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RESUMO 

 

 

A dinâmica de implantação dos autosserviços varejistas no Município de Jataí-GO ocorreu e 

ainda ocorre de maneira informal, sem uso de bancos de dados e sem ajuda de profissionais 

qualificados, ou seja, de acordo com a intenção dos proprietários. Objetivou-se, no presente 

trabalho, realizar o mapeamento e espacialização dos centros de autosserviço varejista 

(Minimercados, Supermercados Compactos, Hipermercados, entre outros) na área urbana de 

Jataí (GO), no ano de 2016, analisando sua distribuição espacial sob a perspectiva do 

geomarketing, com recorte analítico para os supermercados compactos. Como objetivos 

específicos, foram realizados: a espacialização dos centros de autosserviço varejista utilizando 

Sistemas de Informação Geográficas (SIGs), Banco de dados da prefeitura Municipal de Jataí 

e informações da lista telefônica do ano de 2016; Utilização de técnicas de geomarketing na 

distribuição espacial dos supermercados para melhor compreender sua dinâmica na cidade de 

Jataí (GO); a realização de um levantamento amostral, por meio de entrevistas, com os 

proprietários dos supermercados, a fim de analisar o processo de escolha do local de 

instalação destas unidades. Foram utilizados como fonte basilar para análise dos estudos os 

seguintes autores: Aranha (1996), Cleps (2005), Larentis, Slong e Milan (2006), Ferreira 

(2013); já para a confecção dos mapas temáticos o SIG ArcGis 10.1 gerados do banco de 

dados. Com os mapas temáticos confeccionados, ao todo foram mapeados 95 Centros de 

Autosserviço Varejista no município de Jataí-GO. Destes 10 são Supermercados Compactos 

os quais fazem parte do recorte analítico e, assim, foi possível analisar através do 

Geomarketing a realidade local e identificar como os problemas deste setor econômico 

surgem e como o Geomarketing pode contribuir para que não ocorram estes erros, através de 

cruzamento e análise de dados de renda e populacional, como no caso do presente trabalho. 

Por fim, pode-se concluir que no município de Jataí-GO há uma má distribuição dos Centros 

de Autosserviço Varejista, devido a diversos fatores e que o Geomarketing se mostrou uma 

ferramenta poderosa e importante para a tomadas de decisões, que ainda é pouco explorada e 

aplicada, tendo um grande potencial para o mercado a ser explorado. 

Palavras-chave: Geomarketing, SIG, Autosserviço Varejista, Analise Espacial. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

It is believed that the dynamic of implementation of retail self-services in the municipality of 

Jataí GO occurred and it still occur in a informal manner , without  database  information and 

no help of qualified professionals, that is, according with the owner´s intentions.  It was 

aimed, in the actual work, to trace the mapping and specialization of the retail self-service in 

the Jataí (GO) urban area. in the year of 2016, analyzing it´s space distribution under the  

Geomarketing perspective, with an analytical cut towards the compact grocery stores. As 

specifics goals, were done: the specialization of the retail self-service centers using SIGs,  

Jataí  city hall database, and the year 2006 phonebook informations; the using of 

Geomarketing techniques in the space distribution of groceries stores to better understand 

their dynamics in the city of Jataí; performance of a sample survey, by means of interviews, 

within the groceries stores owners, in order to analyze the process of choosing the place of 

installation of these units. Were used as basilar source for the studies the following authors: 

Aranha (1996), Cleps (2005), Larentis (2006), Ferreira (2013); for the confection of thematic 

maps, the ArcGis 10.1 Software generated by the SIG database has been used.  With the 

thematic maps confected, all together 95 retail self-service centers have been mapped in the 

municipality of Jataí GO. Out of these 10 are Compact groceries stores which are part of the 

analytical cut, and therefore, it was possible to analyze through Geomarketing techniques the 

local reality and indentify how this economical sector problems arise and also how the 

Geomarketing may contribute for not occurring these errors through the crossing of income 

and population data, as in the case of the current work. Lastly, it may be concluded that in the 

municipality of Jataí GO, there is a bad distribution of the retail Self-service centers, due to 

diverse factors and that the Geomarkteting  proved itself a powerful and important tool ofr the 

decision making which is still little exploited and applied , having great potential for the 

market to be exploited.  

Key words: Geomarketing, SIG, Retail self-service, Space analyzes  
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, com a competividade de mercado se faz necessária a criação de novas 

formas de se manter à frente dos demais, vindo assim a surgir várias técnicas de leitura e de 

interpretação de mercado, umas delas o geomarketing, pode ser definido como uma 

ferramenta de análise e solução econômica comercial, que auxilia a compreender melhor as 

influências de criação, funcionamento e manutenção do comércio a ser analisado, por meio de 

mapas temáticos, que permitem uma melhor visualização destes fatores (BLACK, POWERS e 

ROCHE, 1994).  

No século XXI, a ideia de bem-estar, conforto e comodidade, dentro dos centros 

urbanos, passam cada vez mais a serem itens valiosos na hora da escolha do local de moradia. 

Estes pontos não são somente representados ou resolvidos com o planejamento urbano, mas 

estão inteiramente ligados ao comércio presente nos locais e setores urbanos, pois é por meio 

destes, que as necessidades básicas humanas são supridas, necessidades estas que vão desde a 

higiene pessoal, passando por itens de limpeza e manutenção do lar, a itens alimentícios. 

Larentis, Slongo e Milan (2006), conceituam os centros de autosserviços varejistas 

como local de comércio sem a necessidade de vendedores de produtos, onde o cliente tem a 

liberdade de escolha por qual mercadoria levar, e a classificação como varejista da forma de 

se ter a mercadoria em local onde não há necessidade de espera para se obter a mercadoria. 

O foco principal deste trabalho é o estilo de comércio classificado como 

Supermercado Compacto, presente na cidade de Jataí-GO, sob a forma de Autosserviço 

Varejista, popularmente denominado por outros nomes como supermercado, mercearia, 

comercial, etc. Por se tratar de um modelo comercial muito abrangente, os centros de 

autosserviço varejista passam a ser algo que grande parte dos moradores urbanos desejam ter 

em sua proximidade, pois sua abrangência, podendo ir de um simples local contendo itens 

básicos a grandes empresas, facilitam a vida do consumidor.  

Na cidade de Jataí, é possível que haja uma má distribuição espacial dos centros de 

autosserviço varejista. Acredita-se que não há abrangência em todos os setores da cidade 

devido a erros por falta de conhecimento e técnicas no momento da escolha da localização na 

área urbana, como o não conhecimento de seus potenciais clientes, localização de seus 

principais concorrentes, levando a que estes locais não tenham fácil acesso, inclusive para o 

próprio estabelecimento como no caso dos estacionamentos insuficientes ou ausentes. Os 

fatores locacionais são de suma importância para o comércio, assim seu mapeamento auxilia 

na melhor compreensão dos fatos analisados (ARANHA, 1996). Pretende-se compreender os 
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possíveis modelos a serem encontrados no município de Jataí, bem como tentar traçar uma 

análise da área de autosserviço varejista, tendo como foco principal dessa análise, os 

supermercados, que estão dentro da linha de classificação como autosserviços varejistas, 

usando técnicas do Geomarketing. É necessário analisar se as distribuições dos centros de 

autosserviço varejista atendem todos os bairros da cidade ou se concentram em pontos 

específicos, gerando uma competividade excessiva em alguns setores da cidade e deixando 

uma grande carência em outros. Assim, poder compreender se estes centros de autosserviço 

varejista têm um acompanhamento analítico e técnico para sua criação ou se, simplesmente, 

surgem a partir do desejo do proprietário.  

Larentis, Slongo e Milan (2006) mostram que, no princípio, a ideia do autosserviço 

varejista no Brasil tendeu a ter mais os planos e ideais do proprietário do que propriamente 

técnicas e teorias, para definir a localização do estabelecimento e, com o passar dos anos, foi 

sendo modificada esta realidade dentro das grandes cidades. 

Acredita-se que a dinâmica de implantação dos autosserviços varejistas em Jataí 

ocorreu e ainda ocorre da mesma forma que os autores supracitados descreveram, ou seja, de 

acordo com a intenção dos proprietários. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral realizar o mapeamento e 

espacialização dos centros de autosserviço varejista na área urbana de Jataí (GO) no ano de 

2016, analisando sua distribuição espacial sob a perspectiva do geomarketing, com recorte 

analítico para os supermercados Compactos. 

Como objetivos específicos, pretende-se estruturar um banco de dados dos centros de 

autosserviço varejista utilizando SIGs; analisar a distribuição espacial dos supermercados 

compactos e propor localizações com potencial de implementação de novos supermercados 

compactos; realizar um levantamento amostral, por meio de entrevistas, com os proprietários 

dos supermercados, a fim de analisar como se deu o processo de escolha do local de 

instalação destas unidades. 

Dessa forma, é possível notar a importância que o Geomarketing tem para uma maior 

fluidez e controle da dinâmica econômica dos centros de autosserviço varejista, a fim de 

evitar previamente problemas que podem levar o proprietário à falência, se mostrando uma 

ferramenta poderosa nas tomadas de decisões frente à realidade existente do mercado. A partir 

deste estudo sobre Geomarketing, se torna possível prever e criar caminhos alternativos para 

um melhor contato das empresas com seus clientes, fornecedores, distribuidores e 

concorrentes, melhorando assim as estratégias a serem tomadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Geomarketing: Princípios, Conceitos e Teorias 

Para os autores Machado, Francisco e Ribeiro (2016) o Marketing Geográfico vem a 

estudar as relações existentes entre as estratégias e políticas de marketing e o território ou 

espaço onde as empresas, seus clientes, fornecedores e pontos de distribuição se localizam 

pelo viés geográfico. Traz, assim, a junção dos dois modelos de estudo e análise para criar 

uma forma de se ver o mercado e compreendê-lo.  

