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1. Introdução 

Em meados da década de 80, teve início no Brasil as operações 

chamadas franquias. Termo já existente nos Estados Unidos desde os anos 50 e 

utilizados por empresas que passaram a conceder sua marca para outros 

estabelecimentos, mas ainda sem nenhuma formatação de processos ou padrões 

estabelecidos. 

Apenas em 1994, com a Lei do Franchising (nº 8.955/94) é que foram 

regulamentadas as atividades do setor. Desde então, tem sido cada vez maior a 

busca por metodologias que garantam maior assertividade possível na escolha de 

um local para instalação de pontos de vendas. 

 

1.1. Problema 

O crescimento da economia brasileira e os resultados positivos do setor 

de franquias no país tem levado os investidores e empresários do setor a buscar 

maior conhecimento a respeito de ferramentas que ajudem a identificar o melhor 

local para abrir um ponto de venda, além de reconhecer locais com grande potencial 

de consumo de um produto ou serviço. 

Assim, a fim de obter conhecimento do local ou região onde deseja 

instalar o ponto de venda, como fatores de demografia, potencial de consumo, 

concorrência, fatores urbanos, entre outros, é necessário utilizar ferramentas de 

Geomarketing sob a forma de mapas, que tem como principal vantagem o aumento 

substancial de eficácia na tomada de decisões de Marketing, além de possibilitar 

uma análise mais rápida, intuitiva e prática de informação complexa. 

 

1.2. Objetivo Geral 

Analisar como o uso de ferramentas de Geomarketing e 

Geoprocessamento podem ser eficientes quando utilizadas para potencializar o 



processo e estudo de abertura de PDVs de maneira assertiva e que contribuem para 

o crescimento de uma organização. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Apresentar, através de um estudo de caso, como a utilização de 

ferramentas de Geomarketing auxiliam na tomada de decisão para escolha do 

melhor local para instalação de um PDV; 

Detalhar como a aplicação das técnicas de Geomarketing é utilizada no 

setor de franquias; 

Mostrar os resultados e benefícios para uma organização que escolhe 

utilizar as ferramentas de Geomarketing para potencializar seus resultados. 

 

1.4. Justificativa 

Estudar os melhores métodos utilizados pelo mercado, indústrias e varejo 

a fim de potencializar os negócios, permite que as organizações se tornem cada vez 

mais competitivas, especialmente considerando que a necessidade de estar um 

passo à frente da concorrência é fator decisivo de sucesso.  

Saber onde está o seu cliente e estudar a melhor e mais assertiva forma 

de estar próximo a ele, nesse caso, com uma loja física, demonstra a preocupação 

de uma organização em conhecer e atender as necessidades e/ou desejos do seu 

mercado consumidor, além de que os resultados de um estudo poderão direcionar a 

abertura de novos pontos comerciais com maior assertividade. 

 

 

 



2. Referencial Teórico 

Para utilizar e aplicar as ferramentas de Geoprocessamento é necessário 

definir uma área a ser estudada, ou seja, um local onde inicialmente se pretende 

instalar um novo ponto de venda. 

Conforme o Estudo de Geomarketing – Aplicabilidade no segmento de 

Franquias apresentado pelo InSite, o Geomarketing permite não apenas avaliar os 

pontos de venda já existentes, mas também possibilita apontar novas oportunidades 

de negócio sem comprometer o mercado já conquistado, ou seja, sem canibalizar.  

Trabalhar com ferramentas de Geoprocessamento permite que a equipe 

envolvida no processo de análise das informações entenda melhor o mercado que a 

empresa está inserida e a partir daí direcione os estudos para identificar locais 

específicos que sejam assertivos para indicação de abertura de nova loja. Segundo 

Barboza (2004), esses locais são estudados considerando fatores como: 

Demografia: que permitia identificar o perfil dos habitantes da região em 

termos de estrutura socioeconômica; 

Potencial de Consumo: visando conhecer o potencial das pessoas da 

região para comprarem o que se está a vender; 

