima do balcão”, aqueles 

produtos que podem ser expostos na parte de fora do balcão da farmácia. 

Cohen (2004) revela que, segundo a Revista Americana The Economist, o Brasil é o nono 

país do mundo em consumo de medicamentos per capita. Porém metade dos pacientes que 

precisam de um medicamento não tem condições de comprá-lo, abandonando o tratamento ou 

simplesmente nem o iniciando. Em um cenário como este, o Governo Federal criou a Portaria 

491, de 9 de março em 2006, criando o Programa Aqui Tem Farmácia Popular, uma extensão do 

programa Farmácia Popular. A Farmácia Popular foi criada visando à distribuição de 

medicamentos a baixo custo para a população, porém ficava para o poder público a 

responsabilidade de administrar a farmácia, contratar pessoal, fazer a logística, etc. Com a 

dificuldade em expandir essa rede de farmácias, devido à gestão e aos altos investimentos, foi 

criado o Aqui Tem Farmácia Popular, e que as farmácias privadas do país vendem uma lista de 

medicamentos para tratamento de doenças de diabetes e hipertensão. O governo paga um preço 

de referência dos medicamentos constante do programa e as farmácias credenciadas vendem com 

até 90% de desconto, subsidiadas pelo governo.

Segundo Saab (2001), as farmácias e as drogarias constituem o principal canal de 

distribuição de medicamentos para a população brasileira, existindo mais de 50.000 

estabelecimentos no Brasil, ou seja, uma proporção de 3,34 farmácias para cada 10 mil 

habitantes, sendo o país com o maior número de farmácias no mundo. Entende-se como drogaria 
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a loja que comercializa além de medicamentos, itens de perfumaria, alimentos, produtos de 

conveniência, entre outros, e farmácia a loja que comercializa apenas medicamentos.  

O desenvolvimento das redes de farmácias e drogarias no Brasil aconteceu principalmente 

a partir da informatização dos estoques e dos pontos de venda, na década de 80. Com a redução 

dos estoques e a diminuição do número médio de funcionários por loja, observou-se uma 

expansão do processo de formação de grandes redes, observa Saab (2001). Segundo Choucair 

(2007, p. 24), Minas Gerais tem cerca de 8 mil farmácias e drogarias, sendo 1,1 mil na Grande 

Belo Horizonte. 

Para Choucair (2007), o mercado de drogarias e farmácias está cada vez mais concentrado 

pelas grandes redes, que estão estendendo sua presença pelo país. As pequenas e microempresas 

representam 98% do número de farmácias no país e possuem cerca de 60% do faturamento desse 

mercado. Por volta de 2000, essas farmácias detinham cerca de 70% do faturamento, ou seja, as 

pequenas farmácias e drogarias perderam em seis anos 10% do mercado para as redes, segundo a 

Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABC Farma).  

Segundo levantamento da Associação Brasileira das Redes de Farmácias 

(ABRAFARMA, 2007), a Drogaria São Paulo é a maior rede do país, seguida da Pacheco do Rio 

e que recentemente adquiriu o controle da Santa Marta de Belo Horizonte, e em terceiro lugar a 

Pague Menos do Ceará. Entre as dez maiores do ranking, a única mineira que aparece é a 

Drogaria Araujo, em sétimo lugar. 

Entre as dez maiores redes do Brasil, segundo o ranking da ABRAFARMA (2007), 

quatro estão presentes em Belo Horizonte, são elas: Droga Raia, uma rede Paulista com 160 lojas 

e presente nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba; Pacheco, com 200 lojas nas cidades do Rio de 

Janeiro, Santos Dumont, Juiz de Fora; Onofre, a única das maiores redes do país que tem o 

delivery como principal canal de venda, com 35 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, 

Curitiba e Porto Alegre; Pague Menos, uma rede do Nordeste com 280 lojas presentes em mais 

de 21 estados e 60 cidades do país. 

As redes associadas à ABRAFARMA fecharam o ano de 2005 com um faturamento de 

R$6,42 bilhões em vendas; 74.45% desse faturamento são de venda de medicamentos e 25,55% 

correspondem aos não medicamentos, como perfumaria, alimentos, etc. Segundo Choucair 

(2007), os cosméticos tendem a ocupar nas farmácias o lugar deixado pelos grandes magazines. 
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Comparando as vendas de 2005 com 2004, percebe-se um aumento nas vendas de 9,86% nos 

medicamentos e de 13,73% nos não medicamentos. 

Segundo levantamento cronólogico feito por Choucair (2007), sobre a entrada de 

concorrentes no varejo de medicamentos em Belo Horizonte, pode-se identificar:  

a) em novembro de 2003 entra em Belo Horizonte a Droga Raia, que tem atualmente sete 

lojas na cidade. A rede tem foco nos segmentos de saúde e beleza e entre os diferenciais está o 

cartão fidelidade que oferece descontos e prêmios;  

b) em maio de 2005, a Drogaria Santa Marta, até então a segunda maior rede do estado, 

atrás apenas da Araujo, é vendida ao grupo Jamyr Vasconcellos, controlador da rede Pacheco do 

Rio de Janeiro. A Pacheco comprou 27 lojas da Santa Marta e aos poucos está introduzindo sua 

marca nas lojas; 

c) em dezembro de 2006, a rede Paulista Onofre inaugura sua primeira loja na capital. A 

rede tem sua estratégia focada na entrega em domicílios. A expectativa da empresa é que 80% do 

faturamento originem-se das entregas em casa; 

d) em abril de 2007, a Rede Pague Menos de Fortaleza abre sua primeira loja na cidade. 

Para Saab (2001), as farmácias independentes estão melhorando suas estratégias de 

mercado, sendo utilizada, como forma de combate à concorrência das redes, a formação de 

associações entre as pequenas farmácias, buscando com isso reduzir custos, melhorar o poder de 

negociação e ganhar competitividade. Outro recurso utilizado pelas pequenas farmácias são as 

estratégias de localização na periferia das cidades, região não atendida na maioria das vezes pelas 

grandes redes. 

Nesse mercado de forte concorrência, em que as empresas estão buscando novas 

estratégias para diferenciar-se, pode-se identificar algumas tendências no varejo farmacêutico 

segundo Saab (2001): 

a) Oferta de novos serviços. Esses novos serviços, como pagamento de contas, revelação 

de filmes, além da receita adicional, aumentam o fluxo de clientes nas lojas e a tendência é o 

aumento das vendas. Pesquisas mostram que 80% das pessoas que vão pagar uma conta acabam 

adquirindo um produto;

b) Diversificação do mix de produtos. A diversificação do mix, um processo 

impulsionado pela preferência do consumidor em realizar suas compras em um só lugar, permite 
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às farmácias aumentar suas vendas, trazer mais clientes para suas lojas e pode ser um diferencial 

diante dos concorrentes; 

c) Marca própria. Trata-se da comercialização de produtos com marca própria das redes 

ou farmácias independentes, principalmente nas linhas de cosméticos, perfumaria e produtos 

básicos de farmácia, como água oxigenada, bicarbonato e soro fisiológico. 

d) Comércio eletrônico. Apesar de algumas leis sobre venda de medicamento pela internet 

não estarem regulamentadas, algumas farmácias e principalmente as redes já vendem através da 

web. Há casos de farmácias que pretendem utilizar celulares para realizar vendas de produtos que 

são consumidos com maior freqüência, como é o caso dos antigripais. Nem todos, os 

medicamentos podem ser comercializados pela web, como os medicamentos de tarja preta, que 

precisam ter a receita retida na farmácia.  

Outras estratégias que estão sendo desenvolvidas pelas farmácias, segundo Saab(2001), 

nesse cenário de competição crescente, são as entregas em domicílios, sem cobrança de taxa de 

entrega e pedido mínimo; o serviço de atendimento ao cliente - SAC; drive-thru; banco 24 horas; 

call centers; convênio-empresa; assistência farmacêutica integral; e-commerce; e programas de 

fidelização com os clientes, tais como cartões de fidelidade e descontos progressivos, que estão, 

cada vez mais, presentes no cotidiano das lojas.  
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7 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste projeto é testar o modelo proposto na região dos bairros Buritis e Estoril, 

onde a Drogaria Araujo possui 2 lojas, com cerca de 500 metros de distância uma da outra, e 

outras duas drogarias concorrentes próximas a essas lojas, buscando atender aos objetivos 

determinados por esta pesquisa. A metodologia atuou como suporte e direcionador das atividades 

da pesquisa desenvolvida neste trabalho. A seguir apresenta-se, de forma detalhada, a 

metodologia utilizada, especificando a estratégia, o tipo e o método de pesquisa, o universo e a 

amostra, e a coleta de dados. Também na metodologia é descrito como foram feitos os 

lançamentos dos dados utilizando um Sistema de Informação Geográfica.  

7.1  Estratégia, tipo e método de pesquisa 

A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho é do tipo quantitativo- descritivo. Segundo 

Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva, que tem por objetivo a 

descrição de algo – normalmente características ou funções do mercado. No estudo em questão, 

foi realizada com o objetivo de testar o modelo de Huff, avaliando sua aplicabilidade para 

descobrir a probabilidade que um cliente tem de escolher e comprar em cada ponto comercial, 

entre as opções disponíveis, possibilitando ao varejista a escolha de um melhor local para 

abertura de uma loja. Para Mattar (1994), as pesquisas descritivas possuem objetivos bem 

definidos, procedimentos formais e são utilizadas para a solução de problemas ou avaliação de 

alternativas de cursos de ação. 

Para Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população/fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. A proposta desta pesquisa é justamente coletar dados sobre uma população, no caso 

pessoas que moram próximas às prováveis localizações de uma loja, e estabelecer relações entre a 

amostragem pesquisada com o tamanho das lojas estudadas e a distância a ser percorrida pela 

pessoa em relação às lojas estudadas.  
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O método utilizado para a coleta de dados foi o Survey. Para Babbie (1999), a pesquisa de 

Survey é muito semelhante ao censo, porém Survey analisa uma amostra da população, enquanto 

o censo implica uma enumeração da população toda. Para Malhotra (2001), as vantagens do 

método de Survey é que sua aplicação é relativamente simples. Os dados obtidos são confiáveis 

porque as respostas são limitadas às alternativas mencionadas. O uso de perguntas de resposta 

fixa reduz a dispersão nos resultados, que pode ser causada pelas diferenças de expressão dos 

entrevistados e, conseqüentemente, facilita a análise e a consistência da interpretação dos dados. 

7.2  Universo e amostra 

 

 

O universo determinado neste trabalho são os Bairros Estoril e Buritis. Essa região foi 

escolhida por dois motivos principais: 

a) Os dois bairros ficam em uma região geográfica que possibilita uma delimitação muito 

clara a outros bairros, permitindo ser uma região praticamente isolada em relação a outras, 

inclusive não servindo de passagem ou ligação a outras regiões de Belo Horizonte. Essa 

característica permitirá uma clara análise ao tratar os dados em um sistema de informação 

geográfica;

b) Nessa região concentram-se quatro drogarias, todas muito próximas, sendo duas lojas 

da empresa estudada e mais duas concorrentes, a Trade e a Zap, conforme se pode observar no 

mapa abaixo (FIG. 9):  
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Figura :9 Mapa da localização das drogarias pesquisadas 
Legenda 
        Araujo 
         Trade 
        Droga Zap 
Fonte: Telelista, 2006 

Por meio do levantamento estatístico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE BELO HORIZONTE, 2006), que utiliza as 

informações cedidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), através do 

censo realizado em 2000, foi identificado que esses dois bairros contam com uma população 

estimada de 17.337 pessoas. Tendo em vista que a pesquisa é sobre drogarias, sabendo-se que o 

principal cliente desse negócio são pessoas adultas e principalmente idosas que têm maior 

consumo de medicamentos, optou-se por pesquisar apenas pessoas com idade acima de 20 anos, 

o que reduziu o universo da pesquisa para 11.408 pessoas. 
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TABELA 2 
População dos bairros Buritis e Estoril - idade e sexo 

Faixa etária Homens Mulheres Total 

20 a 40 anos 

25 a 29 anos 

530

725

742

1.146

1.272

1.903

30 a 34 anos 1.207 1.350 2.557

35 a 39 anos 1.115 1.089 2.241

40 a 44 anos 806 749 1.555

45 a 49 anos 451 387 838

50 a 54 anos 280 240 520

55 a 59 anos 133 169 302

60 a 64 anos 108 112 220

Fonte: IBGE, 2006 - Censo Demográfico 2000 

 

Segundo Babbie (1999), há duas razões para se justificar o uso da amostragem: tempo e 

custo. As pesquisas de survey por amostragem podem ser mais precisas do que a entrevista com 

todos os componentes de uma população, por causa da logística de realização de pesquisa. Ao 

fazer pesquisa por amostragem, é reduzido o número de pesquisadores e são minimizados os 

erros, sendo assim possível melhor acompanhamento dos dados da pesquisa. Outro fator é o fato 

de o tempo da pesquisa não ser muito estendido, evitando-se a distorção dos dados recolhidos 

quando se fazem as entrevistas em tempos bem distintos.  