A geografia passa assim a ter uma maior competência, uma vez que tem destaque no 

processo de análise de dados necessários, na construção do modo de pensar o 

empreendimento, visando usar da melhor maneira possível dados referentes a sua área, como 

de população, renda, sociocultural, socioeconômica, entre outros. 

De acordo com Carvalho (2004), o geomarketing tem em sua base o uso de banco de 

dados integrado, representado em formato de mapas temáticos, que servem como suporte à 

tomada de decisões das empresas. O geomarketing possui um importante papel como 

ferramenta de decisão, o que explica seu uso crescente nos últimos anos (RIBEIRO E 

MIRANDA,1998).  

Valencia (2000), destaca que o Geomarketing se divide em três principais etapas: a 

primeira refere-se ao reconhecimento do empreendimento e espacialização do meio e 

reconhecimento do mercado consumidor. A segunda etapa está ligada ao reconhecimento de 

todas as partes que o empreendimento necessita e como isso afeta o mercado consumidor. E a 

última está ligada à análise dos dados coletados, elaboração de métodos para melhorar a 

reprodução do lucro e aplicação dos métodos desenvolvidos. Estes pontos são pilares centrais 

para o embasamento de um projeto, levando sempre em conta a dinâmica que o 

empreendimento necessita.  

Todas estas ideias e teorias estão inseridas dentro de conceitos geográficos e, no 

presente trabalho, o que melhor representa a categoria geográfica é o espaço. Segundo Saquet 

e Silva (2008), o conceito de espaço dentro dos conceitos geográficos, está voltado para 

compreender como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do 

presente, e estruturas representadas por relações que estão acontecendo e manifestam-se 

através de processos e funções. Ou seja, trazendo para o tema proposto, é a tentativa de 

compreender a relação que o centro de autosserviço tem com seus concorrentes, como se 

deram suas atitudes no passado para se tornar o que é na atualidade, e a capacidade que os 

centros de autosserviço varejista possuem para trazer o indivíduo do seu local de origem até 
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ele, mesmo que em distâncias grandes e deixando de lado outros centros de autosserviço 

varejista, talvez até mais próximos. 

Segundo Suertegaray (2000), o principal papel do geógrafo é entender o espaço, 

através de perspectivas físicas e sociais, levando-se em conta todos os aspectos de formação 

do espaço. Quando este conceito é seguido, se torna a primeira peça do Geomarketing. Para 

compreender a lógica do consumo e como o marketing influencia este consumo, é necessário 

entender o que movimenta as pessoas a tomar certas decisões e, a partir deste ponto, é 

possível analisar o mercado (LINDSTROM, 2008). Juntando estes dois conceitos, obtém-se a 

definição de Geomarketing, que é a junção desta busca, coleta e tratamento de dados da 

Geografia e a dinâmica de leitura e interpretação do marketing. A principal função do 

Geomarketing é trabalhar o mercado, tentando entender e especializar, de forma mais 

completa e precisa, o que o empresário terá que enfrentar para ter o controle em sua área de 

atuação (CARDOZO, 2010). 

Valencia (2000), expõe que a primeira missão do Geomarketing seria localizar e 

entender quem é o seu cliente, o que ele trabalha e o que deseja; o segundo passo é analisar as 

fontes de matéria prima e meios de escoamento das mercadorias; o terceiro, analisar o perfil 

do consumidor final tentando assim espacializar e traçar um método, chegando ao final à 

aplicação do método. Assim, o Geomarketing possibilita uma vasta gama de área de atuação, 

pois, não tem um sistema fechado e enrijecido e, sim, flexível e aberto a todos os modelos de 

empreendimento.  

Para isso, o Geomarketing se utiliza de dados pré-coletados, através de pesquisas 

com consumidores, pesquisas através de enquetes em redes sociais, dados apresentados pela 

empresa, entre outros métodos, que juntos geram um banco de dados informacionais, que 

iram servir para análise do que se necessita no empreendimento. Um exemplo de dados a 

serem coletados seriam os dados demográficos. Guimarães (2006) define como demografia de 

negócios, que é um termo recente e seu uso não está de todo consolidado e que se refere a um 

conjunto de técnicas e métodos práticos cuja utilidade deriva de aplicações em negócios 

públicos ou privados. O autor também ressalta que a demografia de negócios vem a englobar 

e incluir conceitos, dados e técnicas demográficas às práticas das tomadas de decisões no 

âmbito comercial, a fim de definir qual é a área de abrangência que o empreendimento possui 

e onde está seu mercado consumidor. 
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2.2 Autosserviço Varejista: Inicio do Setor Econômico e suas Classificações  

Dados apresentados pela Ascar & Associados (Empresa de Consultoria voltada para 

o pequeno e médio supermercadista, 2017), ressalva que através da historicidade das formas 

de produção com excedentes e a necessidade de comercializar produtos dentro dos centros 

urbanos, em 1912 nos Estados Unidos surge a primeira loja de autosserviço varejista, tendo 

seu nome original cash and carry, na tradução livre ´´pegue e leve``. A utilização de preços 

preestabelecidos e a disponibilidade de vários modelos para um mesmo produto auxiliou 

ainda mais o crescimento rápido desta ideia junto às pessoas, pois permitia uma autonomia de 

escolha maior e uma preferência por produtos que se adequariam melhor ao seu dia a dia.  O 

aperfeiçoamento da ideia e de técnicas do autosserviço varejista possibilitou que o sucesso da 

ideia fosse tão grande que, em 1941, chegou a contabilizar um total de mais de oito mil lojas, 

em um prazo tão somente de 29 anos. Vale lembrar que as revoluções tecnológicas ainda 

estavam em seu início, tornando-se assim um feito que mudou grande parte do mundo e sua 

forma de consumir. 

Ferreira (2013) mostra que a ideia de autosserviço varejista no Brasil cria forças após 

a migração do campo para as cidades. Com a mecanização do campo, as famílias que viviam 

com base em suas criações e produções dentro das propriedades rurais, se viam agora nas 

grandes cidades, sem a possibilidade de manter seu estilo de vida anterior, buscando assim 

novas formas de satisfazer suas necessidades. Esse estilo de vida permite comodidade e 

praticidade, possibilitando usar a força para o trabalho, para os afazeres de casa, ao invés da 

preocupação com outras coisas. 

Em 1968, foi criada no Brasil a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados, 

2017), com o intuito de regulamentar, auxiliar e ajudar no crescimento do setor, sendo assim 

responsável, em 2013, por 6% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional (FERREIRA, 2013). 

Isso possibilita um melhor ajuste entre os comerciantes locais e, através da associação, uma 

busca por melhores equipamentos, novas técnicas, criação de um banco de dados nacional, 

que possibilita saber informações mais detalhadas sobre determinados assuntos da área. 

 Para Ferreira (2013), o varejo consiste em qualquer modo de comércio que atenda 

sua venda ou serviço ao consumidor final, se diferenciando assim do atacadista, haja vista que 

o atacadista tem como foco a revenda de produtos e serviços de modo geral. O varejo, assim, 

integra uma rede de distribuições de serviço e produtos para clientes finais, trabalhando assim 

como um ponto entre o consumidor final e o atacadista ou produtor, de forma rápida e prática.  
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O diferencial existente neste modelo de comércio possibilita uma competitividade de 

mercado extremamente rica de técnicas e pensamentos em diversas áreas do conhecimento 

que, quando combinados, vão propiciar a venda de determinados produtos, o destaque de 

outros e o crescimento ou a falência do empreendimento. Ou seja, aquele com os melhores 

produtos e com o custo menor de venda, terá mais espaço e maior influência no mercado, 

podendo crescer, expandir e ou criar filiais em outras áreas; já aqueles que não apresentarem 

estes mesmos diferenciais irão perder espaço cada vez mais, correndo o risco de falir. Todo 

este modelo já está previsto nas regras do capitalismo existente. 

Dados apresentados por Ferreira (2013) evidenciam que na maioria dos casos 

encontrados no Brasil, os varejistas independentes têm em sua posse somente um 

estabelecimento de centro de autosserviço varejista, muitas vezes um negócio familiar gerido 

somente com o capital interno dessa família e com baixos recursos tecnológicos, sendo que, 

para sua instalação, não se tem um estudo analítico e de recursos como o geomarketing para 

se identificar a área ideal, sendo construído muitas vezes em cômodos na frente da própria 

casa, levando frequentemente a prejuízos financeiros e ao incremento de problemas urbanos e 

problemas sociais. 

Esta questão causa uma divergência muito grande, não permitindo assim criar 

modelos fixos de se pensar o empreendimento, pois diferentemente dos pequenos 

empreendimentos familiares as grandes empresas como redes de Hipermercados trabalhados 

por Cleps (2005), possuem um grande poder de capital, equipamentos com tecnologias 

modernas, divisões de setores estratégicos e vitais para um bom gerenciamento. Já as 

pequenas empresas contam, muitas das vezes, apenas com um pequeno conhecimento prático 

do proprietário, o capital de investimento proveniente da renda e economia reserva da família 

ou, muitas vezes de forma pior, que são os financiamentos de bancos com juros abusivos, 

poucos recursos tecnológicos e mão de obra predominantemente familiar buscando evitar 

encargos empregatícios., Estes fatores juntos criam todo um cenário onde o pequeno 

empresário já entra no comércio com uma grande desvantagem. 

