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TEMA DA TESE 
 

A ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARA 
GRANDES SUPERFICIES COMERCIAIS 

 
OBJECTIVO DO ESTUDO 

 
Com este estudo pretende-se contribuir para o aprofundamento do conhecimento relativo ao processo 
de escolha e tomada de decisão para a localização e desenvolvimento de novos empreendimentos 
imobiliários para grandes superfícies comerciais.  
É importante salientar que este trabalho vai analisar o processo de recolha de dados durante a fase de 
planeamento e aborda os procedimentos para a escolha das possíveis localizações para a implantação 
desses empreendimentos, nomeadamente as questões urbanísticas, imobiliárias e de mercado, bem 
como, os factores que podem influenciar ou não a atractividade da loja para o consumidor.  
 
OBJECTO E ESTRUTURA DO ESTUDO 

 
O objecto do estudo são as grandes superfícies comerciais, utilizando-se o conceito de unidade 
comercial de dimensão relevante, (U.C.D.R.) introduzido pelo com o Decreto-Lei n.º 218/97, de 20 de 
Agosto, considerando-se quer o retalho alimentar quer não alimentar. O estudo desenvolve-se em duas 
partes, na primeira parte teórica é analisado o retalho, o seu desenvolvimento, a sua organização, a 
envolvente, a economia, o licenciamento, o ciclo de vida do empreendimento, o consumidor, a gestão 
da marca, o planeamento de novos empreendimentos imobiliários retalhistas, a localização, a área de 
influência, o público-alvo e a estratégia de expansão. 
Na segunda parte do trabalho é analisado um caso concreto de implantação de um ponto de venda de 
comércio especializado, não alimentar, integrado num grupo da distribuição moderna a operar em 
Portugal, onde são mostrados os dados recolhidos em diversas fontes e que conduziram à tomada de 
decisão para a localização do ponto de venda, durante todas as suas fases, desde o planeamento, 
passando pela localização, pela implantação, pela abertura e terminando na pós-abertura. 
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1. INTRODUÇÃO
 

O espaço urbano adquiriu um novo equilíbrio, com a localização diferenciada entre o local de trabalho e 
o de habitação. O desenvolvimento dos meios de transporte proporcionou e provocou mudanças 
fundamentais no espaço urbano, com a possibilidade de deslocações rápidas, permitindo que a cidade 
deixasse de se circunscrever ao centro e expandindo-se para as suas periferias e consequentemente 
as relações comerciais, tiverem um aumento substancial com a popularização do automóvel, a 
melhoria das vias de comunicação e o aumento do poder de compra das populações, forçando assim o 
surgimento de grandes superfícies comerciais nos arredores das cidades. 
As grandes superfícies comerciais favorecem a localização e a fixação das populações, assumindo 
uma posição de relevo na vida das cidades, sendo um factor determinante na sua dinamização e 
transformação em locais multiusos. A sua implantação produz enormes transformações no local, seja 
através da melhoria nos acessos, quer provocando uma expansão imobiliária ao seu redor. 
 
Com objectivo de discutir a importância da escolha do local de implantação para uma superfície 
comercial, este estudo tenta perceber a importância da localização na estratégia utilizada para a 
implantação de uma superfície comercial. A localização é considerada como o ponto fundamental para 
se para atingir a quota de mercado esperada e obter as vendas que permitam rentabilizar o 
investimento, considerando que a estratégia a adoptar deve ter sempre presente que os consumidores 
já estão servidos, e que a capacidade da nova superfície comercial deve ser de conseguir mudar 
hábitos de compra já instalados, conseguindo que os consumidores alterem as suas práticas de 
compra e passem a deslocar-se ao novo local. Compreender como o consumidor compra é 
fundamental, sendo que este conhecimento se traduz na quantificação do rendimento disponível, na 
frequência com que faz, onde compram e demais hábitos de compra. A precisão destes dados 
permitirá que a escolha da localização de uma nova superfície seja efectuada com um rigor que 
permitirá que, a projecção previsional do volume de vendas seja quantificado com maior precisão.  
 