Existem dois tipos de métodos de amostragem: amostragem probabilística e amostragem 

não probabilística. Para Babbie (1999), a amostragem probabilística é o método mais respeitado e 

utilizado nos dias de hoje. Um princípio básico que orienta a amostragem probabilística é que 

uma amostra será representativa da população para a qual foi selecionada, se todos os membros 

da população tiverem oportunidade igual de serem selecionados para a amostra. Essas amostras 

são rotuladas de MIPSE - Método de Igual Probabilidade de Seleção. Foi utilizada uma amostra 

probabilística simples, para aplicação dos questionários em que as pessoas eram abordadas na rua 

aleatoriamente.  

A amostra da pesquisa foi retirada da população de clientes da região escolhida. Segundo 

Parente (2000), a entrevista com clientes tem sido o método mais recomendado e tradicional de 
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mapeamento da área de influência. Foram entrevistadas 193 pessoas: todas elas moram na região 

estudada e realizam compras com freqüência em, pelo menos, uma das drogarias da região. Dos 

193 questionários aplicados, 19 foram descartados por apresentarem dados incompletos, sendo 

aproveitados 164 questionários. Para o universo estudado de um pouco mais de 10.000 pessoas, 

segundo Tagliacarne (1974), esse número amostral garante um nível de confiança de 97% com 

um intervalo de confiança de 8% e P/Q de 50%.  

 

 

7.3  Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi feita por meio de surveys, por aplicação de questionários 

estruturados. Para Babbie (1999), neste caso, em vez de pedir aos respondentes para lerem os 

questionários e escreverem suas respostas, os entrevistadores perguntam oralmente e anotam as 

respostas. Nessa pesquisa foram empregados quatro entrevistadores, habituados a trabalhar com 

pesquisas, que realizaram as entrevistas pessoais com os entrevistados . Para Babbie (1999), o 

uso de entrevistador permite minimizar os erros do entrevistado; conseguir uma taxa maior de 

retorno, se comparar com o envio de questionários pelo correio, por exemplo; e evitar confusões 

do entrevistado com os itens do questionário, pois o entrevistador pode retirar eventuais dúvidas 

que surgirem. 

A aplicação dos questionários foi realizada entre os dias 25 a 29 de junho de 2007, no 

período da manhã e tarde. As entrevistas foram realizadas na Avenida Mario Werneck, a 

principal avenida de acesso e comércio da região, em pontos da avenida distantes de qualquer 

umas das quatro drogarias presentes, o que evitou que a amostra estudada favorecesse qualquer 

uma das drogarias e permitiu um retrato mais fidedigno possível da realidade.  
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7.3.1  Instrumento de coleta de dados 

O questionário foi estruturado com 22 perguntas fechadas. Antes da aplicação do 

questionário foi feito o pré-teste. Segundo Gil (1999), é fundamental fazer o pré-teste do 

questionário para checar algumas questões relevantes, como clareza e precisão do termo, ordem 

das questões, a forma como as questões são colocadas, entre outras. Após a liberação do 

orientador, realizou-se o pré- teste no dia 14 de abril, com 15 entrevistas, na própria região onde a 

pesquisa seria realizada. Após a aprovação final, foi apresentado aos entrevistadores o 

questionário, discutindo os pontos fundamentais da pesquisa que seria realizada. 

A pergunta 1 e a 2 eram qualificadoras para as próximas e questionavam se o entrevistado 

era morador da região e cliente de alguma drogaria do bairro. Essas duas perguntas serviram de 

filtro para a continuação da entrevista, pois apenas moradores da região e clientes de drogarias do 

bairro participaram da pesquisa.  

As perguntas 3 e 4 traçavam o perfil do cliente em relação a sexo e faixa etária. Na 

pergunta 5, o cliente era questionado sobre seu endereço. O endereço era um dos principais dados 

da pesquisa, pois o modelo de Huff determina a probabilidade para cada cliente comprar em uma 

das drogarias presentes na região, através da relação entre a distância do cliente e o tamanho de 

cada drogaria presente no bairro. As análises geográficas, como distâncias e distribuição dos 

clientes, foram feitas usando um programa de geoprocessamento, através da identificação da 

residência em um mapa digitalizado da região, e traçando sua distância em relação a cada 

drogaria, conforme será descrito à frente.  

As perguntas de número 6 a 11 tratavam sobre o hábito de consumo dos entrevistados em 

drogarias, como freqüência de compras, gasto médio, meio de transporte utilizado para ir às 

compras em drogarias e em qual drogaria realizava suas compras com mais freqüência. A partir 

da identificação de qual drogaria o cliente realizava suas compras com mais freqüência, tornou-se 

possível cruzar as previsões geradas pelo modelo, ou seja, qual loja tem a maior probabilidade de 

atrair cada cliente entrevistado versus a loja de preferência do cliente. 

Huff (1966) descreve, em sua pesquisa, que, entre vários pontos possíveis para a 

instalação de uma loja, um varejista, ao usar seu modelo, podia escolher um ponto a que os 

clientes teriam maior probabilidade de ir. Como o principal objetivo desta pesquisa era testar o 
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modelo escolhido e sua eficiência para a tomada de decisão em relação à localização de uma loja, 

o método para testar sua assertividade foi determinar a probabilidade dos clientes entrevistados 

de comprar em cada uma das quatro drogarias presentes e comparar o que foi previsto versus a 

loja que o cliente apontou como a de sua preferência.  

Nas questões de 12 a 22, por meio das quais se procurou encontrar as opiniões das 

pessoas sobre alguns fatores críticos de sucesso para uma drogaria, foi utilizada a escala de 

Likert. Nessas questões foram abordados temas como preço dos produtos, condições de 

pagamento, mix de produtos, atendimento, facilidade de acesso e localização das lojas. Segundo 

Bressan (2004), o uso dessa escala significa que os respondentes não apenas concordam ou não 

com uma afirmação, mas também informam sobre o grau de concordância ou discordância. A 

cada resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude de respondente em relação a 

cada afirmação.  

Com este trabalho, propõe-se a utilização de um sistema de informação geográfica para 

análise dos dados. Além dos gráficos e das tabelas normalmente utilizados para análises, foram 

gerados mapas geográficos através do software MapInfo, que permitiu uma análise espacial dos 

dados, conforme se pode verificar abaixo.  

7.4  O Sistema de Informação Geográfica utilizado 

Após a tabulação dos dados levantados pelo questionário, deu-se seqüência ao tratamento 

das informações coletadas. Essas informações foram tratadas utilizando o software MapInfo, um 

dos Sistemas de Informação Geográfica disponível no mercado mundial. O MapInfo é um 

sofware compatível com o Windows, que permite um fácil cruzamento entre os dados coletados e 

as informações geográficas. 

A partir dos endereços levantados de cada pessoa entrevistada e das lojas estudadas, o 

software identificou as localizações geográficas através de coordenadas cartesianas. A partir de 

então foi possível identificar atributos a cada uma dessas coordenadas, ou seja, a cada ponto 

identificado no mapa eram atribuídos os dados levantados em pesquisa, como a idade da pessoa, 
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a drogaria em que ela realizava suas compras e até a drogaria que o modelo estimava como a de 

maior probabilidade de cada cliente ir realizar suas compras, segundo o modelo de Huff.  

A distância de cada loja da casa do cliente e o tamanho da área de vendas eram os dois 

dados fundamentais para elaborar o tratamento do modelo. O MapInfo permite, a partir das 

distâncias cartesianas, identificar a latitude e a longitude de cada localização no mapa e encontrar 

a distância em linha reta de cada casa do cliente a cada um das drogarias presentes no bairro, e 

este é um dos principais dados para alimentar o modelo, como se verá em sua fórmula original 

abaixo, conforme descrito por Huff (1964): 

P ij

S ij

T ij

j 1

n S j

T ij

Considera-se que: 

a) Pij = a probabilidade de um consumidor na área i ir comprar na loja j; 

b) Sj = o tamanho da loja j; 

c) Tij = tempo de deslocamento/ distância da área i até a loja j; 

d)   = parâmetro que deve ser estimado empiricamente para refletir o efeito do tempo 

de viagem em vários tipos de compras. 

Os dados pesquisados necessários para processar a fórmula do modelo foram: 

a) j, o número de concorrentes/as lojas pesquisadas . As drogarias consideradas como 

foco de estudo nesta pesquisa foram determinadas a partir da pesquisa com os clientes que 

identificaram a drogaria que eles mais freqüentam na região: 79,9% vão a uma das duas lojas da 

Araujo; 3,7% preferem a Trade; e 3% dos entrevistados freqüentam a Droga Zap com mais 

freqüência. Essas quatro lojas representam 86,6% da preferência dos clientes dessa região, além 
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de serem as que estão próximas umas das outras. As demais drogarias presentes no bairro não 

foram foco deste estudo pelo baixo índice de preferência dos clientes e por não estarem tão 

próximas;  

b) S, o tamanho das lojas . O tamanho foi estimado de acordo com medidas feitas pelo 

próprio pesquisador. As medidas encontradas não são exatas, mas bem aproximadas da realidade. 

Devido ao fato de a Droga Zap e a Trade não disponibilizarem a metragem da área de vendas 

para o pesquisador, foram medidas todas as lojas em passos. O passo médio do entrevistador é de 

70 cm, e, contando-se o total de passos da largura, multiplicada pela distância, encontrou-se a 

metragem aproximada de cada loja: Araujo Mario Werneck, 376,32 m2 ; Araujo José Rodrigues 

Pereira, 205,8 m2; Trade, 150, 92 m2 ; Droga Zap, 102,9 m2 . Apenas para validar o método 

adotado para encontrar o tamanho das lojas, o pesquisador conseguiu a medida exata da Araujo 

da Mario Werneck. A área de vendas dessa loja é 355,55 m2 , e comparou-a com o valor estimado 

em passos. A diferença foi de apenas 6% entre o tamanho estimado pelo pesquisador e o tamanho 

real da loja; 

c) T, o tempo de deslocamento/distância de cada área estatística para cada lugar potencial. 

No questionário de cada entrevistado constava seu endereço, o que permitiu, através do MapInfo, 

determinar a distância de cada entrevistado para cada loja da pesquisa; 

d) o valor hipotético para  . Segundo Huff (1964), o parâmetro   varia de acordo com o 

tipo de produto vendido. Por exemplo, em um estudo com lojas de móveis, foi encontrado um 

valor ideal de 2,723 e para lojas de roupas 3,191. O valor desse parâmetro está ligado à 

quantidade de tempo que um consumidor está disposto a gastar para se deslocar na compra de 

um produto. Quanto maior o valor estimado de  , menor é o tempo que o consumidor está 

disposto a gastar. Portanto, quanto maior o valor de  , mais restrito será o escopo da área de 

influência.