Concorrência: identificar quem são os seus concorrentes e onde estão 

localizados; 

Fatores urbanos: mostrando como era a visibilidade do ponto comercial, 

estrutura viária local, acessibilidade, barreiras geográficas, iluminação, estado de 

conservação geral e segurança da região, serviços disponíveis ao público na região; 

Ponto Comercial = PDV: proximidade em relação à concorrência, 

facilidade de memorização da marca em função da visibilidade da mesma, layout e 

logotipos, posicionamento na via pública, facilidade de estacionamento, custo do 

imóvel. Entre outros fatores que poderiam ser acrescentados durante o processo de 

estudo e identificação de oportunidades.  



Conhecido também como Marketing Geográfico, Geomarketing é uma 

abordagem ao Marketing que permite a adaptação do Marketing-mix ao modo como 

o mercado se organiza no espaço, ou seja, permite a análise das variáveis 

relevantes para o Marketing através da visualização desses dados em mapas 

geográficos. 

Segundo Kotler (2000), o composto de marketing é o conjunto de 

ferramentas que a empresa utiliza para conseguir atingir seus objetivos. De acordo 

com Churchill e Peter (2000), mix de marketing (ou composto de marketing), é um 

conjunto de ferramentas estratégicas de marketing que as empresas utilizam para 

criar valor para os produtos, satisfazendo as necessidades do mercado-alvo e 

interagir com o ambiente externo e interno.  

Conforme Richers (2000), o bom marketing é o resultado de um bom mix, 

que significa os instrumentos à disposição como pesquisas de mercados, marca, 

sistemas de distribuição, entre outros, devem ter uma dosagem e uma combinação 

para sua montagem que atinja direto e total o seu mercado alvo e que tenha um 

baixo custo para a empresa.  

Almeida (1997, p.36) afirma que “(...) a escolha da localização de novas 

lojas ganha importância estratégica”, isso implica a seriedade de se tomar tal 

decisão, podendo ser um dos pontos que colocará a empresa no rumo do sucesso 

ou mesmo irá determinar seu fracasso. 

Assim, o Geomarketing auxiliará a empresa em conhecer melhor o seu 

mercado, potenciando melhorias no seu desempenho através da adaptação do 

Marketing-mix a cada segmento de mercado identificado e delimitado 

geograficamente, reconhecer quais os locais de maior potencial de consumo de um 

produto ou serviço e escolher os melhores pontos de vendas a fim de satisfazer o 

cliente e potencializar as vendas. 

Para Rojo (2003, p. 160), “uma loja mal localizada não pode mudar com 

necessária rapidez e irá arcar com as consequências de estar situado num ponto 

sem potencial”, o varejista deve conhecer muito bem a região e fazer estudos 



especializados para estimar o desempenho potencial da loja como hábitos de 

compra, número de habitantes, perfil e poder aquisitivo dos clientes da região. 

Nesse contexto de análise, observamos que o que permitiu ao 

Geomarketing surgir como uma ferramenta cada vez mais comum e importante na 

elaboração da estratégia de Marketing das empresas foi o SIG – Sistema de 

Informação Geográfica. Em 1988, a Federal Interagency Coordinating Committee 

(F.I.C.C.), definiu S.I.G. como “um sistema de hardware, software e procedimentos 

organizado de forma a possibilitar a aquisição de dados, gestão, manipulação, 

análise e visualização de dados espaciais, de tal modo que seja possível resolver 

problemas de planejamento complexos.” FERREIRA (1998).  

A descrição utilizada pelo site Wikipédia, conceitua tanto a ferramenta 

SIG quanto o Geoprocessamento e descreve que, ao adotar um Sistema de 

Informação Geográfica (GIS, sigla em inglês para SIS), a empresa consegue 

estruturar um grande conjunto de dados de forma que a união dos conceitos, 

métodos e técnicas do Geoprocessamento se torne um forte aliado da organização 

impactando no aumento da sua competitividade, além de ter à sua disposição uma 

ferramenta com um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de 

custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente. 