Dados apresentados pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, 2017) mostram que casos de falha no empreendimento assim podem ser 

interpretados como falta de conhecimento por parte dos seus empreendedores. O SEBRAE 

trabalha com duas frentes: a gestão e a inovação, assim disponibiliza documentos, artigos, 

trabalhos, cursos, para empreendedores que desejam seguir na linha de autosserviço varejista. 

O problema não seria, portanto, falta de conteúdo; estaria mais ligado ao acesso a esse 

conteúdo ou, mesmo, ao interesse do pequeno empresário em buscar esse conhecimento e 
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aprimoramento. Pois, acima de tudo deve haver um interesse prévio do proprietário para que o 

empreendimento possa ter sucesso. 

Dentro da realidade das cidades, há diversas grandezas de comércios que podem 

variar do pequeno, médio, até chegar aos grandes comércios, e é necessário se destacar que 

não se deve usar somente o tamanho do empreendimento como base para análise e criação de 

estratégias, ou seja, podem ser de pequeno porte ou grande porte, as dificuldades encontradas 

irão variar com as particularidades locais. Assim, cada um tem seu modelo dentro do 

Geomarketing, as dificuldades de análise não serão menores só porque o empreendimento é 

familiar e não possui tantos dados para serem analisados e nem, ao contrário, para grandes 

empreendimentos: cada um tem sua particularidade, suas necessidades e formas de ser 

pensado. Toda esta complexidade pode ser analisada a se pensar dois modelos já estudados, 

um por Valencia (2000), que trabalha o caso de uma pequena indústria de confecção em um 

âmbito municipal usando modelos do Geomarketing e do outro lado temos em uma esfera 

maior, Oliver e Silva (2011), que trabalham num contexto regional a distribuição elétrica. 

Assim é possível ver que cada um dos empreendimentos tem sua particularidade e seu nível 

de grandeza, porém todos utilizam-se de técnicas provindas do Geomarketing, ou seja, tudo é 

possível de se analisar através da criação de uma base de dados para a espacialização. 

Ferreira (2013) ressalta que há diferentes níveis de comércio (Quadro 1). Quanto 

maior o nível da estrutura do autosserviço varejista, maior será a variedade de itens 

encontrados e maior será seu poder de negociação entre seus fornecedores e clientes finais, 

podendo, assim, trabalhar com valores mais baixos na compra através dos fornecedores e 

obter um lucro maior na venda para seus consumidores finais. Também é possível analisar da 

seguinte forma: é necessário ter requisitos mínimos a serem atingidos para se obter certos 

empreendimentos, um deles seria um potencial de consumidor, pois quanto maior o 

empreendimento maior terá de ser o potencial de consumidores no local, para que se obtenha 

lucro. 

Assim, não basta querer abrir ou elaborar o projeto, sem antes se fazer todo um 

levantamento de dados, para saber se aquele local apresentará todos os requisitos mínimos 

para o funcionamento. Por exemplo, uma cidade de pequeno porte não teria o suporte 

necessário para se ter um hipermercado; em contrapartida, uma cidade de grande porte não se 

sustentaria tendo como único modelo de comércio mercearias. Apesar de ser uma tabela com 

apenas seis variáveis de análise, sua leitura pode vir a ser muito mais complexa sob a luz dos 

métodos do Geomarketing.  
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Quadro 1- Dimensões do Autosserviço Varejista 

Formato Área 

(m2) 

Media de 

Itens 

% venda de 

não- alimentos 

Check 

out 

Seções 

Bares 20- 

50 

300 1 - Mercearia e bebidas 

Mercearias 20- 

50 

500 3 - Mercearia, frios e bazar, 

laticínios 

Padarias 50- 

100 

1000 1 - Padaria, mercearia, frios, 

laticínios 

Minimercados 50- 

100 

1000 3 1 Mercearia, frios e bazar, 

laticínios 

Loja de 

conveniência 

50- 

250 

1000 3 2 Mercearia, frios e bazar, 

laticínios 

Supermercado 

Compacto 

300-700 4000 3 4 Mercearia, frios e bazar, 

laticínios, hortifrúti, 

carnes 

Supermercado 

Convencional 

700-

2500 

9000 6 20 Mercearia, frios e bazar, 

laticínios, hortifrúti, 

carnes 

Superloja 3000-

5000 

14000 12 36 Todos os itens acima, 

têxtil e eletrônicos 

Hipermercado 7000-

16000 

45000 30 80 Todos os itens acima, 

têxtil e eletrônicos 

Clube Atacadista 5000-

12000 

5000 35 35 Todos os itens acima, 

têxtil e eletrônicos 

Fonte: Ferreira (2013) 

Os parâmetros usados pelo autor para compor o quadro são a área de construção do 

comércio em metros quadrados, a média de produtos vendidos (variedade), a porcentagem de 

venda de produtos não alimentícios, a quantidade de Check out, em tradução livre, ´´caixas de 

pagamento`` e a seção de produtos a venda. Cada componente tem sua importância e permite 

uma análise diferente para cada necessidade, ou seja, trata-se de um modelo de classificação 

básico e simples que, apesar de sua simplicidade, traz em suas grades informações 

importantes, um método possível de se usar para início de projeto ou só para breve 

conhecimento sobre o assunto, usando como exemplo o número de Check out, que apresenta 

um certo grau de distorção, como exemplo as Superlojas com 36 caixas ou os Hipermercados 

(Bretas, Pão de açúcar, entre outros) com 80 caixas, gerando uma dúvida em relação como 

trabalhar esses dados em frente a realidade, se não há outras distorções e se isso pode vir a 

comprometer a credibilidade do método usado no projeto de Geomarketing.  

Os dados apresentados no quadro 01, podem ser analisados de várias formas 

separadas ou conjuntas. William Reilly (1929) sugere uma forma de análise desses dados de 

forma integrada. Por meio desta análise, o referido autor, criou a Lei da Gravitação do Varejo, 

que consiste na interação potencial entre consumidores e vários pontos varejistas dentro de 
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uma área urbana, fazendo assim a variação diretamente com o poder de atração (ou tamanho) 

de cada ponto, e inversamente, em relação à distância que separa o consumidor do ponto de 

origem. Assim, quanto maior o poder atrativo que o centro de autosserviço varejista possuir, 

maior será seu número de clientes e seus lucros; ao inverso, se o centro de autosserviço 

varejista não possuir atrativos, sua procura será menor e por consequência seus lucros. 

William Applebaum (1966) propõe o modelo de influência divido em três partes, 

tendo a primeira parte, a influência primária, na qual 50% a 70% do público-alvo sejam 

clientes do comércio; a secundária, onde 20% a 30% do público sejam clientes e a terciária, 

onde 10% a 20% do público sejam clientes. Este modelo possibilita a classificação do 

tamanho que o comércio exerce em seu território, e assim, direcionar qual o melhor modelo 

para o empreendimento. 

O Geomarketing, assim, pode ser visto como um modelo amplo e complexo, trazido 

por cada autor com diversas visões, métodos, classificações, formas de coletas de dados e 

jeitos de se analisar estes dados. Isso possibilita ao profissional criar seu próprio modelo de 

trabalho, que pode ser modelado e remodelado, de acordo com a demanda exigida no 

momento, o que permite uma flexibilidade maior para seu trabalho. 

2.3 Plano Diretor e Regras de Instalação de centros de Autosserviços Varejistas na 

Cidade de Jatai-GO 

Para a instalação de uma empresa, ou para começar uma expansão da mesma, atentar 

ao detalhe do local de construção se torna extremamente importante, pois deve estar dentro 

dos parâmetros legais de instalação. Para um bom convívio social urbano, são necessárias leis 

e normas que direcionem estas ideias; assim foi criado o Estatuto da Cidade, que possui 

amparo estatual, servindo de base para leis municipais nos temas urbanos. Tal Estatuto 

estabelece normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental, sendo regida pela Lei Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 

(BRASIL, 2017).  

Neste intuito, foi incumbido ao Plano Diretor a atribuição de promover o melhor 

aproveitamento de vazios urbanos em áreas consolidadas, com a oferta de serviços e 

empregos, de modo a combater a especulação imobiliária e evitar o crescimento urbano 

desordenado em áreas mais frágeis da cidade. (BRASIL, 2017). Há outras normas e 

regulamentos federais vigentes que também devem ser seguidas como no caso dos Artigos 40, 
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41 e 42 da Lei 10.257/2001, que diz quais medidas e parâmetros legais devem ser tomados 

frente a construção.  

A localização de qualquer uso do solo no perímetro urbano e de atividades 

econômicas no Município dependerá de algumas licenças Ambientais, as quais são emitidas a 

partir de avaliações dos potenciais de risco (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2017). Dentro do 

plano diretor, há divisões especiais, como no caso das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse 

Social), que são meios urbanísticos que definem regras para o uso e ocupação do solo nessas 

áreas, que se destinam a moradias populares. O Plano Diretor também é composto por leis de 

uso e ocupação do solo urbano, código de postura, código de edificações, parcelamento do 

solo urbano se tornando um documento completo e bem pautado nas necessidades existentes 

para um bom planejamento. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2017). 