Petersen (2001) , Parente (2003), e Carter (1993) explicam que o modelo normalmente 

utiliza o expoente 2. Se o expoente é maior que 2, reflete a grande aversão dos consumidores em 

percorrer maiores distâncias para comprar em um determinado local; se o expoente é menor que 

2, reflete que o consumidor está mais disposto a percorrer maiores distâncias. Vale ressaltar que 

essa calibração depende também da tolerância dos consumidores estudados e do tipo de 

comércio. Se o valor do expoente é aumentado, o resultado é alterado, aumentando a 

probabilidade de o consumidor ir à loja mais próxima e diminuindo a probabilidade de ir à loja 
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mais longe. Estudo feito por Haines et al. (1972) procurou encontrar o valor máximo e mínimo 

do expoente; para esses autores, o valor mínimo é 0 e o máximo 5. 

Como Huff (2003) afirma que o valor do expoente varia de acordo com o tipo de loja, a 

loja que oferece produtos de conveniência tem maior expoente, enquanto a loja que vende 

produtos específicos ou especiais tem um expoente menor; assim como as características da 

população, nesta pesquisa o autor utilizou o valor 3 para o expoente. O valor do lambda adotado 

ser igual a 3 pode ser justificado também por uma pesquisa feita em supermercados por Huff 

(1966), em que ele adota este valor.  

De posse desses dados foi aplicada a fórmula de Huff e encontrada a probabilidade para o 

cliente ir a cada uma das lojas. A partir de então, a pesquisa chegava a seu principal momento: 

cada cliente pesquisado tinha apontado a loja em que ele realizava as compras com mais 

freqüência e também a probabilidade que o modelo estimava de ele ir a cada loja. Já era possível 

comparar os resultados do realizado versus o estimado.  

As etapas realizadas durante a execução desta pesquisa foram baseadas em um 

detalhamento feito por Huff (1966), no primeiro trabalho acadêmico que o autor produziu 

aplicando seu modelo. Segue na próxima página a estrutura de desenvolvimento da pesquisa, de 

acordo com  proposto pelo autor (QUADRO 2) 
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Início 
IV- Calcular a venda esperada e associada ao 
lucro para o primeiro ponto provável  no 
próximo nível de espaço de venda.  

Quadro 2: Estrutura de desenvolvimento da pesquisa, segundo Huff 
Fonte: Huff, 1966. 

 

 

 

 

 

I-Levantar: 
1- número total de estabelecimentos existentes 
2- número total de locais prováveis de instalação 
3- O tamanho de cada loja existente. 
4- O tamanho das lojas prováveis. 
5- O tamanho que pode ser aumentado nas 
prováveis lojas. 
6-  A margem bruta de lucro associada  ao 
tamanho da loja.  
7-  O número total de áreas estatísticas 
8- Número total de moradores  em cada área 
estatística
9- Renda média das pessoas de cada área 
estatística.
10- O gasto médio das pessoas em cada área 
estatística no segmento estudado. 
11- O tempo de locomoção de cada área 
estatística as lojas já existentes e as prováveis 
lojas. 

NãoV- O valor máximo de venda por espaço da 
loja para o primeiro ponto foi encontrado? 

VI- Calcular o valor estimado de vendas e 
associá-lo ao lucro para o segundo provável 
ponto.  

VII- Calcular o valor estimado de vendas e 
associá-lo ao lucro para o segundo provável 
ponto no próximo nível de espaço de vendas. 

VII- Calcular o valor estimado de vendas e 
associá-lo ao lucro para o segundo provável 
ponto no próximo nível de espaço de vendas. 

II – Estimar o total de vendas esperado para um 
varejo potencial  de tamanho igual  ao nível 
inicial de venda por espaço e aloca-lo no primeiro 
ponto provável. 

III-  Calcular a margem bruta  para o primeiro 
ponto provável, a partir da multiplicação da 
margem percentual associada ao tamanho da loja 
pelo valor esperado de faturamento.
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8  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

8.1  Caracterização dos entrevistados e hábitos de consumo 

A aplicação dos questionários apresentou os seguintes resultados em relação à 

caracterização e hábitos de compra em drogarias da amostra pesquisada: 

TABELA 3 
Sexo dos entrevistados 

Sexo Casos % 

Masculino 69 42,10%

Feminino 95 57,90%

Total 164 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Das pessoas entrevistadas 57,9% foram do sexo feminino e 42,1% do sexo masculino. O 

fato de ter uma maioria composta por pessoas do sexo feminino, está de acordo com o universo 

estudado, que tem sua população formada por 52% de pessoas do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino.  

TABELA 4 
Faixa etária dos entrevistados 

Idade Casos % 

20 a 29 anos 36 22,00%

30 a 39 anos 53 32,30%

40 a 49 anos 36 22,00%

50 a 59 anos 23 14,00%

Mais de 60 anos 16 9,80%

Total 164 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação à faixa etária dos entrevistados, percebe-se em relação ao universo estudado 

uma maior concentração de pessoas acima de 49 anos. A região do Buritis e a do Estoril têm sua 

população composta por 91% de pessoas com até 49 anos de idade e isso se justifica por ser um 

bairro novo e que está em pleno desenvolvimento. Outro fator que caracteriza essa população 

como mais jovem é o fato de as lojas da rede estudada desta região estarem entre as que mais 

vendem produtos para crianças e bebês, como fraldas, alimentos infantis, entre outros. A amostra 

estudada foi composta por 76,3% de pessoas com até 49 anos e 23,8% de pessoas com mais de 50 

anos. Essa alta proporção de pessoas acima de 50 anos, favorece a pesquisa, pois essa faixa de 

idade é a maior consumidora de medicamentos.  

TABELA 5 
Freqüência à drogaria 

Freqüência à drogaria Casos % 

Uma vez 28 17,10%

Duas vezes 49 29,90%

Três vezes 27 16,50%

Quatro vezes 23 14,00%

Mais de 4 vezes 37 22,60%

Total 164 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se, na amostra entrevistada, que a maioria das pessoas é usuária com alta 

freqüência de drogarias, o que qualifica ainda mais estas pessoas a emitirem opinião sobre as 

empresas do ramo. Entre as pessoas entrevistadas 53,1% afirmam ir a uma drogaria mais de três 

vezes ou mais ao mês.  
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TABELA 6 
Gasto médio mensal em drogarias 

Gasto médio mensal 

em drogarias 

Casos % 

Até R$50,00 57 34,80%

De R$51,00 a R$100,00 52 31,70%

De R$101,00 a 150,00 21 12,80%

Acima de R$150,00 34 20,70%

Total 164 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao elaborar-se o questionário para esta pesquisa, optou-se por não perguntar sobre a renda 

das pessoas, pois o mais importante seria identificar o gasto médio mensal em drogaria, valor que 

é relevante para a pesquisa em questão. O fato de os clientes terem uma alta freqüência possibilita 

aumentar o valor mensal gasto: 33,5% das pessoas gastam mais de R$100,00 por mês e 65,2% 

gastam acima de R$50,00. A média mensal de gasto por pessoa é de R$108,00 e o valor da moda 

corresponde a R$100,00.

TABELA 7 
Drogarias que conhece no bairro 

Drogarias conhecidas Casos % 

Araujo 128 78,00%

Trade 13 7,90%

Via farma 6 3,70%

Droga ZAP 5 3,00%

Farbrasil 5 3,00%

Pioneira 4 2,40%

Mário Werneck 1 0,60%

Não respondeu 1 0,60%

Raia 1 0,60%

Total 164 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os entrevistados foram questionados sobre a Drogaria que conhecem no Bairro. Nessa 

pergunta, o destaque foi para a rede estudada, a Araujo, que teve 78% das respostas contra 7,9% 

do segundo lugar representado pela Trade. A Droga Zap ficou em quarto lugar atrás da Via 

Farma, uma drogaria que não faz parte desta pesquisa, com 3% das respostas. 

 
TABELA 8 

De que maneira vai à drogaria fazer suas compras 
Maneira de ir às compras Casos % 

Carro 96 58,50%

A pé 59 36,00%

Outros 6 3,70%

Ônibus 3 1,80%

Total 164 100,00o% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao serem questionados sobre qual o meio de transporte utilizado para fazer suas compras, 

foi identificado que, apesar de as drogarias estudadas serem todas drogarias de bairro, ou seja, 

próximas às residências, 58,5% das pessoas afirmaram ir fazer suas compras de carro. Esse 

resultado demonstra a importância das lojas oferecerem estacionamento para os clientes assim 

como estarem em local de fácil acesso. A pé é o segundo meio mais utilizado, por 36% dos 

entrevistados, o que reflete uma característica de loja de bairro. 

 

 

8.2  Avaliação dos fatores críticos de sucesso 

 

 

Foram escolhidos fatores-chave que impactam na decisão dos consumidores sobre a 

escolha de uma drogaria. Abaixo, na Tabela 9 seguem os resultados. 
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TABELA 9 
A drogaria vende seus produtos a um preço justo

Drogaria   Casos % 

Trade Discordo totalmente 1 16,70%

Discordo 2 33,30%

Não concordo nem discordo 2 33,30%

Concordo 1 16,70%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo totalmente 3 2,30%

Discordo 12 9,20%

Não concordo nem discordo 39 29,80%

Concordo 66 50,40%

Concordo totalmente 11 8,40%

  Total 131 100,00% 

Zap Discordo totalmente 1 20,00%

Discordo 1 20,00%

Não concordo nem discordo 2 40,00%

Concordo 1 20,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

A primeira questão levantada para os entrevistados foi a respeito do preço dos produtos 

comercializados, nas redes Trade e Zap: 50% e 40%, dos consumidores discordaram ou 

discordaram totalmente da afirmativa de que elas vendem suas mercadorias a um preço justo. Já a 

Araujo apenas 11,5% discordaram da afirmativa.  
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TABELA 10 

A drogaria apresenta boas ofertas e promoções 

Drogaria Casos % 

Trade Discordo totalmente 1 16,70%

Discordo 2 33,30%

Não concordo nem discordo 2 33,30%

Concordo 1 16,70%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo totalmente 2 1,50%

Discordo 14 10,70%

Não concordo nem discordo 38 29,00%

Concordo 62 47,30%

Concordo totalmente 15 11,50%

  Total 131 100,00% 

Zap Discordo 1 20,00%

Não concordo nem discordo 2 40,00%

Concordo 2 40,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

Além de praticar um preço justo nos produtos comercializados, as redes varejistas têm as 

ofertas e as promoções como importante fator de atração de clientes e também como 

influenciador na percepção sobre preços praticados. Entre as empresas estudadas nesta pesquisa, 

a Araujo foi a melhor avaliada com 58,8% dos clientes concordando ou concordando totalmente 

com o fato de que ela oferece boas ofertas e promoções, seguida por Zap e Trade, com 40% e 

16,7%, respectivamente na opinião dos clientes. Ou seja, a Trade que foi a rede pior avaliada em 

oferecer preços justos também foi em oferecer promoções, o que demonstra que o fator preço e 

promoção estão diretamente ligados. 
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TABELA 11 
A drogaria oferece condições adequadas de pagamento 

Drogaria   Casos % 

Trade Discordo 2 33,30%

Não concordo nem discordo 1 16,70%

Concordo 3 50,00%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo 8 6,10%

Não concordo nem discordo 10 7,60%

Concordo 87 66,40%

Discordo totalmente 1 0,80%

Concordo totalmente 25 19,10%

  Total 131 100,00% 

Zap Concordo 4 80,00%

Concordo totalmente 1 20,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa
 

Tão importante quanto o preço com que as empresas comercializam seus produtos e 

quanto as promoções ofertadas, são as condições de pagamento oferecidas. No comércio de 

medicamentos, muitas situações de dificuldades financeiras são apresentadas pelas pessoas que 

passam por problemas de saúde e as despesas com remédios não estavam previstas em seu 

orçamento. Essas pessoas precisam de condições diferenciadas para pagar os medicamentos de 

que necessitam. A rede Trade foi a pior avaliada, 33,3% de seus consumidores discordaram que a 

rede oferece as condições adequadas de pagamento; os clientes da Araujo que discordaram foram 