O SIG também funciona como uma base de dados com informação 

geográfica que se encontra associada por um identificador comum aos objetos 

gráficos de um mapa digital. Desta forma, assinalando um objeto pode-se saber o 

valor dos seus atributos, e inversamente, selecionando um registro da base de 

dados é possível saber a sua localização e apontá-la num mapa. 

Por último, segundo o Wikipédia, o Geoprocessamento é o 

processamento informatizado de dados georreferenciados. Utiliza programas de 

computador que permitem o uso de informações cartográficas (mapas, cartas 

topográficas e plantas) e informações a que se possa associar coordenadas desses 

mapas, cartas ou plantas. Pode ser utilizado para diversas aplicações. 

É um conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido em torno do 

processamento eletrônico de dados que opera sobre registros de ocorrência 



georreferenciados, analisando suas características e relações geotopológicas para 

produzir informação geográfica. 

É a partir das informações produzidas e dos resultados obtidos no 

Geoprocessamento que a empresa toma a decisão de abrir um ponto de venda em 

determinado local estudado, por exemplo. 

Segundo Moura (2003), a palavra Geoprocessamento é o hibridismo do 

termo grego gew (Terra) com o termo latino processus (progresso, “andar avante”), 

significando implantar um processo que traga um progresso, um andar avante, na 

representação da superfície da Terra. 

 

3. Metodologia 

Este capítulo compreende a metodologia que foi utilizada para obter os 

resultados e abrange a modalidade específica de um estudo de caso onde foi 

observado o comportamento de crescimento e expansão de uma rede de franquias 

ao longo de seis anos. 

Para comprovar a eficácia da utilização das ferramentas de Geomarketing 

na escolha de um ponto de venda foi necessário acompanhar, ano após ano, não 

apenas a evolução na abertura de novos pontos, mas também se essas lojas 

traziam retorno financeiro à empresa. 

Assim, a metodologia que melhor descreve os resultados obtidos é, sem 

dúvida, um estudo de caso cujo objetivo é observar, registrar e analisar os 

acontecimentos sem interferência do investigador, que apenas procura perceber 

com que frequência os fenômenos acontecem e os descrever. 

 

3.1. Definição de Estudo de Caso 

O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar 



ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores. Yin (1994) afirma que esta abordagem 

se adapta à investigação em educação, quando o investigador é confrontado com 

situações complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis 

consideradas importantes, quando o investigador procura respostas para o “como?” 

e o “porquê?”, quando o investigador procura encontrar interações entre fatores 

relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar o 

fenômeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o 

investigador pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou do 

processo.   

Assim, Yin (1994:13) define “estudo de caso” com base nas 

características do fenômeno em estudo e com base num conjunto de características 

associadas ao processo de recolha de dados e às estratégias de análise dos 

mesmos.  

Por outro lado, Bell (1989) define o estudo de caso como um termo 

guarda-chuva para uma família de métodos de pesquisa cuja principal preocupação 

é a interação entre fatores e eventos. Fidel (1992) refere que o método de estudo de 

caso é um método específico de pesquisa de campo. Estudos de campo são 

investigações de fenômenos à medida que ocorrem, sem qualquer interferência 

significativa do investigador.  

Coutinho (2003), refere que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, 

um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo 

uma nação. Da mesma forma, Ponte (2006) considera que: 

“É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de 

mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 

de um certo fenômeno de interesse.” (Ponte, 2006:2) 

 

 



4. Desenvolvimento 

A partir da identificação da necessidade de aumentar o número de lojas e, 

consequentemente, a receita da empresa, a utilização das técnicas de 

Geomarketing começaram a ser utilizadas de maneira estruturada a fim de que o 

processo de escolha dos melhores locais para abertura dessas lojas se tornasse 

eficaz e permanente e, para esse fim, a rede de franquias em estudo optou por 

adquirir um software específico de Geomarketing – MapInfo – software esse 

conhecido como uma das mais poderosas ferramentas de mapeamento, sendo 

então utilizado pela empresa como a principal ferramenta de localização geográfica. 