Os retalhistas sabem que a localização é o principal factor que determina se o ponto de venda terá 
sucesso ou não, mas a compreensão de todos os aspectos que o influenciam tem-se revelado de uma 
enorme complexidade. 
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2. O RETALHO 
 

O retalho pode ser entendido como um processo de comercialização de produtos e/ou serviços através 
da compra de mercadorias em quantidade a fornecedores e/ou grossistas e a venda através de um 
processo de distribuição e/ou comercialização ao consumidor final.  
Trata-se de um sector dinâmico e a sua complexa estrutura é o reflexo das características da sociedade em 
termos sociológicos e económicos, tendo-se transformado ao longo dos tempos num dos sectores mais fortes 
e representativos da economia mundial.  
Tem-se verificado uma transformação no retalho com a crescente implantação de grandes superfícies 
especializadas em determinadas categorias de produtos, bem como o crescimento sustentado da 
desmaterialização do ponto de venda que, vem apresentando crescimentos sustentados. Estas 
mudanças representam uma resposta às alterações ocorridas na demografia e nas necessidades dos 
consumidores. 
 
3. O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO 

 
A história das relações comerciais reflectem o desenvolvimento do homem e quanto mais fortes e 
intensas são, mais reveladoras são de desenvolvimento social e económico duma sociedade. 
O comércio surge com a sedentarização e com o desenvolvimento da agricultura, já que anteriormente 
as necessidades eram satisfeitas com a caça, pesca e a recolha de alimentos. Com a criação de 
excedentes foi possível trocar os excedentes por outros produtos, directamente, sem intermediação, 
lentamente surge uma função específica, a do comerciante. Inicialmente as trocas efectuavam-se em 
locais públicos, tendo as feiras, que eram local de encontro e de comércio, assumido o papel central. 
Só num período já muito adiantado, durante o século XVIII, é que o comércio perde a sua função social 
inicial e se transforma numa actividade que visa o lucro. 
 
È importante referir, e de acordo com Nikolaus Pevsner (A history of building types – 1976), que a 
forma de mostrar os produtos nos locais da prática do comércio evoluiu lentamente até ao que 
conhecemos hoje, tendo passado da colocação dos produtos no chão, evoluindo para barracas e 
tendas, que se foram transformando em locais permanentes e depois em lojas. A forma de expor o 
produto evoluiu pouco e só século XVIII, surge uma mudança radical com a introdução da montra a 
qual permitiu que o consumidor pudesse ver em contínuo o produto. Desde aí a evolução foi muito 
mais rápida, surgem na época as primeiras galerias, com um conforto para o consumidor até ai 
desconhecido. O século XIX trás consigo o conceito de lojas integradas que comercializam uma vasta 
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gama de produtos no mesmo local, inovando ao nível da organização, do método e da colocação de 
produto. Nasceram as lojas com grandes formatos, de que são exemplo, o Burlington Arcade, em 
Londres (1818), a galeria Providence Arcade, nos EUA (1828), o Bon Marché (1852) e o Les Halles 
(1853), em Paris, a Stewart & Co. (1859), em Nova Iorque. 
 

3.1 O Século XX 
O século XX foi determinante, por diversos factores como, o aumento da população, o processo 
industrial e o consumo. O desenvolvimento dos meios de transporte, nomeadamente do automóvel foi 
decisivo. A disseminação do automóvel e dos transportes provocaram uma descentralização do espaço 
urbano, criando as chamadas periferias. O supermercado surge nos Estados Unidos e a grande 
inovação foi a criação do auto-serviço. As lojas apresentam um formato único, consistindo em grandes 
pavilhões, a implantação da loja é efectuada de forma a criar corredores e a exposição dos produtos 
passa a ser efectuada em módulos, gôndolas, prateleiras e picôs, obrigando o consumidor a percorrer 
e a visualizar uma quantidade enorme de produtos, onde o cliente escolhe o produto, leva e paga numa 
caixa. O primeiro supermercado surge em 1930, e chamava-se King Kullen, em 1950 surge o primeiro 
centro comercial, o qual introduz uma inovação, é planeado para determinar a sua viabilidade, 
envolvendo o estudo sobre a localização, o consumidor potencial e o estudo do mercado. 
A expansão da cidade para a periferia, a melhoria das vias, a aquisição de automóvel criou um novo 
espaço urbano e uma nova forma de vivência, as pessoas passam a trabalhar e a viver em locais 
diferentes. O retalho seguiu o consumidor, colocando-se ou num local para interceptar o efeito pendular 
das deslocações do consumidor entre a habitação e o local de trabalho, ou na periferia, conforme esta 
foi crescendo e permitindo a sustentabilidade do ponto de venda. Desta transformação resultou que o 
consumidor foi obrigado a deslocar-se para adquirir um simples produto ou serviço quando antes podia 
fazê-lo junto a sua casa. 
Durante esta fase de mudança, vários são os estudos que tentam entender o comportamento do 
consumidor e prever o volume de vendas e surge um modelo denominado como “Modelo Gravitacional 
de Reilly” (Reilly, W.J., The Law of Retail Gravitation, New York, 1931). 
 