6,1% e da Zap 100% das pessoas concordaram ou concordaram totalmente com a afirmativa.  
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TABELA 12 
É fácil encontrar os produtos dentro da loja 

Drogaria   Casos % 

Trade Discordo 1 16,70%

Não concordo nem discordo 2 33,30%

Concordo 3 50,00%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo totalmente 1 0,80%

Discordo 5 3,80%

Não concordo nem discordo 11 8,40%

Concordo 75 57,30%

Discordo totalmente 1 0,80%

Concordo totalmente 39 29,80%

  Total 131 100,00% 

Zap Discordo 1 20,00%

Não concordo nem discordo 1 20,00%

Concordo 3 60,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados também foram questionados sobre a facilidade de encontrar os produtos 

dentro da loja. Essa pergunta está diretamente ligada ao fato de como as redes expõem e 

organizam seus produtos dentro das lojas, assim como a sinalização desses produtos e 

informações passadas para o cliente. A melhor rede avaliada foi a Araujo: 87,1% dos clientes 

concordaram que é fácil encontrar os produtos dentro das lojas; seguido por 60% dos clientes da 

Zap e 50% dos clientes da Trade. Vale lembrar que as lojas da Araujo são maiores, o que pode 

influenciar na organização dos produtos e até na percepção do cliente. 
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TABELA 13 

A drogaria oferece boa variedade de produtos 
Drogaria Casos % 

Trade Não concordo nem discordo 1 16,70%

Concordo 5 83,30%

  Total 6 100,00% 

Araujo Não concordo nem discordo 8 6,10%

Discordo totalmente 1 0,80%

Discordo 1 0,80%

Concordo 79 60,30%

Concordo totalmente 42 32,10%

  Total 131 100,00% 

Zap Concordo 4 80,00%

Concordo totalmente 1 20,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82

TABELA 14
Na drogaria eu sempre encontro o que eu procuro 

Drogaria Casos % 

Trade Não concordo nem discordo 3 50,00%

Concordo 3 50,00%

  Total 6 100,00% 

Araujo Não concordo nem discordo 20 15,30%

Discordo totalmente 2 1,50%

Discordo 4 3,10%

Concordo 66 50,40%

Concordo totalmente 39 29,80%

  Total 131 100,00% 

Zap Não concordo nem discordo 2 40,00%

Concordo 2 40,00%

Concordo totalmente 1 20,00%

  Total 5 100,00% 

Outra Não concordo nem discordo 3 14,30%

Concordo 14 66,70%

Concordo totalmente 4 19,00%

  Total 21 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

As duas questões acima se referem à variedade dos produtos, ou seja, o mix ofertado aos 

clientes e o fato de o cliente encontrar o que procura. Os dois fatores estão diretamente ligados, 

pois não adianta uma drogaria ter uma grande variedade de produtos se o cliente não encontra o 

que procura. Esses fatores também estão relacionados com a gestão da área de logística e de 

compras das empresas estudadas. No comércio de medicamentos há uma característica particular: 

uma vez que o médico associa, em vários casos, mais de um medicamento para um cliente iniciar 

um tratamento, é preciso encontrar na drogaria todos os produtos necessários.

Em relação à Zap, 100% dos clientes afirmaram que oferece uma boa variedade de 

produtos, porém 40% afirmam não encontrar o que procuram. A Araujo foi bem avaliada nos 
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dois quesitos: 92,4% dos clientes concordaram ou concordaram totalmente que oferece boa 

variedade de produtos e 81,2% afirmaram sempre encontrar o que procuram. A Trade teve 83,3% 

da aprovação de seus clientes sobre a variedade ofertada, porém 50% dos clientes não 

concordaram nem discordaram sobre sempre encontrar o que procuram. 

TABELA 15 
Os vendedores são simpáticos no atendimento 

Drogaria Casos % 

Trade Não concordo nem discordo 1 16,70%

Concordo 4 66,70%

Concordo totalmente 1 16,70%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo 2 1,50%

Não concordo nem discordo 8 6,10%

Concordo 69 52,70%

Concordo totalmente 52 39,70%

Total 131 100,00% 

Zap Concordo 2 40,00%

Concordo totalmente 3 60,00%

Total 5 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa
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TABELA 16 
Os vendedores conhecem os produtos que vendem 

Drogaria Casos % 

Trade Discordo totalmente 1 16,70%

Concordo 5 83,30%

  Total 6 100,00% 

 Araujo Discordo 6 4,60%

Não concordo nem discordo 20 15,30%

Concordo 71 54,20%

Concordo totalmente 34 26,00%

  Total 131 100,00% 

Zap Concordo 4 80,00%

Discordo 1 20,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa

O atendimento dos vendedores foi avaliado quanto à simpatia e ao conhecimento dos 

produtos que vendem. O conhecimento sobre os produtos comercializados, principalmente 

medicamentos, é fundamental para o atendimento aos clientes. È comum, ao iniciar um 

tratamento, que o cliente tenha dúvidas quanto a posologia, dosagem, via de administração do 

medicamento, efeitos colaterais, associações que devem ser evitadas, entre outros.  

Os clientes da Zap concordaram em sua totalidade que os vendedores são simpáticos no 

atendimento, assim como 80% deles afirmaram que os vendedores conhecem os produtos que 

vendem. Para os clientes Araujo, 92,4% concordaram sobre a simpatia, assim como 80,2% a 

respeito do conhecimento sobre os produtos. Para a Trade, considerando os mesmos itens, as 

respostas dos clientes que concordaram sobre as afirmativas foram 83,4% e 83,3%, 

respectivamente.  
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TABELA 17
A drogaria tem boa aparência 

Drogaria Casos % 

Trade Concordo 3 50,00%

Concordo totalmente 3 50,00%

  Total 6 100,00%

Araujo Concordo 60 45,80%

Concordo totalmente 71 54,20%

  Total 131 100,00%

Zap Concordo 2 40,00%

Concordo totalmente 3 60,00%

  Total 5 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa

A aparência foi o único fator avaliado em que todas as redes pesquisadas tiveram, de 

maneira geral, uma boa avaliação e com resultados semelhantes. Isto pode ser explicado pelo fato 

de todas as drogarias pesquisadas fazerem parte de uma rede de farmácias estruturada e também 

por ser um fator básico para o funcionamento de uma loja, principalmente na área de saúde onde 

aparência e higiene estão diretamente ligadas.  
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TABELA 18 

A drogaria é de fácil acesso 
Drogaria Casos % 
Trade Discordo 1 16,70%

Concordo 2 33,30%
Concordo totalmente 3 50,00%

  Total 6 100,00% 
Araujo Discordo 2 1,50%

Não concordo nem discordo 10 7,60%
Concordo 64 48,90%
Concordo totalmente 55 42,00%

  Total 131 100,00% 
Zap Concordo 1 20,00%

Concordo totalmente 4 80,00%
  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa
 
 

TABELA 19 
A drogaria é de fácil acesso - Lojas Araujo

Lojas Araujo   Casos % 

Araujo na Av. Mário Werneck Discordo 1 0,90%

Não concordo nem discordo 8 7,30%

Concordo 54 49,10%

Concordo totalmente 47 42,70%

  Total 110 100,00% 

Araujo na R. José Rodrigues Pereira Discordo 1 4,80%

Não concordo nem discordo 2 9,50%

Concordo 10 47,60%

Concordo totalmente 8 38,10%

  Total 21 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A penúltima questão levantada com os clientes foi quanto à facilidade de acesso à loja, ou 

seja, como a maioria das pessoas entrevistadas vai de carro a uma drogaria das quatro lojas 

estudadas, é de fundamental importância o acesso a essas lojas. As três redes foram bem 
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avaliadas de uma maneira geral, até por estarem próximas e disponibilizarem estacionamento aos 

seus clientes. Vale ressaltar a diferença entre as duas lojas da Araujo: a loja Araujo da Avenida 

Mario Werneck, por ter um estacionamento maior e estar na avenida principal de acesso ao 

bairro, foi melhor avaliada com 91,8% concordando ou concordando totalmente sobre o fácil 

acesso à loja, versus 85,7% quanto à Araujo da Rua José Rodrigues Pereira.

 

 

 

 

TABELA 20
A localização da drogaria é adequada 

Drogaria Casos % 

Trade Não concordo nem discordo 1 16,70%

Concordo 3 50,00%

Concordo totalmente 2 33,30%

  Total 6 100,00% 

Araujo Discordo 9 6,90%

Não concordo nem discordo 5 3,80%

Concordo 65 49,60%

Concordo totalmente 52 39,70%

  Total 131 100,00% 

Zap Concordo 2 40,00%

Concordo totalmente 3 60,00%

  Total 5 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa
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TABELA 21 
A localização da drogaria é adequada - Lojas Araujo 

Lojas Araujo   Casos % 

Araujo na Av. Mário Werneck Discordo 7 6,40%

Não concordo nem discordo 4 3,60%

Concordo 56 50,90%

Concordo totalmente 43 39,10%

  Total 110 100,00% 

Araujo na R. José Rodrigues Pereira Discordo 2 9,50%

Não concordo nem discordo 1 4,80%

Concordo 9 42,90%

Concordo totalmente 9 42,90%

  Total 21 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A última questão perguntada aos entrevistados é sobre a localização. A loja que teve o 

pior desempenho nessa avaliação é a Araujo da Rua José Rodrigues Pereira, a única loja 

pesquisada que não está na Avenida Mario Werneck, a avenida de acesso ao bairro. A Araujo que 

fica nesta avenida e a Trade que fica ao lado desta loja têm avaliações muito parecidas na opinião 

dos entrevistados, com 90% e 83,3% concordando ou concordando totalmente que a localização 

dessas lojas é adequada, respectivamente.  

8.3 Resultados gerados pelo Sistema de Informação Geográfica 

 

 

8.3.1 Loja de preferência do cliente x loja de maior probabilidade 

Em 1964 Huff realizou sua pesquisa procurando encontrar qual seria o melhor entre mais 

de 20 prováveis pontos para a implantação de um supermercado. Ao fim de sua pesquisa não foi 

apresentado se realmente aquele ponto escolhido confirmou o potencial que tinha sido previsto. 
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Nesta dissertação, foi possível comparar os resultados previstos pelo modelo versus o 

identificado pelos clientes. Os dados dos questionários alimentaram o Sistema de Informação 

Geográfica, MapInfo, possibilitando as análises a seguir. 

Abaixo está representada a distribuição dos clientes entrevistados e as drogarias que cada 

um identificou como a que vai com mais freqüência. O endereço em que cada entrevistado mora 

está identificado por pontos conforme a legenda, e a cor de cada ponto está relacionada com a 

loja de preferência do cliente. Observa-se que a maioria dos clientes está distribuída na região sul 

do mapa, apesar de a concentração de drogarias estar localizada no centro. Percebe-se uma forte 

concentração de consumidores nesta área, pois é a área mais povoada do bairro.  

 

Legenda 

  Clientes Araujo – M.V. 

  Clientes Trade 

  Clientes Araujo – J.R. 

  Clientes Zap 

+ Araujo – Mario 
Werneck 
+ Araujo – José 
Rodrigues 

+ Trade 
+ Zap

Figura 10: Mapa da distribuição de clientes por drogaria 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Cada cliente entrevistado indicou a drogaria de sua preferência. Com o endereço desses 

clientes e utilizando as quatro drogarias, objeto desta pesquisa, foi calculado, com base no 

modelo de Huff, qual dessas lojas teria maior probabilidade de atrair cada um desses clientes, a 

partir dos dados da distância de cada loja a residência de cada cliente e o tamanho da loja. 