Dentro das leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano temos o ZEIS cujo objetivo, 

segundo o Ministério Público, é incorporar a cidade clandestina à cidade legal; reconhecer a 

diversidade local no processo de desenvolvimento urbano; estender o direito à cidade e à 

cidadania; associar o desenvolvimento urbano à gestão participativa; estimular a regularização 

fundiária e estimular a ampliação da oferta de serviços e equipamentos urbanos. A regulação 

do uso e ocupação do solo urbano visa servir para a melhoria das relações socioeconômicas 

existentes nos Municípios, em harmonia com questões ambientais, legais e de características 

da infraestrutura instalada. Neste sentido, as políticas urbanas de mobilidade relacionadas a 

transporte urbano e sistema viário, saneamento básico, aproveitamento dos recursos hídricos, 

preservação ambiental, habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras, são de uso comum da população, e por isso, tem na regulação 

do uso e da ocupação do solo um dos principais pontos para o bem-estar da população. 

(POLÍTICAS PÚBLICAS, 2018). Já a lei de Parcelamento do Solo Urbano, tem o intuito de 

auxiliar em uma melhor divisão das áreas urbanas, definindo assim quais as melhores formas 

de se dividir setores, bairros, criar vias de passagem e dividir lotes comerciais de lotes 

residenciais. 

No caso do Município de Jataí-GO, dentro do Plano Diretor de instalação de 

empreendimentos fornecido pela Prefeitura (2018), o embasamento principal se dá nas leis de 

uso e ocupação de solo urbano, parcelamento do solo urbano e código de edificações, como 

pontos fundamentais para se entender o funcionamento legal da instalação dos centros de 

autosserviço varejista em Jataí-GO. 

Dentro do Plano Diretor, é especificado que cabe à lei Nº 3.068 de junho de 2010, 

referente ao uso e ocupação de solo urbano, a função de dividir as áreas de habitação, 
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produção e comércio de bens, prestação de serviço, circulação de bens e pessoas, preservação 

de recursos naturais e paisagísticos. Dentro da lei, constam as subdivisões para a classificação 

de comércio e prestação de serviço. Assim, o Capítulo III, Art.7º, §2º, classifica em quatro 

subgrupos os modelos de comércios reconhecidos e quais áreas podem ocupar dentro do 

perímetro urbano. O primeiro é o comércio vicinal, que corresponde a atividades de acesso 

imediato e quotidiano, que podem ser construídos em áreas de habitação, sendo até mesmo 

uma extensão da residência. Já o comércio de bairro compreende atividades de médio porte, 

com utilização do espaço intermitente e imediata, que não necessitam de áreas especificas 

para instalação, pois são voltados a atender determinadas zonas ou bairros. Ao entrar no 

subgrupo comércio geral ou setorial, caracterizado por comércios já de grande porte, com o 

papel de atender à população em geral, devido suas características, são necessárias áreas 

especificas para sua instalação. Por último, a categoria Especial compreende atividades de 

características regionais e natureza especializada, representada por equipamentos cuja 

localização e parâmetros urbanísticos sujeitam-se a critérios próprios devendo sua instalação, 

passar por análise técnica. 

Devido às diferenças entre a classificação disponível dentro da lei de uso e ocupação 

do solo urbano e a classificação de comércios fornecida pela Prefeitura Municipal de Jataí-

GO, não foi possível encontrar nenhuma recomendação ou qualquer empecilho na escolha do 

local de instalação para centros de autosserviço varejistas, desde que respeite as questões 

legais e ambientais. Há discrepância nas classificações, que deixam brechas para duplo 

entendimento e compreensão, uma vez que as leis de uso e ocupação do solo urbano só 

compreendem duas divisões de porte comercial: Mercearias e Hipermercados, e nos dados 

cadastrais de comércio fornecidos, a Prefeitura Municipal de Jataí-GO registra mais de quatro 

classes: Supermercados, Mercarias, Comércio, Comercial, entre outros.  Isso permite ao 

empreendedor o livre arbítrio da escolha do local onde acredita ser o melhor para seu 

empreendimento. Essa duplicidade de orientações constitui um ponto importante a ser 

repensado pelos administradores municipais, uma vez que qualquer empreendimento gera um 

certo grau de modificações no meio, devendo assim ser responsabilidade da Prefeitura 

regulamentar corretamente tal atividade, para que não haja problemas envolvendo um 

acúmulo de pessoas em determinadas horas de pico, e assim, provocando congestionamento. 
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2.4 Aplicação de Geotecnologias no Geomarketing em modelos de Centros de 

Autosserviço Varejista: Teorias e Métodos 

Um dos maiores avanços da humanidade foi a capacidade de se localizar através de 

vários métodos, sendo um deles a confecção de cartas topográficas, possibilitando assim que 

seres humanos repassem informações sobre determinados lugares entre uns e outros. Com o 

avanço tecnológico, a humanidade passa a usar ferramentas que possibilitam uma maior 

precisão sobre questões de localização, análise e tratamento de dados, através de softwares, 

bancos de dados, imagens de satélites, SIG (uma sigla para o nome em inglês Geographic 

Information System) ou, traduzido livremente, para Sistema de Informação Geográfica, entre 

outros meios, vindo assim a ser a principal ferramenta das Geotecnologias. (FERREIRA, 

2014). 

Para Ferreira (2014) é primordial o conhecimento de análise geoespacial, pois, por 

mais que a Geotecnologia traga ferramentas modernas e com formato completamente 

tecnológico, ele tem sua base nos princípios básicos da cartografia do século XX. Assim, 

segundo o autor, é necessário ter o conhecimento dessa base teórica para se trabalhar dados de 

forma correta. Ferreira (2014) mostra que o geoprocessamento se divide em dois modelos: o 

modelo gráfico e o modelo digital. O modelo gráfico consiste em representar toda a realidade 

através de símbolos e fórmulas matemáticas de forma a reagrupar estes dados de tamanho e 

escala, vindo a chamar modelo de mapa. Já o modelo digital constitui-se na transformação do 

modelo gráfico, em um modelo numérico compatível com um SIG.  

Assim é possível ver que há um elo de ligação entre os dois modelos, trazendo todos 

os dados da realidade para a forma digital. Todo esse processo pode ser aplicado para 

qualquer dado geográfico, ou seja, é aplicável no Geomarketing. 

Machado, Francisco e Ribeiro (2016) explicam que os dados representados de forma 

organizada possibilitam que a análise seja feita de forma global. Em casos mais complexos 

como as do sistema urbano, formas de empreendimento, entre outros, podem ser 

representadas e tratadas através de um SIG. 

Cleps (2005) vem dizer que, ao utilizar o geoprocessamento para entender melhor a 

espacialidade do mercado, é possível compreender alguns fluxos econômicos, que os centros 

de autosserviço varejista geram em cada área. Assim, a utilização do geoprocessamento 

dentro do geomarketing possibilita uma análise crítica da funcionalidade do meio, e de como 

esse fluxo econômico se dá em cada área dos centros de autosserviço varejista. 

Machado, Francisco e Ribeiro (2016), tem como forma de pensar a análise de centros 

de autosserviço varejista um modelo que pressupõe diferentes passos. O primeiro passo é a 
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criação de uma base de dados georreferenciados, com informações sociodemográficas de um 

censo para uma pequena área; em seguida a identificação e qualificação dos concorrentes do 

mercado; assim é possível conhecer os elementos que influenciam o negócio que está sendo 

estudado: por exemplo, rede de transporte em que devem ser observados ruas, estradas, 

transporte público. Há que se identificar, também, possíveis barreiras naturais e culturais e as 

zonas de influência da atividade a ser implantada. 

Todo esse modelo é baseado no que os autores Machado, Francisco e Ribeiro (2016) 

definem,  Spatial Data Warehouse - como um local de armazenamento que possui um 

conjunto de informações associado a um conjunto de ferramentas e procedimentos, que 

podem ir de dados da população consumidora, a dados mais refinados e pontuais daquele 

meio, podendo ser classificados de forma temporal, assim como toda a infraestrutura para a 

consulta, a análise on-line e a análise detalhada que compreende a entrada de dados para o 

geomarketing, que se desenvolvem sobre a base de dados para a tomada de decisão pertinente 

ao negócio. 

Cada empreendimento adequa-se a um modelo diferente, como no caso do Fagundes 

(2008), responsável por um projeto para mapeamento e ampliação do mercado econômico de 

uma empresa de telecomunicações não especificada, localizada no Brasil. Usou 

principalmente o Spatial Data Warehouse, com dados fornecidos pela empresa sobre 

cobertura já existente, capacidade de atendimento e potencial para atendimento, através de 

ferramentas do SIG que possibilitou sobreposição de mapas com dados demográficos. Assim 

foi realizado um tratamento de dados e a criação de um mapa para melhor mostrar a situação 

em que a empresa se encontrava. Através destes estudos, os diretores e a equipe de 

planejamento puderam avaliar melhor quais seriam os próximos passos da empresa, com a 

finalidade de descobrir onde seriam os melhores locais para expansão.  

Já no caso de Neves (2008), em que seu estudo foi para melhor localização de postos 

combustíveis no Município de Fortaleza, tendo como principal método o cruzamento de 

informações, utilizados do banco de dados de terrenos e lotes vagos presentes no município, 

coleta de fluxos de tráfego de carros e motos nas regiões de lotes vagos, quantidade de 

concorrência local e dados demográficos. Após todo o cruzamento foi feito um filtro a partir 

das leis municipais e ambientais que regulam o empreendimento, uma forma inédita de filtrar 

informações, explicando assim motivos que tornam certos pontos melhores que outros para a 

localização dos postos de combustíveis no município. 