4. A ECONOMIA 

 
4.1. O sector do retalho na Europa  

De acordo com o Eurostat, 2003, o sector do comércio empregava na Europa, cerca 22 milhões de 
pessoas a que correspondia 16% do total do emprego, representando cerca de 13% do PIB da União 
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Europeia. As cerca de 5 milhões de empresas do sector facturavam anualmente 640 mil milhões de 
euros, sendo que 85,4% do total da facturação eram de supermercados e hipermercados.  

 
4.2. A Realidade Portuguesa e a sua Evolução Histórica 

O retalho tem tido um crescimento sustentado ao longo das últimas décadas em Portugal, tornando-se 
um dos pilares da economia nacional.  
O histórico da implantação de empreendimentos comerciais demonstra que a construção de novos 
empreendimentos tem absorvido um grande volume de recursos. Nas duas últimas décadas este sector 
movimentou um volume significativo de recursos, quer através da construção de novos 
empreendimentos, quer através da venda de mercadorias e/ou serviços, contribuindo decisivamente 
para o desenvolvimento da economia nacional.  
Diante deste panorama, pode-se afirmar que actualmente este sector de actividade económica ocupa 
uma posição de significativa importância na economia nacional quer em termos de montante dos 
recursos investidos, quer em volume de vendas realizadas. 
 
No quadro seguinte podemos observar os resultados líquidos por ano e por sector e constatamos que o 
comércio a retalho e por grosso, ocupa a posição cimeira, e que representa em termos de valor líquidos 
o dobro do sector da construção que se encontra em segundo lugar. 
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Total
Comércio 
por grosso 

e a 
retalho,...

Construção Indústrias 
transformadoras

Actividades de 
consultoria, 
científicas e 
técnicas

Alojamento, 
restauração e 

similares
Transportes e 
armazenagem

Actividades de 
saúde humana e 

apoio social
Actividades 
imobiliárias

Actividades 
administrativas 
e dos serviços 

de apoio

Agricultura, 
produção 

animal, caça, 
floresta e pesca

Outras 
actividades de 

serviços
Actividades de 
informação e 
comunicação

Actividades 
financeiras e 
de seguros

Educação
Actividades 
artísticas, de 
espectáculos, 
desportivas e 
recreativas

Electridade, 
gás, vapor,...

Indústrias 
extractivas Outros

1998 139.496 47.785 14.575 24.210 // 11.150 6.711 4.952 19.370 // 2.848 4.000 // 1.057 1.163 // 179 623 873
1999 146.040 48.947 15.792 24.496 // 11.731 6.973 5.864 21.967 // 3.148 3.792 // 1.237 1.278 // 197 600 18
2000 152.962 49.899 17.269 24.825 // 11.906 7.757 6.448 24.050 // 3.421 4.016 // 1.262 1.258 // 191 640 20
2001 162.155 51.375 21.535 25.776 // 11.568 9.382 6.328 24.989 // 3.697 4.076 // 1.216 1.316 // 196 680 21
2002 171.395 52.552 23.733 26.764 // 12.790 10.581 6.894 26.217 // 3.743 4.568 // 1.229 1.409 // 234 657 24
2003 175.660 52.403 24.005 26.446 // 12.879 11.632 7.438 28.144 // 3.944 5.046 // 1.366 1.457 // 265 606 29
2004 T 191.246 T 56.221 T 26.473 T 27.713 T 173 T 14.305 T 13.357 T 8.027 T 30.468 T 79 T 4.446 T 5.733 T 55 T 1.477 T 1.698 T 22 T 305 T 653 T 41
2005 195.139 56.185 27.315 27.386 317 14.739 13.076 8.395 32.591 119 4.598 5.900 83 1.581 1.830 34 316 637 37
2006 199.735 56.791 27.213 27.538 530 15.251 13.842 8.675 33.837 229 4.907 6.056 219 1.701 1.854 55 371 625 41
2007 200.915 56.306 28.985 26.168 15.197 15.093 13.243 8.605 9.563 5.998 6.619 3.721 3.451 2.956 1.954 1.702 727 588 39
2008 T 188.697 T 52.419 T 26.927 T 24.021 T 17.261 T 13.569 T 11.920 T 8.735 T 8.257 T 5.760 T 4.664 T 3.644 T 3.569 T 2.844 T 1.965 T 1.795 T 765 T 547 T 35
2009 Pro 187.818 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fonte de Dados: DGCI/MFAP
Fonte: PORDATA - Última actualização: 2010-06-16 17:42:21 - T Quebra de série - // Não aplicável - PRO Valor Provisório