Portanto foi comparada a loja que o cliente identificou como a que vai com maior freqüência 

versus a loja que o modelo de Huff identifica como a que cada cliente teria maior probabilidade 

de ir.

No mapa acima é possível comprovar a afirmação feita por Huff (1964) de que lojas 

maiores têm maior capacidade de atrair clientes de regiões mais distantes. Percebe-se que os 

clientes mais distantes da região em que estão as 4 lojas são, em sua maioria, compradores da 

Araujo da Mario Werneck, a maior em tamanho das lojas estudadas.  

Da amostra entrevistada de 164 pessoas, 142 pessoas identificaram que vão com mais 

freqüência a uma das quatro lojas estudadas. Dentre esses respondentes, 77% identificaram ir 

com mais freqüência à Araujo da Avenida Mario Werneck, 15% à Araujo da Rua José Rodrigues 

Pereira, 4% à Trade e 4% à Zap. O modelo de Huff identificou resultados muitos próximos em 

relação ao que os clientes identificaram como sua loja de preferência: segundo o modelo, 85% 

teriam maior probabilidade em ir à Araujo – Mario Werneck, 12% à Zap, 3% à Araujo – José 

Rodrigues e 1% à Trade. 

 
TABELA 22 

Distribuição dos clientes –  Probabilidade de Huff versus Freqüência à loja pelos clientes
 

Lojas 

Araujo 

Av. Prof. Mário 

Werneck 

Araujo R. José 

Rodrigues 

Pereira 

Trade Av. 

Prof. Mário 

Werneck 

Droga Zap 

Av. Prof. 

Mário Werneck 

Número de clientes com maior 
probabilidade de ir à loja - Huff 

139 5 1 19

 
% de clientes com maior 
probabilidade de ir à loja - Huff 

85% 3% 1% 12%

 
Número de clientes que 
responderam que vão à loja com 
mais freqüência 

110 21 6 5

 
% de clientes que responderam 
que vão à loja com mais freqüência 

77% 15% 4% 4%

Fonte: Dados da pesquisa 
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Cada cliente que tem a maior probabilidade de ir a uma das 4 lojas estimada pelo modelo 

foi identificado no mapa abaixo. Comparando-o com a distribuição real apontada para os clientes 

na Tabela 22, percebe-se uma distribuição de clientes em torno de cada drogaria bem homogênea. 

Segundo o modelo, percebe-se ainda que a maior loja entre as pesquisadas, Araujo – Mario 

Werneck, atrai os clientes localizados em pontos mais distantes, por ser a maior lojas de todas; as 

demais drogarias têm como seus clientes apontados aqueles que estão mais próximos a cada uma 

delas.

Legenda 

  Clientes Araujo – M.V. 

  Clientes Trade 

  Clientes Araujo – J.R. 

  Clientes Zap 

+ Araujo – Mario 
Werneck 
+ Araujo – José 
Rodrigues 

+ Trade 
+ Zap

Figura 11: Distribuição de clientes por probabilidade de Huff
Fonte: Dados da pesquisa

Com os resultados das probabilidades que cada loja tem de atrair clientes, é possível fazer 

um estudo com base no estudo de Parente (2001), em que ele encontrou a participação de 

mercado de cada loja de supermercado em uma determinada região. De posse dos dados de 
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faturamento do mercado de drogarias dessa região, poderia ser determinado o percentual de 

faturamento que cada loja possui de acordo com sua probabilidade de atrair clientes, 

demonstrando mais uma forma de utilização do modelo de Huff.  

Estão identificados no mapa abaixo (FIG. 12), em vermelho, os clientes cuja loja de 

preferência foi a mesma identificada por Huff como a de maior probabilidade e, em verde, os 

clientes cujos resultados foram divergentes. Percebe-se que, na região sul do mapa, houve o 

maior números de erros. As pessoas localizadas nessa região, por estarem mais afastadas das 

lojas, foram identificadas como as que tinham maior probabilidade de realizar suas compras na 

Araujo – Mario Werneck, embora essa região tenha clientes de todas as lojas estudadas. 

 

Legenda 

  Igual 
  Diferente 

+ Araujo – Mario 
Werneck 
+ Araujo – José 
Rodrigues 

+ Trade 
+ Zap 

Figura 12: Acertos e erros - Huff 
Fonte: Dados da pesquisa
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8.3.2 Área de Influência 

 

 

O cálculo da área de influência permite identificar a região em torno da loja onde está 

localizada a maioria dos clientes. Nos resultados apresentados a seguir, identificaram-se as áreas 

de influência dos clientes entrevistados, segundo a loja de sua preferência e a loja mais provável 

para compra, segundo Huff.  

Um dos objetivos desta pesquisa foi testar se o modelo era adequado para estimar a área 

de influência de determinada loja. Nesta dissertação foi prevista a área de influência, 

identificando-se aqueles clientes que tinham a maior probabilidade de ir à loja Araujo – Mario 

Werneck, porque essa loja foi a que teve o maior número absoluto de clientes: 110 entrevistados 

realizam suas compras nela.  

De posse dos resultados da pesquisa em que os clientes entrevistados apontaram a loja de 

sua preferência, foi possível identificar a área primária, com um raio de 1.008 metros, onde estão 

localizados 65% dos clientes; a área secundária, com um raio de 1.321 metros, onde moram 25% 

dos clientes; e a área terciária, com um raio de 1.573 metros, onde estão os 10% dos clientes 

restantes.  

Utilizando o modelo de Huff para prever a área de influência, encontrou-se a área 

primária com raio de 1.079 metros, a secundária com 1.352 metros e a terciária com 1.733 

metros. Ou seja, os valores prováveis foram muito próximos entre o previsto e o realizado, 

encontrando-se as seguintes diferenças: 71 metros a mais para a área primária, 31 metros a mais 

para a área secundária e 160 metros para área terciária. 

 
TABELA 23 

Área de Influência – segundo a preferência dos clientes x previsão de Huff
Áreas de 

Influência 

Preferência dos 

clientes 

Previsão de Huff 

Área Primária 1.008 metros 1.079 metros 

Área Secundária 1.321 metros 1.352 metros 

Área Terciária 1.573 metros 1.733 metros 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O modelo se mostrou neste caso extremamente eficiente para cálculo da área de 

influência. Vale ressaltar que o gasto de tempo e recurso para determinar a área de influência pelo 

modelo é muito menor, pois são necessários apenas a distribuição e o endereço da população em 

torno da loja, sem demandar pesquisas com os clientes, como feito no formato tradicional.  

Legenda 
   Clientes Área Primária 
     Clientes Área Secundária 
   Clientes Área Terciária 

+ raujo – Mario WerneckA

+ Arauj sé Rodrigues o – Jo

+ Trade 
+ Zap 

1008 m
1321m 

1573m 

Figura 13: Mapa da área de influência - clientes
Fonte: Dados da pesquisa
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Legenda 
   Clientes Área Primária 
     Clientes Área Secundária 
   Clientes Área Terciária 

+ raujo – Mario WerneckA

+ Arauj sé Rodrigues o – Jo

+ Trade 
+ Zap 

1079 m
1352m 

1733m 

Figura 14: Mapa da área de influência por Huff
Fonte: Dados da pesquisa

Além de identificar a área de influência, é possível, através de um Sistema de Informação 

Geográfica, construir outras formas de visualização da informação. No mapa abaixo (FIG. 15), 

identificaram-se as regiões em torno da loja Araujo – Mario Werneck, por faixas de 

probabilidades. Ou seja, os clientes das regiões com cores próximas ao vermelho têm até 77,9% 

de chance de ir a esta loja; as regiões amarelas têm até 50,2%; as verdes até 43,6%; as azuis 

claras até 38%; e as azuis escuras apenas 18% de probabilidade.
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Legenda 

! 77,9% 
! 50,2% 

! 43,6% 
! 38% 
! 18% 

+ raujo – Mario WerneckA

+ Arauj sé Rodrigues o – Jo

+ Trade 
+ Zap 

Figura 15: Faixas de probabilidade de clientes comprarem na Araujo - Mario Werneck 
Fonte: Dados da pesquisa

A apresentação dos resultados da pesquisa contemplou a caracterização e perfil dos 

entrevistados e os hábitos de consumo dos clientes de drogarias. Também foi apresentada a 

avaliação dos fatores críticos de sucesso da drogaria de preferência na opinião de cada 

entrevistado. No fim deste capítulo apresentaram-se os resultados da pesquisa formatados pelo 

software de geoprocessamento, permitindo uma visão espacial e geográfica dos resultados.  

A parte principal foi a apresentação das Figuras 10 e 11, em que é possível comparar a 

loja de preferência indicada pelo cliente na pesquisa versus a loja a qual o modelo apontou ter a 

maior probabilidade de o cliente freqüentar. Na Figura 12 é possível comparar cada entrevistado 

com modelo, verificando se este foi eficiente ou não em prever a loja de sua preferência. No 

próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões e as considerações finais. 
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9  CONCLUSÕES 

9.1  Considerações finais 

A importância da localização de lojas para os varejistas não corresponde ao volume de 

estudos produzidos nesta área. Esta dissertação é um pequeno passo em um longo caminho que 

precisa ser desenvolvido para tornar-se o varejo brasileiro cada vez mais profissionalizado e 

munido de ferramentas e modelos para as decisões relativas à gestão dos negócios. Ao incorporar 

um sistema de informação geográfica para análise dos dados, permitiu-se adentrar em uma nova 

disciplina, o Geomarketing, uma forma diferenciada de enxergar os resultados encontrados. 

Nos próximos parágrafos são apresentadas algumas considerações relevantes antes do fim 

deste trabalho, assim como uma reflexão sobre os objetivos pretendidos e os resultados 

encontrados:

O objetivo principal deste trabalho era testar a assertividade do modelo para escolha da 

melhor localização de uma loja. O modelo apresentou alguns resultados um pouco divergentes 

entre o que foi previsto versus o identificado pelos clientes, mas ele mostrou-se extremamente 

eficiente ao indicar que a melhor localização seria a ocupada pela Araujo da Mario Werneck, loja 

apontada como a que teria a maior probabilidade de ser escolhida por 85% dos clientes 

entrevistados. Ou seja, comparados os resultados encontrados, pode-se dizer que o modelo de 

Huff é uma poderosa ferramenta para encontrar a melhor localização de uma loja entre os 

prováveis pontos de abertura. 

Apesar de o modelo não deixar dúvidas em apontar qual seria a melhor loja em fluxo de 

clientes, quando se observa pontualmente a previsão de distribuição dos clientes no mapa, 

percebe-se uma distribuição pasteurizada dos resultados, ou seja, em cada microrregião existem 

os clientes de determinada loja, não permitindo que existam clientes de duas lojas em uma 

mesma microrregião. Por outro lado, permite enxergar claramente quais dessas microrregiões têm 

a maior probabilidade de gerar fluxo de clientes.

O modelo também foi muito eficiente ao determinar a área de influência da loja Araujo – 

Mario Werneck. A diferença entre a área de influência prevista versus a real foi de apenas 160 
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metros, uma diferença praticamente irrelevante para planejamento das estratégias de marketing

de uma loja, possibilitando uma forma de menor custo para o varejista encontrar as áreas de 

influência de sua rede de lojas.

O modelo ainda pode ser utilizado para prever o impacto de faturamento na abertura de 

uma loja nessa região ou mesmo para prever como ficaria esse mercado se uma dessas lojas 

viesse a fechar. Para isso bastaria acrescentar ou retirar uma loja dentro das análises realizadas, 

sendo possível realizar cenários e projeções. Também com o modelo é possível repetir o estudo 

feito por Parente (2001), encontrando o percentual de mercado que cada loja tem em uma 

determinada região, de acordo com suas probabilidades. 

