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Space Hunters 

A cada dia, novas reportagens afirmam que o varejo que 

conhecemos irá deixar de existir. No entanto, existe uma série 

de evidências científicas que comprovam que NÃO, não 

deixaremos de ver uma loja física existindo. 
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Mas afinal, o que faz, sendo assim, 
uma loja física se manter?  

Em primeiro lugar, precisamos considerar que o ser 

humano, desde a idade da pedra, precisou e precisa se 

deslocar e se movimentar. Se ficarmos parados no mesmo 

lugar, não sobrevivemos. Precisamos ir de um local a outro. E 

ao longo desse deslocamento? Precisaremos de serviços ou 

bens para nossa manutenção, nem que seja um alimento ou 

uma roupa adequada para enfrentar as condições ambientes 

e o esforço que fazemos. E é nisso que surge a importância 

de quem oferece esse serviço ou produto estar com um bom 

ponto comercial no local certo para atender esse ser humano. 

A empresa brasileira Space Hunters, é a primeira do 

planeta a conseguir calcular quais as tendências naturais de 

deslocamento de um ser humano em qualquer região que ele 

estiver. A startup parte do fato de que o ser humano possui 

padrões para agir (Exemplo: Buscar o caminho mais prático e 

rápido para ir do ponto “A” ao ponto “B”.) e consegue, só com 

https://www.spacehunters.com.br/
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a imagem do mapa de cidade ou planta de um shopping, 

através de ciências urbanísticas e da morfologia urbana, 

indicar quais os melhores pontos comerciais disponíveis para 

cada tipo de negócio. 

Estudo realizado pela consultoria Boston Consulting 

Group mostra que 81% dos entrevistados pretendem 

diminuir gastos em 2020. A pesquisa também identificou 

padrões na jornada do consumidor. Embora cada vez mais 

online, a preferência do cliente para efetuar a compra ainda é 

off-line: 64% optam por comprar em lojas físicas ou telefones. 

A categoria de consumo que tem maior penetração online são 

Viagens, Turismo & Mobilidade (61%). Algo interessante 

desse estudo é que os canais crescem como fonte de busca 

de informações sobre os serviços e produtos. Além disso, 

72% dos brasileiros se dispõem a compartilhar dados para 

obter ofertas. Mas na hora da compra, ainda preferem realizar 

em uma loja física. 
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Dicas para encontrar a melhor 
localização para o seu negócio 

A localização de um empreendimento é uma das 

decisões que mais causa dores a qualquer empreendedor. 

Principalmente em uma época em que estamos saindo de 

uma crise econômica. O erro agora em uma realidade com 

menos crédito e economia mais fragilizada custa muito mais 

caro. O lado bom é que existe um número crescente de 

empresários e empreendedores buscando por inteligência de 

mercado, para saber como proceder nestes primeiros 

passos. 

Sobre localização, existem inúmeros critérios a serem 

levantados, dependendo de cada tipo de empreendimento e a 

complexidade de suas demandas. Visto que uma loja em um 

shopping possui condicionantes completamente distintos de 

uma loja de rua – mesmo que possuam diferenças na sua 

configuração – uma pode ser dependente de tele entrega 

para se manter, outra que a venda seja direcionada ou que 

tenha 80% de suas vendas oriundas de ocasião. 

Porém, existem algumas dicas que podem ser aplicadas 

por qualquer empreendedor a respeito da localização de seu 

imóvel e que podem ajudar bastante na pré-seleção.  
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Cada uma necessita de certos critérios 
e deve ser estudada com calma, o mais 
estatisticamente e menos emocional 
possível 

Dicas para aplicação a respeito da localização do seu 

negócio: 

1. Entenda a natureza do seu negócio 

Por mais que já tenha um negócio estabelecido, é 

importante entender: quem é o seu cliente, o que ele compra, 

o que ele faz, que tipo de produtos ele leva junto ao entrar em 

sua loja e quais os interesses dele. Criar uma persona pode 

ser uma boa opção para isto. Entender quem é o seu cliente e 

saber os seus hábitos de consumo irão lhe ajudar a identificar 

as localidades mais cômodas numa cidade a estas pessoas. 