Tempo

SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA
DECLARAÇÕES DE I.R.C POR SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA: VALORES LÍQUIDOS POSITIVOS
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Podemos observar neste quadro que o retalho em Portugal tinha em 2007, 299.115 empresas que se 
dedicavam ao comércio por grosso e a retalho, dessas 287.915 eram empresas de pequena dimensão, 
com menos de 10 funcionários, e somente 4.221, tinham mais de 20 funcionários, e o universo das 
U.C.D.R,s, tinha em média 35 funcionários, possuindo em 2008, 2.884 unidades (unidades e não 
empresas) empregando 99.624 funcionários. Os dados permitem-nos constatar que em cerca de duas 
décadas o número de empresas do sector quase que duplicou, em 2007 as empresas com menos de 
10 funcionários correspondia a 96,26% do total do universo do comércio, conforme podemos constatar 
no quadro seguinte. 
 

Anos Total Menos de 10 Entre 10 a 19 Entre 20 a 49 Entre 50 a 249 Mais de 250
1990 172.722 165.324 4.464 2.132 722 80
1991 169.748 162.184 4.537 2.227 721 80
1992 164.403 156.471 4.755 2.352 741 84
1993 160.541 151.898 5.348 2.445 764 87
1994 151.541 142.905 5.384 2.418 750 84
1995 154.349 145.892 5.279 2.369 727 82
1996 199.027 * 189.503 * 5.923 * 2.749 * 800 * 52 *
1997 196.306 187.166 5.754 2.566 764 55
1998 212.078 202.615 6.114 2.521 769 59
1999 225.826 216.477 5.974 2.533 773 69
2000 230.516 220.437 6.449 2.761 799 71
2001 216.756 206.568 6.498 2.742 874 74
2002 223.536 212.980 6.657 2.912 897 90
2003 229.882 219.057 6.886 2.920 929 90
2004 290.977 * 279.581 * 7.187 * 3.081 * 1.020 * 108 *
2005 299.368 287.844 7.327 3.052 1.028 117
2006 298.593 287.373 7.028 3.072 1.008 112
2007 299.115 287.915 6.979 3.096 1.004 121
2008 266.231 * 255.445 * 6.722 * 2.931 * 1.010 * 123 *

Empresas do Comércio por Grosso e a Retalho: total e por escalão de pessoal ao serviço
Empresas

Fonte de Dados : PORDATA Última actualização 08/04/2010)- INE - Inquérito Anual às Empresas (até 2003) e Sistema de Contas Integradas das Empresas (a partir de 2004)
* Quebra de Série  
 
No quadro seguinte podemos analisar o numero de funcionários no comércio a retalho e por grosso em 
comparação com os restantes sectores de actividade, sendo de notar que é o sector mais empregador 
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de toda a actividade económica nacional, empregando em 2007, 871.289 funcionários, num universo 
de 3.813.034 da população activa, representando cerca de 22,85% de emprego da população activa. 
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Total Comércio por grosso e a 
retalho,...