A maior contribuição deste trabalho não é simplesmente avaliar a eficácia desse modelo, 

pois isso já vem sendo feito há anos. O próprio Huff (2003) afirma que o modelo vem resistindo 

há mais de 40 anos de teste e hoje é largamente utilizado por empresas, governos e acadêmicos 

de todo o mundo. A maior contribuição deste trabalho foi rever a bibliografia disponível, aplicar, 

acertar, errar, testar e principalmente deixar para os próximos pesquisadores o registro desta 

experiência. 

O desenvolvimento das ferramentas de GIS e os novos trabalhos desenvolvidos na área de 

Geomarketing permitirão que este trabalho seja ainda mais relevante para os futuros 

pesquisadores que quiserem aprofundar seus estudos em localização varejista.  

9.2  Sugestões e recomendações para futuras pesquisas 

Sugere-se a realização de pesquisas futuras para analisar a influência da imagem nas 

questões relativas à escolha de uma determinada loja, conforme realizado por Stanley e Sewall 

(1978), que incorporaram ao modelo de Huff a variável imagem.  

Foi apresentado, como um dos resultados da pesquisa para a Araujo – José Rodrigues 

Pereira, que apenas 3% dos clientes teriam maior probabilidade de freqüentar esta loja, mas 15% 

dos entrevistados indicaram esta como a de sua preferência. No entanto, no resultado da Zap, foi 

encontrado que 12% dos entrevistados teriam maior probabilidade de ir a esta loja contra os 4% 

de entrevistados que se identificaram como clientes. Esses resultados levam à reflexão de que não 
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apenas a distância e o tamanho da loja devem ser levados em consideração e que novas variáveis 

podem ser acrescentadas, como a imagem da loja que pode ser uma das principais delas.   

Sugere-se também que, no lugar da distância, seja utilizado o tempo de deslocamento, 

utilizando-se análises de relevo e facilidade de acesso e trânsito para determinar o tempo que o 

cliente gasta de sua casa até a loja.  

Também deve ser aprofundado o cálculo do valor do lambda   para o Modelo de Huff. As 

pesquisas realizadas por Huff e outros autores estudados não definiram os valores que devem ser 

utilizados de acordo com o tipo de loja de varejo. Seria possível utilizar até esta mesma pesquisa 

para fazer um estudo com simulações dos valores de lambda e suas variações e implicações em 

resultados da pesquisa.

Sugere-se também a aplicação do modelo em outros tipos de varejistas, pois toda a 

literatura encontrada, como a de Huff (1964), Parente (2001), Stanley e Sewall (1978), tiveram 

lojas de supermercado como foco de suas pesquisas. O estudo de outros formatos de varejo, como 

foi realizado neste trabalho, permitirá novas análises e aprofundar o conhecimento sobre as 

virtudes e as falhas do modelo de Huff, assim como permitirá gerar conhecimento para varejistas 

de outras áreas de atuação, já que decisões relativas à localização também são de suma 

importância para padarias, restaurantes, sacolões, lojas de roupa, entre outros.  

Os sistemas de informações geográficas podem ser utilizados em várias outras pesquisas 

de marketing, como para segmentação de clientes, análise de mercados, definição de canais de 

vendas e vias de distribuição, expansão de rede de lojas, planejamento de mídia, merecendo 

atenção especial dos pesquisadores dessa área.   

9.3 Limitações da pesquisa 

Destacam-se a seguir alguns pontos de limitação desta pesquisa. 

Apesar de a amostra utilizada ser o suficiente para dar credibilidade à pesquisa, as 

análises espaciais feitas pelo MapInfo poderiam ser mais bem analisadas e testadas com um 

maior número de pessoas na amostra.  
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A amostra de pessoas entrevistadas que se identificaram como clientes da Zap e Trade foi 

muito pequena para afirmar com certeza os resultados sobre os fatores críticos para o sucesso de 

uma drogaria e comparar com as lojas da Araujo. Como esse não era o objetivo principal deste 

trabalho, esses resultados devem ser relativamente considerados.  

O valor utilizado de lambda igual a 3 no modelo de Huff foi feito com base em outros 

estudos realizados pelo autor, porém não há como afirmar ser esse o valor mais apropriado para 

esta pesquisa realizada. 

O fato de o modelo contemplar apenas as variáveis tamanho e distância implica deixar de 

lado variáveis importantes como imagem, segundo Stanley e Sewall (1978), permitindo acontecer 

uma diferença grande de resultado esperado versus encontrado para as lojas Araujo – José 

Rodrigues Pereira e Zap.  



101

REFERÊNCIAS 

ABRAFARMA. Associação Brasileira de Redes de Farmácia. Disponível em: 
http://www.abrafarma.com.br. Acesso em: 03 fev. /2007. 

ABREU, João Francisco; ABREU; Lísia Rocio. Aplicativos Computacionais em geografia 
econômica – O modelo de Huff. In: ABREU, João Francisco; BARROSO, Leônidas Conceição 
(Orgs.) Geografia e Modelos de Análise Espacial e GIS. Belo Horizonte: PucMinas, 2003. p. 
183-228.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Disponível em: http/www.marketingpower.com. 
Acesso em: 13 out. 2006. 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE BELO HORIZONTE. Disponível em : 
http://portal2.pbh.gov.br/pbh/index.html?id_nivel_home=28&id_conteudo_home=null&em_cons
trucao_home=N&id_servico_home=235&ver_servico=&guia. Acesso em: 25 nov. 2006.  

APPLEBAUM, William. Methods for determining store trade áreas, market penetration and 
potential sales. Journal of Marketing Research, v. 3, 127-41, maio 1966. 

ARAGÃO, Paulo; MEDEIROS, Cláudia. Voromarketing: um sistema parametrizável para apoio 
espacial à decisão. 2004. Disponível em: 
htp://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/servlet/Trabalho?id=  3418. Acesso em: 05 jan. 2006. 

ARANHA, Francisco; FIGOLI, Susana. Geomarketing: Memórias de Viagem. 2001. 
www.fgvst.br/acadêmico/professores/ francisco _aranha/memórias.pdf. 24 nov. 2006 

ATLAS DO MERCADO BRASILEIRO. São Paulo: Gazeta Mercantil, n. 7, v. 1, 2006 

BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisa de Survey. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 519p. 

BEARDEN, William. Determinant attributes os store patronage: downtown versus outlying 
shopping centers. Journal of Retailing. v. 53, n. 2, 15-22, 1997. 

BELL, David R; HO, Teck-Hua; TANG, Cristopher S. Determining where to shop: fixed and 
variable costs of shopping . Journal of Marketing Research, p.352, ago. 1998. 

BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade, 2. ed., São Paulo: Perspectiva, 1993. 729p. 

BENSON, S. P. Powers of consumption and the machines for selling: the American department 
store 1890- 1940, Radical History Review 21, Fall, 1979. 

BERRY, J.L Brian; PARR, John Parr. Market Centers and Retail Locations. Theory and 
Applications. New Jersey: Prentice Hall, 1988. 230p 

BLOEMER, Josée; RUYTER, Ko. On the relationship between store image, store satisfaction 
and store loyalty. European Journal of Marketing, v. 3, n. 5/6, p. 499-513, abr. 1997. 



102

BRASIL, Haroldo Vinagre; ARRUDA, Carlos Alberto. A semente que virou Realidade, caso 
empresarial Drogaria Araujo. Casos FDC, ano 6, n.3, out. 2006. 

BRESSAN, Valéria G. Fully. Apostila sobre pesquisa quantitativa. Belo Horizonte, 2004, 
392p.

BROWSN, Stephen, Retail Location theory: the legacy ohf Harold Hotelling. Journal of 
Retailing. v. 65, n. 4, 1989. 

CARTER, Charles C. Assumptions underlying the retail gravity model. The Appraisal Journal,
v.61, n. 4, out. 1993. ABI/INFORM Global, p.509. 

CHOUCAIR, Geórgia. Mercado de genérico gira US$1 bi no país . Estado de Minas, Belo 
Horizonte, 24 jan. 2007. Caderno de Economia, p.15. 

CHOUCAIR, Geórgia. Minas atrai outra rede de farmácias. Estado de Minas, Belo Horizonte, 
22 fev. 2007. Caderno de Economia, p. 24. 

COHEN, Felipe David; SILVA, Jorge Ferreira da. O advento dos genéricos e seu impacto nas 
estratégias competitivas da indústria farmacêutica brasileira. 2004. Dissertação (Mestrado 
em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

CRAIG, Samuel; GHOSH, Avijit; MCLAFFERTY, Sara. Models of The Retail Location Process 
a Review. Journal of Retailing, New York, v.60, n.1, p.5-36, 1984. 

CONVERSE, P. D. New Laws of Retail Gravitation. Journal of Marketing, v. 14, p. 379-384, 
out. 1949. 

DOYLE, Peter; FENWICK, Ian. How store image affects shopping habits in grocery chains. 
Journal of Retailing, Yorkshire, v.50, n.4, p. 39-52, 1975. 

FÁVERO, Luiz Paulo Lopes. Critérios para uma boa localização de loja e o aumento da 
competitividade no varejo. São Paulo, PROVAR/FIA, 2006. Disponível em 
www.fundacofia.com.br/provar/artigos.asp?tip=mkt – 32k. Acesso em 02 02 2007. 

FELTON, Arthur P. Making the Marketing Concept Work”. Harvard Business Review, 37, 
p.55-65, jul./ago. 1959. 

GUROVITZ, Helio. O Poderoso Wal Mart. 2005. Disponível em 
http://potalexame.abril.com.br/revista /exame/edições/0848/negócios/m0079996.html. Acesso em 
24 nov. 2006 

GIL, Antônio Carlos. Pesquisa Social, Métodos e Técnicas. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999a. 
206p.



103

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999b. 
175p.

HAINES Jr., George H; SIMON, Leonard S; ALEXIS , Marcus. Maximum likelihood estimation 
of central-city food trading areas. Journal of Marketing Research, May 1972, v. 9, n. 2. 
ABI/INFORM Global, p. 154. 

HAKIMI, S. L. On locating new facilities in a competitive environment. European Journal of 
Operation Research, n.12, p.29-35, 1983.

HUFF, David. Defining and Estimating a Trade Area. Journal of Marketing, California, v. 28, 
p.34-38, jul. 1964. 

HUFF, David. A Programmed Solution for Approximating an Optimum Retail Location. Land 
Economic, v.42, p. 293-303, 1966. 

HUFF, David L. Parameter Estimation in the Huff Model. ArcUser, out./dez. 2003 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2000:
Tbela 1.2.146 - população residente segundo idade e sexo, por unidade de planejamento - Região 
Administrativa Oeste – 2000. Disponível em: 
http://portal1.pbh.gov.br/pbh/pgEDOCUMENT_VisualizaConteudo_Header.html?query=pp_ 
conteudo.id=2938. Acesso em: 15 set. 2007. 

JEACLE, Ingrid. Emporium of glamour and sanctum of scientific management. Journal of 
Management History, v. 42, n. 9, 2004. 

JONES, Ken; PEARCE, Michael. The Geography of markets: spatial analysis for retailers. Ivey 
Business Journal, p.66, mar./abr. 1999. 

KOHLI, Ajay; JAWORSKI, Bernard. Market Orientation: the construct, research propositions 
and managerial implications. Journal of Marketing, Austin, v. 54, p.1-18, abr. 1990. 

KOTLER, Philip. Marketing Essencial: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Prentice Hall, 
2005. 406p. 

LAFIS. Disponível em: http://www.lafis.com.br/. Acesso em: 15 out. 2006. 

LEONARDO, Benévolo. História da Cidade. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 729p 

LEVY, Michael; WEITZ, Barton A. Administração de Varejo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
695p.