Isso é vital, visto que 80% das compras são planejadas no 

ponto de venda. 
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2. Pense mais na localização do que no 
estado do imóvel 

Imagine que tenhas duas escolhas de imóveis: uma loja 

no térreo de um prédio antigo em uma avenida, mas perto de 

uma parada de ônibus; e uma casa antiga em uma rua de 

bairro bem calma. Por mais que a segunda opção seja mais 

barata para reformas e seja mais bonita e aconchegante, 

lembre que quem não é visto, não é lembrado. É melhor 

priorizar a localização do que um imóvel mais bonito.  Deixar 

uma loja bonita e eficiente é possível com um bom projeto 

arquitetônico, já deixar uma casa melhor localizada em uma 

cidade, não. 

3. Dê preferência para calçadas largas 

Calçadas largas são muito boas, não só os clientes se 

sentem mais confortáveis e seguros, como também são úteis 

para comunicação por totens e placas efêmeras (que podem 

ser colocadas e tiradas todos os dias de frente do ponto). Os 

pedestres se sentem mais motivados a parar e olhar as 

vitrines, uma vez que não estão atrapalhando ninguém. 
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4. Tráfego e congestionamentos podem ser 
algo bom 

Ninguém gosta de congestionamento: certamente um 

ponto comercial em uma rua que sempre congestiona pode 

ser ruim, correto? Não necessariamente. Pense: se uma via é 

congestionada, é o caminho mais óbvio para muitas pessoas. 

Então, um ponto comercial em uma via congestionada 

significa que sua loja não somente vende os seus produtos, 

mas também vende a sua marca - automaticamente ela 

servirá como um outdoor. 

5. Valorize a arquitetura de seu ponto  

Como já mencionado, a sua loja é o seu melhor outdoor.. 

então cuide da arquitetura dela. Fazer uma fachada atrativa e 

uma vitrine bem feita pode ser muito vantajoso. Outra coisa é 

investir na melhor distribuição das mercadorias dentro da 

loja. Sabia que uma loja bem organizada internamente pode 

vender até 17% a mais com o mesmo produto? Então, não 

veja a arquitetura como algo somente estético... além de 

atrair clientes, pode te dar um maior faturamento. 
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6. Inove 

Lembram da preferência por calçadas mais largas? 

Então, elas também são boas para inovar. Um passeio largo 

pode propiciar a implantação de parklets (estruturas com 

cadeiras e floreiras para as pessoas ficarem um tempo, 

construídas normalmente em vagas de estacionamento) ou 

de campanhas que contribuam na decoração em frente à sua 

loja. Atividades que atraem a atenção dos pedestres podem 

fazê-los reduzir em até 20% sua velocidade e assim, 

prestando mais atenção em sua loja. 

Segundo o CMO da Space Hunters, Arthur Dias Duarte, 

uma boa localização para um ponto comercial parte da 

junção de dois âmbitos: um bom entendimento do público-

alvo do negócio e um custo-benefício condizente com a 

capacidade disponível pelo empreendimento. 

Sobre o público-alvo, Arthur destaca que se faz 

necessário observar os seguintes fatores: 

– Padrão de Deslocamento: é necessário entender 

três principais tendências naturais de deslocamento do 

https://www.spacehunters.com.br/
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consumidor em relação ao ponto comercial, sendo elas 

Concentração, Fluxo e Área de Alcance. Concentração sendo 

o quanto é mais fácil para os consumidores que vivem na 

cidade ou região chegarem ao ponto, ou seja, se 

concentrarem em determinado lugar. Fluxo sendo o quanto é 

mais fácil um ponto que está em um pedaço da via ter 

naturalmente a tendência de ter mais ou menos fluxo do que 

o ponto que está na outra quadra ou mesmo ao lado. E Área 

de Alcance se faz importante para podermos ver o quanto um 

ponto comercial atrai de forma mais assertiva pessoas que 

estão em até 200 metros de distância dele ou que podem 

estar em até 2000 metros, ou a distância que for importante 

considerar (Exemplo: Para um mercadinho, temos que 

observar a força de um ponto perante pessoas que estão 

próximas, portanto em raios menores. No entanto, para uma 

ferragem, cujo cliente vai ir de carro para comprar materiais 

pesados, se observa pontos com alcance maior, ou seja, 

2000m, 3000m e assim por diante.); 

– Padrão de Consumo: observar todas aquelas 

informações clássicas de mercado, como dados 

econômicos, potencial financeiro, classes sociais, 
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demografia, dados de IBGE e pesquisas, além do 

comportamento do consumidor que norteia a marca e o 

posicionamento da mesma. Também é importante saber se é 

necessário ter vagas de estacionamento, proximidade com 

pontos turísticos e etc, tudo indicado pelo perfil do público; 

– Concorrência: é preciso fazer uma análise de como 

a concorrência se posiciona perante estratégias de mercado 

e também observar como está cada ponto em relação ao 

padrão de deslocamento e de consumo do consumidor. 