Indústrias 
transformadoras

Actividades imobiliárias, 
alugueres e serviços prestados 

às empresas
Construção Alojamento e 

restauração
Saúde humana e apoio 

social
Transportes e 
armazenagem Educação Produção e distribuição 

de electricidade, gás e 
água

Indústrias 
extractivas Pesca Outros 

sectores
1990 2.461.074 559.626 1.016.606 74.994 210.133 162.502 14.979 174.111 20.137 25.816 18.294 19.357 164.519
1991 2.534.601 563.585 1.047.093 78.576 222.363 163.913 15.200 176.366 21.944 24.634 19.045 20.340 181.542
1992 2.472.203 559.447 985.930 79.965 222.349 166.385 16.650 173.495 22.751 22.886 18.246 18.413 185.686
1993 2.489.739 560.860 977.028 99.327 232.785 168.208 19.517 163.637 24.998 21.816 17.608 14.805 189.150
1994 2.507.061 551.722 970.672 109.241 244.774 169.053 20.433 155.217 25.199 20.120 15.651 12.449 212.530
1995 2.447.889 556.599 948.781 116.678 232.473 162.160 21.377 149.851 24.102 19.763 15.147 14.424 186.534
1996 3.017.397 * 768.962 * 1.035.323 * 229.408 * 306.407 * 239.469 * 26.373 * 168.826 * 26.974 * 17.242 * 15.928 * 19.882 * 162.603 *
1997 3.055.881 789.650 1.018.331 243.991 323.561 234.475 27.206 169.733 30.364 19.353 15.833 17.415 165.969
1998 3.096.197 822.614 986.659 260.881 353.575 220.869 35.589 176.280 29.788 18.763 15.849 17.947 157.383
1999 3.092.349 727.281 997.382 264.847 360.347 261.113 40.226 178.478 33.607 28.623 15.760 17.694 166.991
2000 2.986.479 754.634 937.544 282.402 345.779 215.696 39.715 174.701 33.301 27.669 14.500 14.810 145.728
2001 3.043.567 749.845 909.917 312.691 382.023 239.141 44.451 177.686 34.048 26.829 14.953 13.969 138.014
2002 3.121.431 761.028 911.637 320.961 433.918 229.933 48.577 182.573 37.316 25.749 14.797 12.612 142.330
2003 3.154.973 772.377 886.253 319.634 435.563 228.941 88.463 187.161 36.311 25.223 14.244 11.791 149.012
2004 3.607.327 * 842.326 * 872.583 * 527.576 * 479.796 * 265.883 * 157.303 * 190.519 * 84.513 * 25.164 * 14.534 * 14.059 * 133.071 *
2005 3.680.588 867.745 868.881 558.242 481.230 270.295 167.468 191.645 88.406 23.483 14.690 15.001 133.502
2006 3.738.983 863.213 830.116 606.612 493.720 275.977 187.415 193.613 95.386 23.848 14.101 14.861 140.121
2007 3.831.034 871.289 818.418 637.637 514.514 287.482 210.317 195.387 97.573 23.906 13.468 14.357 146.686
2008 3.861.726 * 830.006 * 773.090 * - 513.205 * 289.439 * 227.875 * 171.802 * 93.433 * - 13.631 * 13.513 * 935.732 *

PESSOAL AO SERVIÇO NAS EMPRESAS: TOTAL E POR SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA
Indivíduos

Fonte: PORDATA (Última actualização 23/04/2010) - INE - Inquérito Anual às Empresas (até 2003) e Sistema de Contas Integradas das Empresas (a partir de 2004)
* Quebra de série
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Verifica-se que dispersão da população em Portugal em termos históricos é concentrada em duas 
áreas metropolitanas, Lisboa e Porto e uma concentração populacional no restante território reduzida, 
tendo por base pequenas cidades. O poder de compra da boa parte da população foi por regra 
reduzido, o que não permitiu a implantação durante muito tempo de grandes superfícies comerciais. 
Nas últimas duas décadas, registou-se a uma forte implantação de médias e grandes superfícies 
comerciais, e ao aparecimento de grandes grupos da distribuição, que veio acelerar significativamente 
a alteração de hábitos de consumo/compra da população. 
Os primeiros supermercados em Portugal surgiram nos anos 60 e caracterizavam-se por se 
encontrarem localizados nos centros urbanos, por terem um tamanho reduzido e por serem 
independentes. 
Durante os anos 70 regista-se uma alteração do modelo existente, as áreas de venda aumentam, 
surgem as primeiras cadeias de distribuição e a sua implantação segue já a população e começam a 
ser instalados nas periferias das cidades. Em 1976 regista-se a existência de 143 supermercados em 
Portugal continental, de acordo com Direcção Geral do Comércio e Concorrência. 
Os anos 80 assistem à introdução do conceito hipermercado, o qual chegou com atraso significativo 
relativamente aos restantes países europeus. Os consumidores passam a aderir em massa ao novo 
conceito. 
O conceito hipermercado trouxe consigo uma mudança de fundo, passando a apresentar uma 
profundidade de gama e um sortido de produtos muito grande, as áreas de venda crescem 
exponencialmente e a sua implantação é disseminada pelas periferias e centros das cidades. 
Nos últimos anos assistiu-se a uma disseminação por todo o território nacional da implantação de 
unidades comerciais de média e grande dimensão. 
 