McNAMARA, Carlton P., The Present Status of The Marketing Cocepts. Journal of Marketing,
36, p.50-7, jan. 1972. 



104

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing _ uma orientação aplicada . 3. ed. Porto 
Alegre: Editora Bookman, 2001. 

MASANO, Tadeu Francisco. Geografia de Mercado. In: DIAS, Sergio Roberto (Org.) Gestão de 
Marketing . São Paulo: Saraiva, 2003. Cap 7, p.167-213.

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing 1. 2. ed. São Paulo: Editora: Atlas, 1994. 

MERCADO COMUM. Belo Horizonte: Minaspart, n. 186,v.1, 2007. 

MEYER, Terry G. Site Selection vs. Site Evaluation: techniques for locating. Real Estate Issues.
p.13, 1998. 

NELSON, Richard. The Selection of Retail Location. New York: F.W. Dodge Corporation, 
1958.

OKABE, Atsuyuki; OKUNUKI, Kei-ichi. A Computational Method for Estimating the Demand 
of Retail Stores on a Street Network and ist Implementation in GIS. Blackwell Publishers, 
Oxford, v. 5, n.3, p.209-220, 2001. 

OKUNUKI, Kei-ichi; OKABE, Atsuyuki. Solving the Huff-Based Competitive Location 
Model on a Network with Link-Based Demand. Annals of Operation Research, 111, 239, 252, 
239-252, 2002. 

PAC. Pesquisa Anual do Comércio. Rio de Janeiro: IBGE, v. 16, 2004. 

PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil, Gestão e Estratégia. São Paulo: Atlas, 2000. 388p. 

PARENTE, Juracy Gomes; KATO, Heitor Takashi. Área de Influência: Um Estudo 
Exploratório de um Modelo Quantitativo para Previsão. In: ENCONTRO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, Campinas, 2001. 

PARENTE, Juracy; KATO, Heitor Takashi. Um Estudo dos Supermercados no Brasil: Uma 
Investigação sobre a Área de Influência. In: ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO, Atibaia, 2003. 

PETERSEN, Hans Skov. Estimation of distance-decay parameters - GIS-based indicators of 
recreational accessibility. Danish Forest and Landscape Research Institute, Department of 
Urban and Regional Planning. Hørsholm Kongevej 11. DK-2970 Hørsholm. Denmark. 2001. 
Disponível em: http/www.umb.no/conf/scangis/2001/papers/22.pdf. Acesso em: 20 maio 2007 

PLATÃO. A República. São Paulo: Hemus, 1970. 

ROGERS, David. A status report on location analysis. DSN Retailling Today, p. 14, 2004. 



105

ROY, John; THILL, Jean-Calude. Spation interaction modeling. Regional Science, Mallacota - 
Austrália, n. 83, p. 339-361, 2004. 

SAAB, William George Lopes. Um panorama do varejo de farmácias e drogarias no Brasil.
2001. Disponível em:http/www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/get4is25.pdf. Acesso em:24 
mar. 2007.  

SMITH, Bárbara Henderson. From Booth to shop to shopping mall: continuities in consumer 
space from 1650 to 2000. 2002. Disponível em: 
http/www4.gu.edu.au:8080/adt-root/public/adt-qgu20040618.134501/index.html. Acesso em:23 
jun. 2007 

STANLEY, Thomas J.; SEWALL, Murphy. A. Image Imputs to a Probabilistic Model: 
Predicting Retail Potential. Journal of Marketing, New York, v.40, p.48-53, Jul.1976. 

STANLEY, Thomas J.; MURPHY, Sewall A. Predicting Supermarket Trade: Implications for 
Marketing Management. Journal of Reatiling, New York, v.54, n.2, p. 13- 22, Summer 1978. 
 
TELELISTA. Disponível em: http://www.telelistas.net/. Acesso em: 25 maio 2006. 
 
TAGLIACARNE, Guglielmo. Pesquisa de Mercado: técnica e prática. São Paulo, Editora Atlas, 
1974. 468 p. 

WILLIAMS, R. Drawn Worlds: Mass consuption in late C19th, France, Berkeley. University of 
California, 1982. 



106

APÊNDICE A - Questionário

Entrevistador: Bom dia/ Boa tarde. Meu nome é ........  e estou fazendo entrevistas para um trabalho universitário. O Sr (a) poderia
me dar alguns poucos minutos para responder as perguntas.  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1. Você é morador dos bairros Estoril ou Buritis? 

1. Sim   2. Não (agradeça e encerre)     [___] 
________________________________________________________________________________
2. Você faz compras pessoalmente em alguma Drogaria/Farmácia do bairro? 
 
1. Sim   2. Não  (agradeça e encerre)     [___] 
________________________________________________________________________________
3. Sexo 

1. Masculino  2. Feminino     [___] 
________________________________________________________________________________
4. Qual a sua faixa etária? 
 

1. 20 a 29 anos 
2. 30 a 39 anos 
3. 40 a 49 anos 
4. 50 a 59 anos       [___] 
5. mais de 60 anos 

________________________________________________________________________________
5. Qual o seu endereço? 
 
Rua/Av ________________________________________________________________  

Nº_________ CEP_____________________ (não é necessário número do apartamento) 

(Se não der o endereço encerre o questionário. Não é necessário complemento.) 
________________________________________________________________________________
6. Quantas vezes por mês você vai a uma farmácia/ Drogaria? 

1. uma vez 
2. duas vezes  
3. três vezes    
4. quatro vezes         [___] 
5. mais de 4 vezes 

________________________________________________________________________________
7. Qual seu gasto médio de compras por mês em  farmácias / drogarias? 
 
  _______________________________     [___] 
      (Anotar em reais) 
________________________________________________________________________________
8. Quais drogarias /farmácias  você conhece no bairro? 

 _______________________________________________________________ (anotar)    
________________________________________________________________________________
 
  9. Das drogarias/ farmácias presentes no bairro, qual você, vai com mais freqüência?  
 

1. Trade 
2. Araujo 
3. Redefarma 
4. ZAP        [___] 
5. outra_________________ 

(anotar)
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________________________________________________________________________________
 10.Se respondeu Araujo na questão anterior. Qual entre as duas lojas da Araujo? 
 
 1.Araujo na Av. Mário Werneck        [___]   
 2.Araujo na R. José Rodrigues Pereira    
________________________________________________________________________________
 11. De que maneira você vai a drogaria/farmácia fazer suas compras? 
 

1. a pé 
2. ônibus 
3. carro        [___] 
4. outros 

________________________________________________________________________________
 Para as próximas questões, utilize a escala em anexo para expressar sua opinião em relação a drogaria/ farmácia  que 
você vai com mais freqüência : (mostrar anexo) 
 
12- A drogaria vende seus produtos a um preço justo.     [___] 

13- A drogaria oferece condições adequadas de pagamento.    [___] 

14- É fácil encontrar os produtos dentro da loja.       [___] 

15- A drogaria apresenta boas ofertas e promoções    [___] 

16- A drogaria oferece boa variedade de produtos.     [___] 

17- Na drogaria eu sempre encontro o que procuro.    [___] 

18- Os vendedores são simpáticos no atendimento.      [___] 

19 – Os vendedores conhecem os produtos que vendem.     [___] 

20- A localização da drogaria é adequada.      [___] 

21- A drogaria é de fácil acesso.       [___] 
 
22- A drogaria tem uma boa aparência.      [___] 
________________________________________________________________________________
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APÊNDICE B - LIVRO DE CÓDIGOS 

Código na base de dados Pergunta respostas 
Questões Número do questionário 

P1 O Sr(a) é morador dos bairros 
Estoril ou Buritis? 

1. Sim 
2. Não 

P2 Você faz compras pessoalmente em 
alguma drogaria/farmácia do 
bairro? 

1. Sim 
2. Não 

P3 Sexo 1.Masculino
2.Feminino 

P4 Qual a sua faixa etária? 1.20 a 29 anos 
2.30 a 39 anos 
3.40 a 49 anos 
4.50 a 59 anos 
5.Mais de 60 anos 

P5r Nome da rua do entrevistado 

P5n Número da rua do entrevistado 

P5c Número do CEP do entrevistado 

P6 Quantas vezes por mês o Sr. (a) vai a 
uma farmácia/ Drogaria? 

1.Uma vez 
2.Duas vezes 
3.Três vezes 
4.Quatro vezes 
5.Mais de 4 vezes 

P7 Qual seu gasto médio de compras 
por mês em farmácias / drogarias? 

Resposta em aberto 

P8 Quais drogarias /farmácias o sr. 
conhece no bairro? 

1.Araujo
2.Trade
3.Farbrasil
4.Droga ZAP 
5.Pioneira
6.Via farma 
7.Santa Marta 
8.Redefarma
10.Drogavargas
11.Raia
12.Farmatel 
13.Bétula
14.Drogafarma 
15.Vitaderme 
16.Drogatel
17.Mário Werneck 
99.Não respondeu 

P9 Das drogarias/ farmácias presentes 
no bairro, qual o Sr. (a), vai com 
mais freqüência? 

1. Trade 
2. Araujo 



109

3. Redefarma 
4. ZAP 
5. Outra 

P9a Das drogarias/ farmácias presentes 
no bairro, qual o Sr. (a), vai com 
mais freqüência? (Outra) 

1.Araujo
2.Trade
3.Farbrasil
4.Droga ZAP 
5.Pioneira
6.Via farma 
7.Santa Marta 
8.Redefarma
10.Drogavargas
11.Raia
12.Farmatel 
13.Bétula
14.Drogafarma 
15.Vitaderme 
16.Drogatel
17.Mário Werneck 
99.Não respondeu 

P10 Se respondeu Araujo na questão 
anterior. Qual entre as duas lojas da 
Araujo? 

1.Araujo na Av. Mário 
Werneck
2.Araujo na R. José 
Rodrigues Pereira 

P11 De que maneira você vai a 
drogaria/farmácia fazer suas 
compras? 

1.A pé 
2.Ônibus
3.Carro
4.Outros

P12 até p22 Para as próximas questões, utilize a 
escala em anexo para expressar sua 
opinião em relação a drogaria/ 
farmácia  que você vai com mais 
freqüência : (mostrar anexo) 

1.Discordo totalmente 
2.Discordo
3.Não concordo nem 
discordo
4.Concordo
5.Concordo totalmente 

P7ag Qual seu gasto médio de compras 
por mês em farmácias / drogarias? 