Segundo a empresa fornecedora do software – Geograph – o MapInfo 

Professional é um aplicativo para mapeamento baseado na plataforma Microsoft 

Windows que possibilita aos analistas de negócios e profissionais das áreas de 

marketing, vendas, logística, projetos e inteligência de mercado, visualizar facilmente 

a relação entre informação e geografia. 

Como o método inicial utilizado tanto por franqueadora quanto por 

franqueados era baseado simplesmente em percepção de necessidade e 

identificação de um ponto disponível, isso não significa que a escolha não fosse 

assertiva, mas as constantes mudanças do mercado e comportamento do 

consumidor fez surgir a necessidade de atender um número cada vez maior de 

clientes de maneira eficaz, aumentar a cobertura e, principalmente, aumentar 

rentabilidade. 

As perspectivas de crescimento do mercado fez com que, em 2008, a 

partir da orientação de uma consultoria especializada em projetos de expansão de 

franquias, a área de Marketing da organização começasse a utilizar a metodologia 

de Geoprocessamento com objetivo de que a empresa, ao trabalhar com métodos 

direcionados e específicos de conhecimento do seu segmento de atuação, pudesse 

alcançar maiores percentuais de crescimento no número de lojas e tivesse a maior 

cobertura a nível nacional considerando o potencial de consumo de cada região 

escolhida para expansão. 



E o software escolhido foi o MapInfo Professional onde é possível realizar 

análises sofisticadas e detalhadas, pois a inclusão da localização geográfica nas 

análises e tomadas de decisão permite reduzir os custos, aumentar as receitas e 

impulsionar as vendas, entre outras. 

O MapInfo Professional passou então a ser usado para: 

 Criar mapas detalhados para realçar apresentações e auxiliar nas 

tomadas de decisão; 

 Revelar padrões e tendências nas informações, que de outro modo 

seriam impossíveis de serem visualizadas em tabelas e gráficos;  

 Realizar análises sofisticadas e profundas das informações; 

 Entender melhor os dados demográficos referentes aos consumidores, 

localidades e seus potenciais; 

 Gerenciar ativos baseados em informações geográficas, tais como 

lojas, pessoas e propriedades. 

Após o estudo das ferramentas de Geomarketing e utilização do MapInfo, 

os métodos passaram então a ser aplicados no processo de expansão de lojas 

através das análises de fatores já citados como, demografia, potencial de consumo, 

concorrência, fatores urbanos e ponto comercial. 

Com isso, ao longo de seis anos foi possível observar que a assertividade 

na escolha do local para instalação de PDVs da rede de franquias analisada era 

cada vez maior, além de mostrar a evolução do número de novas aberturas ao longo 

dos anos. 

Quando a quantidade de novas aberturas começou a ser acompanhada 

de maneira mais criteriosa a partir do ano 2000, ainda não havia um processo 

estruturado de Geoprocessamento que permitisse que novas lojas fossem abertas 

com mais rapidez e assertividade. Assim, de 2000 a 2007, o crescimento foi 

bastante moderado e linear, sem grandes movimentações de aberturas ao longo 

desses anos. 



Em contrapartida, já no primeiro ano (2008) utilizando a nova 

metodologia, o crescimento no número de aberturas de lojas que era de 1,6% no 

ano anterior, passou para 9,2%. Crescimento que representou aumento de cobertura 

e rentabilidade da rede, além de trazer maior visibilidade à marca e aumentar a 

competitividade entre seus principais concorrentes. 

O gráfico abaixo mostra a evolução do número de abertura de lojas em 

dois períodos específicos:  

 

 Do ano 2000 ao ano 2007 – período em que não havia ferramentas e 

estudos específicos para auxiliar na indicação de novos pontos para abertura de 

PDV – quando o crescimento de novas lojas foi de, aproximadamente, 3%; 

 Do ano 2008 ao ano 2013 – período em que a organização adotou as 

metodologias e ferramentas de Geoprocessamento e o crescimento do número de 

abertura de novas lojas cresceu rapidamente, sendo de 7% em apenas 6 anos. 