Assim é possível ver que há diversos usos para o Geomarketing, sendo necessário 

mudar apenas os métodos usados de acordo com a necessidade do empreendimento. Isso é 
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possível graças a ferramentas que na atualidade passam a ser de suma importância e têm uma 

acessibilidade maior, como o GPS e Google Earth, com o fornecimento de imagens de satélite 

em tempo real, com uma qualidade excelente e uma precisão de localização melhor que 

nunca, itens que no passado era de uso exclusivo de grandes empresas ou de instituições 

militares, hoje inseridos no nosso dia a dia, como a criação de aplicativos de entrega de 

comida, transito, mapas interativos, jogos com uso de locais reais, transporte, tanto para  

Android © como para iOS ©. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Inicialmente, foram levantadas informações em diferentes fontes bibliográficas e 

documentais, através do uso de sites da internet e o uso da biblioteca da UFG, de autores 

como Valencia (2000), usando os seus dois primeiros passos, uma vez que o terceiro passo 

apresentado por ele caberia em outro trabalho. As três etapas, trabalhadas pela autora, se 

referem a, primeiro, ao reconhecimento do empreendimento e espacialização do meio e 

reconhecimento do mercado consumidor. A segunda etapa está ligada ao reconhecimento de 

todas as partes que o empreendimento necessita e como isso afeta o mercado consumidor. E a 

última está ligada à análise dos dados coletados; elaboração de métodos para melhorar a 

reprodução do lucro e aplicação dos métodos, assim o presente trabalho se concentra apenas 

nos dois primeiros passos. Já o autor Carvalho (2004), para compreender a dinâmica do setor 

de autosserviço varejista em áreas urbanas, dá suporte, nessa análise, para o uso das 

Geotecnologias e do Geomarketing como ferramentas para localização destes comércios. 

 Assim, na segunda etapa foi realizado um levantamento de dados junto ao IBGE, à 

Prefeitura Municipal de Jataí e às listas telefônicas da cidade para quantificar e localizar esses 

comércios, além de levantar dados de população e renda por setores censitários, por serem 

parâmetros que melhor espacializam como está a realidade dos possíveis consumidores e onde 

se encontram, também foi utilizado as legislações que regem estas atividades. Todo esse 

processo foi feito a partir da criação de listas e tabelas divididas em três grupos: corretos, 

incorretos e conflitantes, que possibilitaram a organização e a conferência destes dados, uma 

vez que foram encontradas diversas inconsistências, no banco de dados apresentados pela 

Prefeitura Municipal de Jataí, o que ocasionou uma ida a campo para a conferência dos dados 

que estavam nos grupos Incorretos e Conflitantes, indo assim a cada estabelecimento para 

chegar  a realidade, tendo assim os dados todos corretos e conferidos. Para melhor 

credibilidade dos dados, foi realizada uma segunda ida a campo, a fim de checar e corrigir 



 
27 

 

incoerências e erros presentes apresentados pelos sistemas de GPS e Google Earth, uma vez 

que a função Street View que o Google Earth disponibiliza em seu aplicativo, responsável por 

visualizar imagens no nível da superfície, apresenta um atraso cronológico, apresentando 

dados que muitas vezes não existem mais. 

Após o levantamento bibliográfico e a coleta de dados, a terceira etapa foi o 

mapeamento e espacialização das estruturas de autosserviço varejista presentes na área urbana 

de Jataí com o uso de ferramentas cartográficas. Foi utilizado para a confecção dos mapas 

temáticos o SIG ArcGis 10.1® gerado com a utilização de banco de dados, de 

Geotecnologias, em especial tecnologias GNSS e Sistemas de Informação Geográfica (SIG's). 

Assim foram gerados mapas temáticos necessários para a quarta etapa que consiste em 

analisar e compreender como se dá a distribuição destas estruturas no espaço urbano, e, 

novamente, foi feita uma lista com pontos que apresentavam falhas, indo de porta em porta 

fazer a conferência dos dados. Neste processo, é fundamental a estruturação das ideias com 

base nas teorias e pensamentos apresentados no geomarketing. Foram utilizados como base 

para análise os estudos dos seguintes autores: Aranha (1996), Cleps (2005), Larentis, Slong e 

Milan (2006), entre outros. 

A quarta etapa consiste em um levantamento amostral de alguns proprietários dos 

centros de autosserviço varejista, através de uma entrevista, com base em um questionário 

guia preestabelecido (ver apêndice, questionário 01), permitindo assim um ponto de vista do 

empresário dentro do tema proposto, com a finalidade de identificar se houve a utilização de 

alguma técnica ou planejamento para criação do estabelecimento ou se foi a partir de um 

desejo próprio. Todo este processo foi realizado após constatar o total de estabelecimentos 

comerciais existentes no município de Jataí-GO. O total foi dividido em 4 grupos centrais 

baseados nos nomes fantasias dos comércios e a tabela de Ferreira (2013), onde foi 

selecionado 25% da amostra total de cada grupo, para verificar se o nome escolhido condizia 

com o método proposto por Ferreira (2013) ou se era escolhido de forma aleatória; como é o 

padrão da estrutura física de cada categoria e se possui auxilio profissional nas tomadas de 

decisões. 

Por fim, foi produzido uma reflexão com a sistematização e análise dos dados dos 

centros de autosserviço varejista presentes na cidade de Jataí, mostrando como se deu a sua 

constituição, organização, e distribuição, podendo servir de auxiliar no planejamento de 

futuras instalações. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Jataí, se localiza na microrregião Sudoeste de Goiás, com uma área 

da unidade territorial de 7.174,225 Km² e possui uma densidade populacional de 13,68 

hab/km², contabilizada em 2017, com uma população de 98,128 mil habitantes, tendo suas 

coordenadas geográficas Latitude 17º 52`51`` Sul Longitude 51º 42`50`` Oeste, como é 

possível observar no Mapa 1, uma região de grande importância, no setor de agronegócio 

tento um respaldo internacional em alguns casos, dados apresentados pelo (IBGE, 2017). O 

mapa 2 juntamente com a Tabela 1, representam a subdivisão da área urbana por bairros, 

assim é de suma importância para as análises dos centros de autosserviço varejista. 

 

Mapa 1- Localização Do Município De Jataí 

 

Fonte: DAMASCENO, 2018. 
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Mapa 2- Bairros Do Município De Jatai 2010  

 

Fonte: Do Autor, 2018.  
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Quadro 2- Legenda Do Mapa 2 

N° Bairro N° Bairro 

1 JARDIM PARAISO 44 SETOR ANTENA 

2 COHACOL 45 JOSÉ BENTO 

3 JARDIM GOIÁS 46 MANSÕES 

4 EPAMINONDAS 47 SANTA MARIA II 

5 RIO CLARO III 48 CENTRAL 

6 CYLENEO FRANÇÃ 49 NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 

7 PRIMAVERA 50 PROGRESSO 

8 JARDIM PRIMAVERA 51 JARDIM MAXIMIANO 

9 DORIVAL DE CARVARLHO 52 SANTA TEREZINHA 

10 JARDIM DA LIBERDADE 53 BARCELONA 

11 FREI DOMINGOS 54 FÁTIMA 

12 CAMPO NEUTRO 55 LUÍZA 

13 PALMEIRAS 56 POPULAR 

14 COLINAS 57 SODRÉ 

15 JACUTINGA 58 SERRA AZUL 

16 COLMEIA PARK II (MAURO BENTO) 59 AIMBIRÉ 

17 SANTO ANTÔNIO 60 FABRINY 

18 HERMOSA 61 JARDIM FLORESTA 

19 DIVINO ESPIRITO SANTO 62 INDÚSTRIAL 

20 GEDDA 63 SOFIA III 

21 JOSÉ ESTEVAM 64 SOFIA II 

22 DOM BENEDITO 65 SOFIA III B 

23 OLAVO 66 SEBASTIÃO HERCULANO DE SOUZA 

24 BELA VISTA I 67 FRANCISCO ANTÔNIO 

25 EPAMINONDAS II (MULTIRÃO) 68 ESTRELA DALVA 

26 JARDIM GOIÁS 69 CORDEIRO 

27 RIO CLARO I e II 70 JARDIM AMÉRICA 

28 GRANJEIROS 71 SOFIA I 

29 PLANALTO 72 JARDIM RIO CLARO 

30 SAMUEL GRAHAM 73 COHACOL V 

31 FILOSTRO MACHADO 74 RESIDENCIAL DAS ABELHAS 

32 COLMÉIA PARK 75 MORADA DO SOL 

33 SÍTIO DE RECREIO ALVORADA 76 RESIDENCIAL DAS BRISAS 

34 IRACEMA 77 FLAMBOYANT 

35 DOM ABEL 78 PORTAL DO SOL - ETAPA 1 

36 CENTRO 79 PORTAL DO SOL - ETAPA 2 

37 ALTO DAS ROSAS 80 RECANTO DA MATA 

38 SÃO PEDRO 81 BANDEIRANTES 

39 BRASÍLIA 82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

40 SANTA MARIA I 83 DISTRITO AGROINDUSTRIAL 

41 SANTA LÚCIA 84 RESIDENCIAL SUL 

42 BELA VISTA II 85 CIDADE JARDIM 

43 AEROPORTO     

Fonte: IBGE, 2010. 