1. Até R$50,00 
2. De R$51,00 a R$100,00 
3. De R$101,00 a R$150,00 
4. Acima de R$150,00 
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APÊNDICE C – TESTE QUI-QUADRADO

OPINIÃO SOBRE AS DROGARIAS 
Para as próximas questões, utilize a escala (1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Não concordo 

nem discordo; 4. Concordo; 5. Concordo totalmente) para expressar sua opinião em relação à 
drogaria / farmácia que você vai com mais freqüência: 

A DROGARIA VENDE SEUS PRODUTOS A UM PREÇO JUSTO 

P12 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 16,7% 33,3% 33,3% 16,7%   100,0% 
Araújo 2,3% 9,2% 29,8% 50,4% 8,4% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 

  Zap 20,0% 20,0% 40,0% 20,0%   100,0% 
Outra 9,5% 9,5% 66,7% 14,3% 100,0% 

Total   3,0% 10,4% 27,4% 50,0% 9,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,058 16 ,013
Likelihood Ratio 23,146 16 ,110
Linear-by-Linear Association 2,510 1 ,113

N of Valid Cases 164

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

A DROGARIA OFERECE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PAGAMENTO 

P9 * P13 Crosstabulation 
% within P9

P13 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 
Araújo ,8% 6,1% 7,6% 66,4% 19,1% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 80,0% 20,0% 100,0% 
Outra 4,8% 71,4% 23,8% 100,0% 

Total   ,6% 6,1% 7,3% 66,5% 19,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,386 16 ,426
Likelihood Ratio 14,904 16 ,532
Linear-by-Linear Association 4,214 1 ,040

N of Valid Cases 164

a  20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
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É FÁCIL ENCONTRAR OS PRODUTOS DENTRO DA LOJA 

P9 * P14 Crosstabulation 
% within P9

P14 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 
Araújo ,8% 3,8% 8,4% 57,3% 29,8% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
Outra 61,9% 38,1% 100,0% 

Total   ,6% 4,3% 8,5% 57,3% 29,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,498 16 ,244
Likelihood Ratio 21,223 16 ,170
Linear-by-Linear Association 2,271 1 ,132

N of Valid Cases 164

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

A DROGARIA APRESENTA BOAS OFERTAS E PROMOÇÕES 

P9 * P15 Crosstabulation 
% within P9

P15 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 16,7% 33,3% 33,3% 16,7%   100,0% 
Araújo 1,5% 10,7% 29,0% 47,3% 11,5% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
Outra 4,8% 23,8% 47,6% 23,8% 100,0% 

Total   1,8% 11,0% 28,7% 45,7% 12,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,688 16 ,097
Likelihood Ratio 17,397 16 ,360
Linear-by-Linear Association 4,122 1 ,042

N of Valid Cases 164

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 
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A DROGARIA OFERECE BOA VARIEDADE DE PRODUTOS 

P9 * P16 Crosstabulation 
% within P9

P16 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 16,7% 83,3% 100,0% 
Araújo ,8% ,8% 6,1% 60,3% 32,1% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 80,0% 20,0% 100,0% 
Outra 4,8% 14,3% 61,9% 19,0% 100,0% 

Total   ,6% 1,2% 7,3% 61,6% 29,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,692 16 ,765
Likelihood Ratio 12,853 16 ,684
Linear-by-Linear Association 1,468 1 ,226

N of Valid Cases 164

a  20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

NA DROGARIA EU SEMPRE ENCONTRO O QUE EU PROCURO

P9 * P17 Crosstabulation 
% within P9

P17 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 50,0% 50,0% 100,0% 
Araújo 1,5% 3,1% 15,3% 50,4% 29,8% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
Outra 14,3% 66,7% 19,0% 100,0% 

Total   1,2% 2,4% 17,1% 52,4% 26,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,741 16 ,762
Likelihood Ratio 13,155 16 ,661
Linear-by-Linear Association ,082 1 ,774

N of Valid Cases 164

a  20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
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OS VENDEDORES SÃO SIMPÁTICOS NO ATENDIMENTO 

P9 * P18 Crosstabulation 
% within P9

P18 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo totalmente 

P9 Trade   16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 
Araújo 1,5% 6,1% 52,7% 39,7% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 40,0% 60,0% 100,0% 
Outra 4,8% 38,1% 57,1% 100,0% 

Total   1,2% 6,1% 50,6% 42,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,123 12 ,849
Likelihood Ratio 7,974 12 ,787
Linear-by-Linear Association 3,743 1 ,053

N of Valid Cases 164

a  15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

OS VENDEDORES CONHECEM OS PRODUTOS QUE VENDEM 

P9 * P19 Crosstabulation 
% within P9

P19 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P9 Trade 16,7% 83,3% 100,0% 
Araújo 4,6% 15,3% 54,2% 26,0% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 20,0% 80,0% 100,0% 
Outra 14,3% 52,4% 33,3% 100,0% 

Total   ,6% 4,3% 14,0% 55,5% 25,6% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,769 16 ,001
Likelihood Ratio 23,769 16 ,095
Linear-by-Linear Association 1,062 1 ,303

N of Valid Cases 164

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
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A LOCALIZAÇÃO DA DROGARIA É ADEQUADA 

P9 * P20 Crosstabulation 
% within P9

P20 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo totalmente 

P9 Trade   16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
Araújo 6,9% 3,8% 49,6% 39,7% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 40,0% 60,0% 100,0% 
Outra 4,8% 4,8% 47,6% 42,9% 100,0% 

Total   6,1% 4,3% 48,8% 40,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,458 12 ,941
Likelihood Ratio 5,716 12 ,930
Linear-by-Linear Association ,458 1 ,499

N of Valid Cases 164

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 

A DROGARIA É DE FÁCIL ACESSO 

P9 * P21 Crosstabulation 
% within P9

P21 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo totalmente 

P9 Trade 16,7%   33,3% 50,0% 100,0% 
Araújo 1,5% 7,6% 48,9% 42,0% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 20,0% 80,0% 100,0% 
Outra 52,4% 47,6% 100,0% 

Total   1,8% 6,1% 47,6% 44,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,358 12 ,278
Likelihood Ratio 12,520 12 ,405
Linear-by-Linear Association 2,382 1 ,123

N of Valid Cases 164

a  15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 
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A DROGARIA TEM BOA APARÊNCIA 

P9 * P22 Crosstabulation 
% within P9

P22 Total 

Concordo Concordo totalmente 
P9 Trade 50,0% 50,0% 100,0% 

Araújo 45,8% 54,2% 100,0% 
Redefarma 100,0% 100,0% 
Zap 40,0% 60,0% 100,0% 
Outra 47,6% 52,4% 100,0% 

Total   45,7% 54,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,983 4 ,912
Likelihood Ratio 1,363 4 ,851
Linear-by-Linear Association ,000 1 ,989

N of Valid Cases 164

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

OPINIÃO SOBRE AS DROGARIAS (ARAUJO) 
Comparação entre as lojas da Araújo – Av. Mário Werneck e R. José Rodrigues Pereira 

A DROGARIA VENDE SEUS PRODUTOS A UM PREÇO JUSTO 

P10 * P12 Crosstabulation 
% within P10

P12 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

2,7% 10,0% 26,4% 52,7% 8,2% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

4,8% 47,6% 38,1% 9,5% 100,0% 

Não respondeu 6,1% 15,2% 18,2% 48,5% 12,1% 100,0% 
Total   3,0% 10,4% 27,4% 50,0% 9,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,441 8 ,392
Likelihood Ratio 8,531 8 ,383
Linear-by-Linear Association ,203 1 ,652

N of Valid Cases 164

a  7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64. 



116

A DROGARIA OFERECE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PAGAMENTO 

P10 * P13 Crosstabulation 
% within P10

P13 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

,9% 6,4% 7,3% 66,4% 19,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

4,8% 9,5% 66,7% 19,0% 100,0% 

Não respondeu 6,1% 6,1% 66,7% 21,2% 100,0% 
Total   ,6% 6,1% 7,3% 66,5% 19,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,838 8 ,999
Likelihood Ratio 1,142 8 ,997
Linear-by-Linear Association ,172 1 ,678

N of Valid Cases 164

a  8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.

É FÁCIL ENCONTRAR OS PRODUTOS DENTRO DA LOJA 

P10 * P14 Crosstabulation 
% within P10

P14 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

,9% 4,5% 7,3% 58,2% 29,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

14,3% 52,4% 33,3% 100,0% 

Não respondeu 6,1% 9,1% 57,6% 27,3% 100,0% 
Total   ,6% 4,3% 8,5% 57,3% 29,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,955 8 ,937
Likelihood Ratio 4,001 8 ,857
Linear-by-Linear Association ,125 1 ,723

N of Valid Cases 164

a  8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 
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A DROGARIA APRESENTA BOAS OFERTAS E PROMOÇÕES 

P10 * P15 Crosstabulation 
% within P10

P15 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. 
Mário Werneck 

1,8% 10,0% 27,3% 51,8% 9,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

14,3% 38,1% 23,8% 23,8% 100,0% 

Não respondeu 3,0% 12,1% 27,3% 39,4% 18,2% 100,0% 
Total   1,8% 11,0% 28,7% 45,7% 12,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,041 8 ,339
Likelihood Ratio 9,398 8 ,310
Linear-by-Linear Association ,004 1 ,951

N of Valid Cases 164

a  7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

A DROGARIA OFERECE BOA VARIEDADE DE PRODUTOS 

P10 * P16 Crosstabulation 
% within P10

P16 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

,9% ,9% 5,5% 63,6% 29,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

9,5% 42,9% 47,6% 100,0% 

Não respondeu 3,0% 12,1% 66,7% 18,2% 100,0% 
Total   ,6% 1,2% 7,3% 61,6% 29,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,636 8 ,374
Likelihood Ratio 8,780 8 ,361
Linear-by-Linear Association 2,895 1 ,089

N of Valid Cases 164

a  8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 
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NA DROGARIA EU SEMPRE ENCONTRO O QUE EU PROCURO 

P10 * P17 Crosstabulation 
% within P10

P17 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. 
Mário Werneck 

1,8% 3,6% 14,5% 51,8% 28,2% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

19,0% 42,9% 38,1% 100,0% 

Não respondeu 24,2% 60,6% 15,2% 100,0% 
Total   1,2% 2,4% 17,1% 52,4% 26,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,940 8 ,439
Likelihood Ratio 9,895 8 ,272
Linear-by-Linear Association ,663 1 ,416

N of Valid Cases 164

a  7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26. 

OS VENDEDORES SÃO SIMPÁTICOS NO ATENDIMENTO 

P10 * P18 Crosstabulation 
% within P10

P18 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

1,8% 7,3% 51,8% 39,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

57,1% 42,9% 100,0% 

Não respondeu 6,1% 42,4% 51,5% 100,0% 
Total   1,2% 6,1% 50,6% 42,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,092 6 ,664
Likelihood Ratio 5,950 6 ,429
Linear-by-Linear Association 1,414 1 ,234

N of Valid Cases 164

a  5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26. 
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OS VENDEDORES CONHECEM OS PRODUTOS QUE VENDEM 

P10 * P19 Crosstabulation 
% within P10

P19 Total 

Discordo
totalmente

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

  5,5% 12,7% 56,4% 25,5% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Não respondeu 3,0% 3,0% 9,1% 60,6% 24,2% 100,0% 
Total   ,6% 4,3% 14,0% 55,5% 25,6% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,092 8 ,259
Likelihood Ratio 9,602 8 ,294
Linear-by-Linear Association ,010 1 ,920

N of Valid Cases 164

a  8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

A LOCALIZAÇÃO DA DROGARIA É ADEQUADA 

P10 * P20 Crosstabulation 
% within P10

P20 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

6,4% 3,6% 50,9% 39,1% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

9,5% 4,8% 42,9% 42,9% 100,0% 

Não respondeu 3,0% 6,1% 45,5% 45,5% 100,0% 
Total   6,1% 4,3% 48,8% 40,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,893 6 ,929
Likelihood Ratio 1,928 6 ,926
Linear-by-Linear Association ,514 1 ,473

N of Valid Cases 164

a  5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 
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A DROGARIA É DE FÁCIL ACESSO 

P10 * P21 Crosstabulation 
% within P10

P21 Total 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente

P10 Araújo na Av. Mário 
Werneck

,9% 7,3% 49,1% 42,7% 100,0% 

Araújo na R. José 
Rodrigues Pereira 

4,8% 9,5% 47,6% 38,1% 100,0% 

Não respondeu 3,0% 42,4% 54,5% 100,0% 
Total   1,8% 6,1% 47,6% 44,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,679 6 ,460
Likelihood Ratio 7,352 6 ,290
Linear-by-Linear Association 1,668 1 ,196

N of Valid Cases 164

a  5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

A DROGARIA TEM BOA APARÊNCIA 

P10 * P22 Crosstabulation 
% within P10

P22 Total 

Concordo Concordo totalmente 
P10 Araújo na Av. Mário Werneck 46,4% 53,6% 100,0% 

Araújo na R. José Rodrigues Pereira 42,9% 57,1% 100,0% 
Não respondeu 45,5% 54,5% 100,0% 

Total   45,7% 54,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,089 2 ,957
Likelihood Ratio ,089 2 ,957
Linear-by-Linear Association ,001 1 ,970

N of Valid Cases 164

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,60. 