Com isso, a organização que antes havia conseguido abrir 342 novas 

lojas em oito anos, viu esse número praticamente quadruplicar e abriu mais de 1100 

lojas em apenas seis anos. 

Mas o grande diferencial estava na assertividade dos locais escolhidos, 

pois as lojas apresentaram crescimento tanto na receita quanto no volume e número 
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de novos clientes. Com isso, a rede conseguiu atingir o maior percentual de 

cobertura nacional do potencial de consumo dentro do seu segmento de atuação.  

A assertividade observada ao longo dos anos foi percebida tanto para 

abertura de lojas em ruas quanto em shoppings centers, inclusive com a 

possibilidade de ter mais de um PDV no mesmo shopping, sendo uma loja e um 

quiosque, por exemplo. Já o tamanho das lojas, na maioria dos casos, é 

determinado pelo espaço disponível para abertura do PDV. 

Desde então, as técnicas de Geomarketing associadas às ferramentas e 

estudos através do Geoprocessamento tem sido constantemente atualizados a fim 

de que a empresa possa acompanhar as mudanças no mercado, bem como o 

comportamento de seus consumidores. 

Com a utilização do Software, a organização conseguiu o que o professor 

da FGV e consultor de Geomarketing, Eduardo Francisco, chama de delimitar a área 

de influência e tomar decisões mais elaboradas. Segundo ele, é nesse ponto que ela 

começa a fazer análise de que região da cidade terá mais concentração de clientes, 

em qual área tem mais concorrência, em qual não tem muita atuação e poderia fazer 

uma futura expansão. 

Assim, “o Geomarketing melhora o retorno sobre o investimento de forma 

mais rápida para o grupo. O programa ajuda na divisão, por exemplo, da rede de 

franqueados, além de pensar em diversos outros formatos: dividir um bairro, um 

quarteirão, uma cidade”, explica Pedro Figoli – CEO da Geofusion, empresa 

especializada em Geomarketing. 

 

 

 

 

 



5. Considerações Finais 

Com objetivo de analisar os pontos mais importantes e métodos mais 

assertivos na abertura de pontos de vendas, foi possível observar que, para escolher 

o melhor local para instalação de um PDV, não basta apenas a percepção da 

necessidade e identificação de um ponto disponível.  

O estudo de caso mostra que, além da necessidade de obter informações 

sobre os locais onde se deseja abrir uma loja, por exemplo, é fundamental trabalhar 

de maneira específica com essas informações, agregando-as em um software que 

permite análise detalhada de um determinado local onde seja possível instalar um 

novo PDV de maneira que a rentabilidade deste contribua para o crescimento da 

receita da organização. 

Agregar os resultados obtidos através das análises no software de 

Geoprocessamento permite que os tomadores de decisão conheçam em detalhes o 

local a ser escolhido para instalação de novo PDV e tenham a tranquilidade para 

estabelecer metas na expectativa de que as novas aberturas aumentarão a 

competitividade e rentabilidade da empresa. 

Os resultados de sucesso para a empresa no processo e assertividade de 

aberturas de lojas logo começou a ser reconhecido por outras organizações que 

buscaram adotar a mesma metodologia nos mais diversos segmentos, passando a 

ser referencial de melhores práticas na identificação de locais com maior potencial 

para abertura de pontos de vendas. 

Por ser referencial, a empresa hoje precisa estar em constante busca de 

novas técnicas e métodos que permitam agregar conhecimento ao processo já 

estruturado além de aperfeiçoar as ferramentas utilizadas.  

Em outras organizações que optaram por adotar a mesma metodologia de 

análise do seu segmento para abrir novas lojas com maior assertividade, pode haver 

necessidade de inclusão ou exclusão de variáveis, de acordo com o objetivo de cada 

empresa. Mas o processo de estudo e análise dos locais tem se mostrado muito 

eficaz e assertivo, podendo ser aplicado nos mais diversos segmentos da indústria e 

comércio. 
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