Segundo Silva (2009), Jataí surge na primeira metade do século XIX, a partir de 

famílias de fazendeiros que vieram a busca por novas áreas para desenvolvimento da 

agropecuária e, atualmente, ocupa lugar relevante na economia do estado, tendo como 

principal destaque a produção de grãos, que a partir da década de 1970 cria forças dentro do 
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município, devido a chegada e posterior consolidação das modernizações da agricultura. Nos 

primórdios do comércio de Jataí atendia os habitantes da cidade e do campo, oferecendo o 

essencial para a vida e para o trabalho, como o ferro, o arame, o sal, o querosene, como vem 

dizer. (OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Oliveira (2010), aqui definido pela autora como casas de comércio 

começaram a se reorganizar, a se modernizar, especializaram-se a partir de 1960 e passaram a 

adotar um atendimento diferente do que antes era oferecido, devido ao crescimento 

populacional advindo do êxodo rural. A autora também cita que as casas de comércio 

acompanhavam, a passagem de uma estrutura econômica assentada em bases rurais, voltada 

para atender à criação de gado, para a agropecuária moderna, que atraía significativa leva de 

migrantes, o que permitiu uma nova organização da cidade para atender à demanda interna. 

Dados da Prefeitura Municipal (2018) e IBGE (2017), apresentam atualmente em Jatai 6.310 

empresas existentes, dentre elas empresas de mineração, comercio, serviço e agronegócio. Já 

na área de indústria predominantemente voltada ao agronegócio, como o processamento de 

soja, milho e cana-de-açúcar. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Classificação Dos Centro de Autosserviços Varejistas 

Existem diversas classificações para Centros de Autosserviço Varejista, que 

distinguem de acordo com sites de pesquisas, pesquisas científicas, sites de empresas 

reguladoras da área, porem todas as classificações convergem a três regras fundamentais para 

classificação, a primeira regra e a quantidade de produtos à venda, a segunda regra e o 

tamanho do empreendimento e a terceira regra a quantidade de Check-outs existentes.  

No presente trabalho foi usado como base, além das classificações de Ferreira (2013) 

as do SEBRAE e ABRAS, uma vez que a penas a classificações do autor, sem outros 

parâmetros propostos, quando colocados a prova com a realidade existente acabam se 

contradizendo, uma vez que mercearias de 50 m² apresentavam uma média superior a 700 

itens, inviabilizado a classificação e a tornando confusa. Neste sentido pode-se denominar:  

Mercearias ou popularmente conhecida por armazéns ou empórios, como um 

pequeno comercio geralmente de 20 a 50 m2 de área destinada à venda, o qual vem a oferecer 

uma linha básica de produtos, como por exemplo laticínios, frios e bazar. Normalmente sua 

localização se dá em bairros mais carentes onde o poder econômico é baixo, não atraindo 

grandes comércios. Contém apenas um check-out, porem seu sistema de venda ainda e 

baseado em um vendedor para oferta de produtos.  
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Já os minimercados geralmente se encontram prioritariamente em bairros de classe 

baixa, como classes C, D e E, são responsáveis por um número expressivo do modelo de 

comercio de varejo em bairros periféricos dentro dos centros urbanos, por serem o modelo de 

menor tamanho, com uma predominância familiar na prestação de serviço em seu interior. 

Contém uma linha de produtos de uma mercearia, porem adotam o sistema de autosserviço, 

com apenas um, dois, ou no máximo três check-out.  

Outro seguimento expressivo neste modelo de comercio são as lojas de Conveniência 

os quais trabalham com uma pequena amplitude de produtos, atende produtos voltados à 

seguimentos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, lanches. Sua localização no geral se dá 

anexadas a postos de combustíveis e em relação aos horários de funcionamento são diferentes 

do padrão, funcionado muitas vezes 24 horas. Conta com apenas um check-out. 

Adentrando na classificação com uma economia já mais robusta temos os 

Supermercados Compactos apresentam uma variedade maior de produtos e linhas completas, 

porém compacta, de produtos alimentícios, o número de check-outs passa a ser mais 

expressivo podendo variar de dois a seis. Tem a maior representatividade do setor de 

autosserviços do Brasil, geralmente pertence a um único proprietário que coordena e gere de 

forma independente.  

Já os Supermercados Convencionais, são centros de autosserviços de porte médio, 

com uma área de 700 a 2500 m2, sendo a grande maioria de produtos vendidos, são 

alimentícios. E muito comum encontrar este modelo inseridos em formato de redes, podendo 

encontrar exemplo por todo Brasil. O número de check-outs podem varias de 6 a 20. 

As Superlojas são grandes supermercados, apresentam linhas completas de produtos, 

possuem cerca de 4000 m², e em torno de 30 check-outs. Possuem também um grande gama 

de produtos não alimentares, tais como bazar, eletrônicos e têxteis.  

Por fim os Hipermercados, os quais foram trazidos ao Brasil, os primeiros 

exemplares, pela rede Carrefour. Atualmente conta com as redes Walmart, Pão de Açúcar, 

Bretas, entre outras. Grandes lojas de autosserviço que também trabalha no Formato de 

websites, possuem cerca de 10 mil m2, apresentando um número de check-outs superior a 30. 

Para a espacialização foram tomados os seguintes critérios, número de check-outs e 

seções existentes nos centros de autosserviço varejista, devido a amplitude muito grande 

encontrada nos casos reais durante a ida a campo, estes dois itens correspondem melhor no 

momento da classificação, deixando o resultado com um total de 4 classes presentes no 

Município de Jataí-GO, possível de se visualizar na (tabela 2), refletindo o máximo possível 

da realidade, em bora devido à má gestão de dados da prefeitura e por questões comerciais 
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evolvendo a lista telefônica, não foi possível mapear toda a realidade, porem a grande maioria 

mapeada dá uma base para analise, isso só foi possível graças a escolha dos parâmetros de 

medição certos. Nota-se uma predominância na classe de Minimercados, reforçando ainda 

mais a explicação que o relaciona com renda demográfica ou bairros de classe média.  

Tabela 1- Classes dos centros de autosserviço varejista no município de Jataí-GO 

Classificação Quantidade 

Mercearias 4 

Minimercados 80 

Supermercados Compactos 10 

Hipermercados 1 

TOTAL 95 

Organizador: Do Autor. 2018. 

Os maiores problemas enfrentados neste trabalho, no que se refere à espacialização, 

foram os bancos de dados errados ou com um atraso temporal grande, o que impediu o 

mapeamento completo de todos os Centros de Autosserviços Varejistas de Jataí-GO. Como o 

foco principal do trabalho são os Supermercados Compactos, esse empecilho não 

comprometeu a eficiência do estudo. Entretanto, se houver uma melhora nos bancos de dados 

dos órgãos reguladores, seria benéfico tanto ao Município, mostrando a situação real do 

comércio local, quanto para os empreendedores que teriam um instrumento a mais a ajudá-los 

na tomada de decisões. Todos esses dados foram cruciais para a criação do (mapa 3), onde 

mostra os locais dos comércios no Município de Jataí-GO. 
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Mapa 3- Localização dos centros de autosserviço varejista no município de Jataí-GO 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 

Em algumas áreas do município há uma proximidade de minimercados, causando 

uma concorrência predatória nestes locais, o que, do ponto de vista dos conceitos econômicos, 

não é viável, pois, como dependem da necessidade local dos consumidores para obter capital 

de giro, responsável pela reposição de mercadorias, é necessário oferecer atrativos para os 

consumidores finais, através de bons preços e promoções, que causam uma perda deste capital 

com essa concorrência desnecessária, causando prejuízos para todos os comércios desta área. 
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Mapa 4- População Média Por Setor Censitário do Município De Jataí-GO 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 

A população mínima por setor censitário é de 6 habitantes, já a máxima é de 1.310 

habitantes, tendo uma soma total de todos os setores de 81.567,0 habitantes e uma média geral 

de 703,16 habitantes por setor (IBGE,2017). Todo cálculo foi feito com base na quantidade 

média de moradores por residência de cada setor. A parte extremo sul onde se localiza bairros 

como: Sofia III, Sofia II, Estrela Dalva, Francisco Antônio, entre outros, apresenta um grande 

adensamento populacional e isso se explica pelo fato de abranger setores mais antigos em 

comparação aos emergentes da parte norte.  Todo este aglomerado de pessoas é amparado por 

somente um Supermercado Compacto, deixando assim uma demanda descoberta, ainda que se 

trate de uma área onde se iniciaram as atividades comerciais. A parte norte também possui 

alguns bairros antigos como exemplo: Comeia Park, Jardim Paraiso, que igualmente 

apresentam grandes quantidades populacionais, porém o diferencial está na melhoria da renda 

média e na criação de novos setores na região, cujos habitantes possuem um poder de 

consumo maior, o que abre portas para empresários que buscam boas oportunidades de 

investir. Toda esta teoria é sustentada pelo mapa 5, onde a distribuição de renda complementa 

a análise de população. 
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Mapa 5- Renda Média Dos Setores Censitários Do Município De Jataí-GO 

 

Fonte: DAMASCENO, 2018. 

 

 Segundo IBGE (2017), o município de Jataí-GO possui uma renda per capita média 

mínima de $ 450,00 reais e uma média máxima de $ 6.039,80 reais dando uma soma total de 

todos os setores censitários de $ 188.633,66 reais, tendo assim uma média de renda total, per 

capita, do município, no valor de $ 1.626,15 reais. Estes dados sobre a renda média são 

obtidos através do cálculo do número de moradores de cada residência e do número de 

contribuintes ativos na mesma residência; assim, com o resultado de cada residência, se 

elabora a média por setor censitário. Nota-se uma grande concentração de riqueza na parte 

oeste da cidade bairros como: Samuel Graham, Granjeiro, Planalto; como foi visualizado 

anteriormente no mapa, ali se concentra o maior número de Supermercados Compactos, 

Porém, como é possível visualizar no mapa, nas partes norte do município se concentram 

áreas emergentes onde, Bairros como: Portal do Sol I e II, nos últimos anos, houve um grande 

crescimento populacional com habitantes de nível de renda médio Já a parte extremo sul 

apresenta características de uma população com renda mais baixa,  porém é onde se localiza 

maior densidade populacional, perfeita para o consumo de produtos de linha básica com baixo 

preço, local que abre possiblidades para um supermercado compacto. 
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5.2 Análise dos Supermercados sob o ponto de vista do Geomarketing 

Identificada a espacialização dos Centros de Autosserviço Varejistas, foi realizado 

um recorte para os Supermercado Compactos, possíveis de se visualizar no mapa 6 e na tabela 

3, a fim de aplicar uma análise a partir do ponto de vista do Geomarketing. Os resultados 

comprovam a hipótese inicial que questiona a má distribuição de tais empreendimentos, 

concentrados na parte central do município onde tem a predominância media tanto 

populacional quanto de renda e aponta possibilidades de novos mercados consumidores para 

estes comércios no município de Jataí-GO. 