– Especificidades necessárias: é preciso 

observar se o imóvel suporta o que o negócio precisa em 

especificidades básicas como tamanho, escadas, 

encanamento, energia e etc. Ex: se o negócio usa forno à 

lenha, é necessário que o imóvel possibilite instalação do 

mesmo com colocação de chaminé ou esteja de acordo com 

a legislação da região; 

– Questões Arquitetônicas e Necessidade de 

Reforma: é necessário avaliar se o ponto comercial em 

análise está de acordo com a capacidade de investimento 

para reformar ou não o espaço, que facilite para a instalação 

do negócio. Além disso, é preciso considerar se a fachada 
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tem fácil visualização do público e se necessita alterações ou 

não; 

– Valor de aluguel/venda: é importante considerar 

se o custo do aluguel ou de compra realmente compensa e se 

o retorno sobre o investimento irá ocorrer mais facilmente. 

Sabendo que o ponto comercial está de acordo com tudo 

isso, instale o negócio e, para o sucesso dele, aí sim, se deve 

atentar ao meio digital. 

Faça o melhor trabalho junto ao cliente, saiba quem é ele, 

como se relacionar e atender ele da melhor maneira, defina e 

acompanhe suas métricas e tenha assertividade em suas 

ações estratégicas! Centralize a gestão da sua marca e tenha 

uma visão completa dos seus processos de marketing, todo 

o seu time e a sua agência em um só lugar. 
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O cliente estar sempre em primeiro 
lugar também é um fator para 
localização das lojas 

O que se acreditava era que o varejo físico seria algo do 

passado. Mas o que temos visto é o contrário. Marcas como 

Amazon e Alibaba estão comprando redes de varejistas 

físicas (como é o caso da Whole Foods Market por parte da 

Amazon). Isso porque o ser humano sempre se desloca de 

um ponto ao outro. E junto com a tendência de consumo pela 

internet, tem vindo movimentos para o uso mais consciente e 

adequado da cidade. Dessa forma, outros modais de 

transporte têm brotado pela cidade. Carros estão sendo 

menos usados e pessoas estão vivendo muito mais seus 

bairros. O ponto de venda acaba sendo um ponto de 

conveniência, um canal de distribuição cada vez mais 

importante. E justamente por isso, a localização do ponto se 

torna cada vez mais importante e impactante na vida das 

pessoas. Um ponto que não seja cômodo, que não esteja no 

meio do caminho do consumidor, tende a ser cada vez menos 

competitivo, e pode comprometer toda uma operação. 
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A localização está cada vez mais importante, e colocar 

um negócio em um local inadequado tem um impacto muito 

mais negativo a um negócio. O cliente não está mais disposto 

a ficar “batendo perna” na cidade atrás da loja ou do produto. 

A solução abordada até pouco tempo para isso era confiar 

apenas em informações de mercado ou de “geomarketing”.  

Com uma bateria robusta de dados demográficos e de 

tendência de consumo, é possível mapear onde as pessoas 

moram, qual seu potencial de consumo e onde elas 

trabalham. Porém a tendência da cidade fica de fora. Coisas 

como onde a pessoa prefere estar, quais vias as pessoas 

mais usam, a área de abrangência de determinado ponto, isso 

fica tudo a critério do “feeling”; e nem mesmo a mais 

inteligente plataforma de BI poderia definir tal informação 

sozinha. 
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Quer expandir seu negócio ou começar 
um novo e saber tudo isso em no 
máximo 3 semanas? 

Conte com a Space Hunters, uma empresa que, por todos 

esses motivos, já atendeu mais de 250 empresas em 9 países 

e está pronta para auxiliar mais e mais clientes e negócios a 

terem a assertividade necessária. 
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Gostou deste e-book? 

Acesse outros conteúdos em 

 

www. 
lojasupervendedora 

.com.br 
 

Acesse também 
nossas redes sociais: 

/lojasupervendedora 

@lojasupervendedora 
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