Mapa 6- Localização dos Supermercados Compactos 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 
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Tabela 2- Nome dos Supermercados Compactos 

Nome Numero População média 

dos setores 

censitários 

Renda média dos 

setores censitários 

Supermercado ABC 2 945,3 3859,74 

Supermercado DUDU 4 882,6 1396,92 

Supermercado Do Lar 3 762 2710,43 

Supermercado Frios Tosta 5 656,6 1805,73 

Supermercado Jataí 6 708,5 3429,36 

Supermercado Mendes 7 657 1706,09 

Supermercado Paulistão 1 657 1706,09 

Supermercado Super 1 8 762 2710,43 

Supermercado Tosta 9 719,3 2078,33 

Organização: Do Autor, 2018. 

Novamente, nota-se uma concentração do mesmo segmento em uma única área, a 

parte central da área urbana do município, deixando áreas periféricas com vazios. Quando 

utilizado o conceito de William Reilly (1929), juntamente com técnicas do Geomarketing e 

com análise de buffers, onde mostra as áreas de influência de cada supermercado compacto, é 

possível ver esta realidade ainda mais clara, como é possível visualizar nos mapas 7, 8 e 9. 

Cada mapa possui seu parâmetro de análise e os impactos causados para as atividades 

econômicas comerciais; este impacto pode se dar de forma positiva ou negativa. 
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Mapa 7-Análise espacial dos Supermercados Compactos considerando uma área de 

influência de 500 metros 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 

Na análise de um raio de 500 metros no entorno dos Supermercados Compactos, é 

possível indicar pontos cruciais e nortear a análise, pois neste perímetro é que se tem seus 

consumidores locais, que poderiam ir facilmente ao comércio, sem a necessidade de utilizar 

veículos ou transportes públicos. Sendo assim, o ponto negativo observado, sob a perspectiva 

do investidor, é a sobreposição deste perímetro em vários pontos, causando novamente uma 

concorrência desnecessária como foi discorrido anteriormente.  Já para o cliente final, esta 

superposição de perímetros permite basear sua escolha do comércio onde irá consumir, em 

itens como: variedade de mercadorias encontradas, bons preços e agilidade no pagamento da 

mercadoria, fator determinado pela quantidade de check-outs existentes, pois esta determinará 

o tempo que o consumidor terá que enfrentar de fila para efetuar o pagamento de suas 

compras e, neste caso o consumidor pode selecionar o local que melhor atende suas 

exigências sem o gastos adicionais de recursos. 
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Mapa 8- Análise espacial dos Supermercados Compactos considerando uma área de 

influência de 1000 metros 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 

Já quando observamos os buffers dos Supermercados Compactos com 1000 Metros, 

entramos em outras questões que envolvem a forma de se locomover no perímetro urbano, 

seja por veículo próprio ou transporte público, já que se trata de uma distância razoável, 

percebida durante os campos para conferencia de dados. Assim, o cliente no momento de ir às 

compras irá escolher previamente o comércio que atende suas expectativas que pode variar de 

busca por bons preços e promoções a itens, mercadorias e marcas de sua preferência que 

determinados Supermercados Compactos possuem, e que esteja mais próximo do seu 

domicilio, uma vez que não faz sentido se afastar muito do seu local de origem para encontrar 

o mesmo modelo em outro local. Começa, então, a ganhar visibilidade uma questão muito 

importante: como os bairros periféricos reagem a essa realidade, que é possível ver no mapa 

9, se nenhum comércio possui uma abrangência para essas áreas. 

 

 

 



 
41 

 

Mapa 9- Análise espacial dos Supermercados Compactos considerando uma área de 

influência de 2000 metros  

 

Fonte: DAMASCENO, 2018. 

Neste caso, os pontos importantes a serem analisados são, primeiramente, a falta de 

Centros de Autosserviço na Região Norte da cidade e uma cobertura insuficiente na região sul 

que dispõe de pontos carentes de atendimento de supermercados compactos, uma vez que a 

presença somente de minimercados, o que faz com que uma grande quantidade de potenciais 

clientes, como veremos a frente, fiquem dependendo dos Minimercados ou percorram grandes 

distâncias para realizar suas compras. Em se tratando de distância, esbarramos no segundo 

problema: como se locomover até estes locais e como levar a mercadoria comprada. Os dois 

casos envolvem meios de transportes, um grande diferencial para um número significativo de 

consumidores, e a disponibilização do serviço de entregas. Porém, haveria que se analisar até 

que ponto este serviço está sendo vantajoso, ao invés de causar prejuízo, pois determinadas 

localidades da parte Norte da cidade possuem mais de 6 quilômetros de distância em relação 

ao centro de compras, totalizando assim uma ida e volta de uma entrega, um percurso cerca de 

12 quilômetros,  deixando o questionamento se não seria mais  vantajoso a abertura de novos 

estabelecimentos perto destes locais do que o  gasto com combustível, veículos, entre outros 

fatores, para continuar atendendo a estes clientes ainda não cobertos totalmente. 
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Neste sentido, o geomarketing vem desvendar e propor solução a este problema de 

forma simples, ao tentar mostrar este grande potencial de clientes, através das figuras 4 e 5 

anteriormente contemplados, já que quando analisados dados de população e renda média dos 

setores censitários, observa-se possíveis pontos de crescimento e demanda. Neste sentido, 

seria vantajoso para o empresário procurar ajuda de um profissional do geomarketing para 

aprofundar o estudo do melhor local. Com este objetivo, o presente trabalho irá em busca de 

reconhecer grandes áreas que podem ser melhor exploradas, segundo a perspectiva acima 

referida. 

5.3 Análise do perfil dos proprietários de autosserviços, a partir de sua própria visão  

Em busca de entender a visão do proprietário no que se refere à escolha do nome do 

seu comércio, do local onde ele se encontra, de como está a estrutura física de seu 

empreendimento e quais são as noções gerais que ele possui sobre seu negócio, se ele já 

recebeu ajuda profissional para gerir ou pensar estratégias para sua empresa, quais são seus 

planos para o futuro e se estes planos irão contar com a ajuda de profissionais ou não. Com 

esta finalidade, foi feita uma série de entrevistas com estes proprietários, baseadas em um 

questionário preestabelecido (ver apêndice, questionário 01), a fim de entender a realidade 

existente. 

A escolha do local cujo proprietário seria entrevistado foi realizada com base em 

uma porcentagem de 25% sobre cada categoria de comércio existente no Município (conf. 

Quadro 1). A partir do resultado obtido, cada comércio foi escolhido de forma aleatória 

através de sorteio, com a finalidade de não haver interferência nos dados, causando uma falsa 

aparência de preferência na escolha. Quando ocorriam casos de não cooperação por parte do 

proprietário, ou não era localizado o responsável, partia-se para o próximo empreendimento 

sorteado. Toda esta pesquisa indicou os seguintes resultados: em relação ao nome do 

empreendimento, 90% dos entrevistados não sabiam da relação das classes existentes para seu 

estilo de comércio, mostrando que o nome escolhido junto com a classe era de ideia própria, 

sem suporte técnico, os outros 9% sabiam da existência das classes, porém preferiam manter o 

nome por questões estéticas e o restante de 1% sabiam da classe e possuíam o nome de 

acordo. Em relação ao local do empreendimento, 55% dos entrevistados já eram proprietários 

do terreno onde o Centro de Autosserviço Varejista se localiza, já os 45% restantes ocupavam 

espaços alugados, dando uma maior complicação na hora de expandir ou modificar o 

comércio.  
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Quanto à duração do empreendimento, há uma grande amplitude em relação à 

existência em meses e anos; o tempo mínimo encontrado foi de 6 meses, já o tempo máximo 

encontrado foi de 28 anos de existência naquele local, dando uma média de 7,3 anos no total 

das amostras, mostrando que as estruturas das novas empresas apresentavam características 

semelhantes às empresas antigas na maiorias dos casos, principalmente na classe de 

Minimercados e Mercearias, onde 100% da classe analisada não possuía estacionamento 

próprio, dependendo assim da quantidade de vagas nas ruas em seu entorno e 95% das vendas 

totais eram finalizadas no local e apenas 5% eram entregas. Em alguns casos, nem mesmo era 

oferecida a opção de entregas. Quando se pensa em uma possível expansão e no aumento da 

clientela final, a longo prazo pode-se causar sérios problemas em relação ao tráfego de 

veículos no local, acarretando ou intensificando os chamados problemas urbanos. Nos casos 

de Hipermercado e de Supermercados Compactos, 99% possuem estacionamento próprio; 

apenas 1% dos entrevistados da Classe de Supermercados Compactos não possuía 

estacionamento próprio dependendo do número de vagas disponíveis nas vias em seu entorno. 

Na parte de gestão do comércio, a realidade é diferente para cada classe de centros de 

autosserviço varejistas. Nas entrevistas feitas na classe de mercearia, em 100% dos casos os 

proprietários não tinham noção ou controle da quantidade média de mercadorias que seu 

estabelecimento possuía, mostrando um despreparo logístico. Também não recebiam ajuda 

profissional, usando como argumento desconhecer este segmento profissional, ou falta de 

condições financeiras para requerer este tipo de ajuda, entretanto, o SEBRAE possui cursos 

com valores bem acessíveis, que visam atender estas questões; haveria então, necessidade de 

uma iniciativa por parte do empreendedor em buscar este auxilio. Quando questionados sobre 

o futuro do comércio, não mostravam interesse em expandir e em receber ajuda profissional. 

Também foi argumentado que a maioria dos clientes finais eram do entorno do comércio, não 

apresentando a necessidade de entregas. 

Nos supermercados compactos, 100% dos casos possuem um controle de estoque e a 

média de itens, todos em bancos de dados em sistemas, porém apenas dois dos três 

entrevistados possuíam ajuda profissional em relação ao planejamento da estrutura da 

empresa e treinamento de funcionários, contando com parceria junto ao SENAC (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial), logística de entregas utilizando serviço de terceiros 

para realizá-las, porém todos mostraram interesse em se expandirem, com auxílio de 

profissionais, o que demonstra um certo conhecimento técnico e uma visão empreendedora 

mais aguçada Foi apresentado, pelos entrevistados, como ponto importante, que os clientes de 

alguns supermercados eram de outros municípios, que realizam grandes compras e isso deixa 
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uma brecha para trabalhos futuros, para tentar entender o porquê dessa migração atrás de setor 

comercial que supostamente deveria ter em seus Municípios. 

A realidade do hipermercado é parecida com os supermercados compactos, porém 

sua estrutura física e logística é muito maior, além de contar com todo um sistema 

informatizado, no hábito do controle de estoque e número médio da quantidade de itens que 

possui; conta, também, com informações de toda a rede, recebendo assim não só auxílio 

técnico de terceiros, como da própria central da rede que pertence, tendo aparato em todos os 

sentidos. Porém, mesmo com toda esta estrutura, não realiza entregas, devido à estratégia de 

comércio adotada, obrigando que todas as vendas sejam feitas no local, cabendo ao cliente 

providenciar o transporte de suas compras. 

Os casos mais interessantes pertencem à classe de minimercados, pois, devido à 

quantidade deste segmento presentes no Município de Jataí-GO, há diversas realidades que 

variam de acordo com a lógica e o pensamento do proprietário. Por se tratar de um comércio 

com uma proporção maior que uma mercearia, porém com um fluxo menor que 

supermercados compactos, ele é muito dinâmico, segundo o SEBRAE (2018). Através do 

diálogo e aplicação do questionário, foi possível apurar que 95% dos proprietários, usaram 

apenas a não presença de concorrência, ou não sentiram ameaça da concorrência existente, 

como escolha no local de sua instalação; outros 3% não realizaram nenhum estudo prévio de 

localização, porém pretendem fazer, caso haja a necessidade de mudar ou de expandir; os 2% 

restantes não acreditam que isso possa ser um parâmetro que determinará o sucesso do 

comércio. Em relação à clientela final, 85% afirmaram ser de origem de todos os setores do 

Município, já outros 14% afirmaram ser do entorno, com raras ocasiões de outras localidades 

e os 1% finais desconheciam a origem de seus clientes. 

Na área de auxilio profissional, ocorreu uma nova descoberta por parte do 

pesquisador, durante a pesquisa em campo, pois, através do diálogo com alguns proprietários 

dos comércios, descobriu-se que alguns empreendimentos recebiam um auxilio vindo do 

SEBRAE, embora a grande maioria dos comércios não recebessem auxilio ou não 

demostrassem interesse. A partir desta informação, foi realizada uma visita ao SEBRAE no 

intuito de entender melhor como era realizado este auxílio, sendo repassada assim a 

informação de que fazia parte de um projeto, com um período determinado de tempo para sua 

duração, em que o comércio tinha que atender alguns requisitos básicos para receberem o 

auxílio, no caso somente minimercados. O projeto trabalhava com duas frentes: INOVAÇÂO 

e GESTÃO. Assim o comerciante teria que entrar em contato com a empresa no tempo certo e 

atender todos os requisitos para receber ajuda profissional. Ao todo foram atendidos 10 



 
45 

 

comércios no período de duração do programa, e não havia previsão de nova data para o 

retorno do programa (SEBRAE, 2018). 

Conforme o SEBRAE (2018), inovação se define como a parte Tecnológica que 

envolve o empreendimento e que o empreendedor não tem a necessidade de saber para um 

bom funcionamento do seu negócio, podendo ser a criação de um site, a instalação de um 

sistema de controle de estoque, entre outros. Neste caso, o SEBRAE disponibiliza uma 

contribuição financeira para que o empreendedor inove o seu estabelecimento, tendo o 

proprietário que arcar com uma parte irrisória do valor bruto; este auxílio é exclusivo para a 

temática inovação, tendo assim que atender requisitos básicos para sua disponibilidade. Já na 

parte de gestão, seria considerada obrigação do empresário ter domínio, no sentido de controle 

de caixa, finança básica, gestão de recursos e pessoas. Neste caso, são disponibilizados cursos 

pagos nos quais se objetiva oferecer essas competências ao empresário; os valores destes 

cursos são considerados bem acessíveis, quando comparados aos fornecidos no mercado. 

Com o uso do Geomarketing seria possível reverter muitas das fragilidades 

encontradas no decorrer de toda a análise, no que tange a má distribuição espacial dos Centros 

de Autosserviço Varejista presentes no município de Jataí-GO especialmente aos 

supermercados compactos que formaram o recorte analítico deste trabalho, pois a maioria foi 

criada sem maiores preocupações com a gestão dos dados e com desconhecimento técnico dos 

proprietários no momento de tomar decisões quanto à abertura de seu comércio.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma visão geral de todo o conteúdo trabalhado no presente trabalho, 

chega-se à conclusão e a respostas tão almejadas desde o princípio. Isso foi possível a partir 

da espacialização através de mapas temáticos e técnicas do Geomarketing, que indicaram o 

município de Jataí-GO como possuidor de má distribuição dos Centros de Autosserviço 

Varejista classificados como supermercado compactos, que se concentram em uma só área, 

deixando bairros densamente habitadas e emergentes com um déficit, como por exemplo: 

Portal do Sol I e II, Jardim Paraiso, Bairros que possuem um potencial, fazendo com que 

famílias percorram grandes distâncias para conseguir mercadorias de seus gostos. Este 

principal problema se dá devido, principalmente, à falta de conhecimento e planejamento 

estratégico por parte dos empresários, que por sua vez não buscam compreender o contexto 

comercial em que estão inseridos. Também há má gestão de dados e de leis relacionadas a 

este segmento comercial, por parte da prefeitura local, que deveria rever a forma pela qual 

armazena esses dados, além da necessidade de reformular sua classificação deste segmento 
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comercial, em busca de criar leis que melhor amparem todas as classes presentes no 

município, pois esta desordem é, em parte, a causa da competição predatória em determinados 

pontos e de uma grande demanda em outros, pois não se tem um controle de quantos 

segmentos podem ser abertos no mesmo local. Mesmo com uma tentativa, ainda reduzida e 

bem exclusiva para determinados segmentos dos centros de autosserviço varejistas, para 

prestar auxílio a estes empresários por parte do SEBRAE, ainda tem muito a ser melhorado, 

tendo como possibilidade de melhora a tentativa de parcerias junto com universidades locais, 

em busca de atender à demanda e conscientizar os empreendedores da necessidade do auxílio 

de profissionais para a criação de seus estabelecimentos, através de cursos gratuitos e indo 

atrás destes empresários. Assim, os geógrafos através de técnicas do Geomarketing e da 

utilização de conceitos de diversos autores basilares desta linha de trabalho, como Ferreira 

(2013), Aranha (1996), Cleps (2005), Larentis, Slong e Milan (2006), podem contribuir para 

solucionar estes problemas e compreender toda esta realidade, mostrando assim que o 

Geomarketing é uma ferramenta poderosa e de suma importância que o profissional geógrafo 

possui em suas mãos e que podem ajudar empreendedores nas tomadas de decisões. Mesmo 

ainda sendo pouco explorada e aplicada, tem um grande potencial para o mercado, passando 

assim a ser papel do geógrafo buscar novas aplicabilidades e disseminar esta técnica, sendo 

um ramo promissor de sua área. 
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8. APÊNDICES 

Questionário 01- Perguntas base para entrevista com proprietários dos Centros de 

Autosserviço Varejista. 

 

1- Nome do Supermercado? 
2- Como foi Definido o Nome do Supermercado? 
3- Tempo de Existência do Supermercado? 
4- Terreno e alugado ou próprio? 
5- O Local possui estacionamento? Se sim houve planejamento? 
6- Quantos caixas a no Supermercado? 
7- As vendas são feitas em sua maioria no local ou por entrega? 
8- Quantidade média de itens que o Supermercado possui? 
9- Qual é a média de Variedade destes Itens? 
10- Qual é a média de Variedade destes Itens? 
11- Recebe acessória Profissional? Ex. (Marketing, Vendas, etc.) 
12- Conhece o seu cliente final? Ex. (do mesmo bairro ou de um distante) 
13- A planos de mudar o comercio de local ou uma expansão? Se sim pensa em 

contar com ajuda de acessória profissional? 