4.3. - Unidades Comerciais de Dimensão Relevante – U.C.D.R. 
Conforme podemos observar no quadro seguinte e segundo o estudo do I.N.E. - Estabelecimentos 
Comerciais 2008 - Unidades de Dimensão Relevante em 2008 foram contabilizados 2 884 
estabelecimentos dos quais 2 748 no comércio a retalho e 136 no comércio por grosso. 
No quadro seguinte podemos observar detalhadamente os principais indicadores das U.C.D.R.s em 
Portugal no ano de 2008. 
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Alimentar ou 
com 

predominância 
alimentar

Não alimentar ou 
sem 

predominância 
alimentar

n.º   2 884   1 524   1 224    136

m2  3 389 097  1 785 007  1 161 370   442 720
m2   1 175   1 171    949   3 255
n.º   99 624   64 704   28 935   5 985
n.º   74 124   47 497   20 934   5 693
n.º   68 620   48 108   17 944   2 568
n.º    35    42    24    44
h  12 538 693  6 417 873  5 621 183   499 637
h   4 348   4 211   4 592   3 674
h    12    12    13    10

10 3 €  16 565 949  10 282 885  4 319 396  1 963 668

10 3 €  16 436 151  10 240 647  4 245 559  1 949 946
10 3 €   5 699   6 720   3 469   14 338

€   4 850   5 737   3 656   4 404

10 3 €  1 075 278   682 367   306 530   86 381
€   11 099   11 386   10 377   14 381
€    793    813    741   1 027

n.º  769 205 610  622 752 887  133 564 611  12 888 112
n.º   266 715   408 631   109 121   94 766
n.º    227    349    115    29
€    21    16    32    151

Fonte: I.N.E. - Estabelecimentos Comerciais 2008 - Unidades de Dimensão Relevante

Principais resultados e alguns indicadores - U.C.D.R.

Unidade Total
 (Continente)

Comércio a retalho
Comércio 
por grosso

2008

(a) - Tomando como base o funcionamento de todos os estabelecimentos durante um ano completo
(b) - Não inclui I.V.A.

Total
Média por estabelecimento
Média por m2 de A.E.V.

Remunerações Ilíquidas

Área de exposição e venda - A.E.V.
Número de estabelecimentos

Total
Média

Volume de Vendas Médio por transacção (b)

Número de transacções

Total
Média anual por pessoa ao serviço (a)
Média mensal por pessoa ao serviço

A tempo completo

Média por m2 de A.E.V.
Média por estabelecimento
Total

Volume de Vendas (b)
Volume de Negócios (b)

Média diária por estabelecimento
Média anual por estabelecimento (a)

Número de horas abertos ao público 
Total
Média por estabelecimento
Do género feminino

Do qual: 
Total

Número de pessoas ao serviço

Variáveis/Indicadores

 
 
5. O LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
Os factores políticos, institucional e legislativos têm enorme peso no licenciamento das superfícies 
comerciais. O licenciamento de qualquer estabelecimento comercial é da competência das Câmaras 
Municipais respectivas. É a estas que cabe autorizar a construção e a abertura dos estabelecimentos 
comerciais, esta autorização está condicionada pelos instrumentos de planeamento urbano e espacial 
(PDM, Plano de Pormenor, etc.). De um modo geral, os instrumentos de planeamento urbano não 
fazem referência expressa aos estabelecimentos comerciais. 
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A primeira legislação que permitiu ao Governo intervir na abertura de unidades comerciais de grande 
dimensão foi o D.L.190/89 de 6 de Junho. A definição de grande superfície comercial contemplava as 
«infra-estruturas do comércio a retalho com mais de 3.000 m2», as quais necessitavam de obter 
autorização prévia de outras entidades da Administração Central, antes da autorização camarária. Esta 
legislação viria a ser alterada com a publicação do D.L. 9/91 de 8 de Janeiro que alargava o conceito de grandes 
superfícies comerciais ao comércio grossista com mais de 3.000 m2 . O D.L. 258/92 de 20 de Novembro, vem 
simplificar o processo de licenciamento passando a Administração Central a pronunciar-se após decisão 
favorável dos municípios. 
Embora sem introduzir alterações de fundo, a nova lei pretendia «assegurar a concorrência efectiva» e 
«proporcionar às formas de comércio tradicional um período transitório necessário à sua modernização 
e concorrencialidade». 
É publicada em 1997 nova legislação sobre esta matéria - D.L. 218/97 de 20 de Agosto - que introduz o 
conceito de Unidade Comercial de Dimensão Relevante (U.C.D.R.'s) diferenciando o comércio 
alimentar do não alimentar e introduzindo o conceito de grupo comercial.  
A instalação ou modificação de U.C.D.R.'s estava sujeita a autorização prévia:  

1. Comércio a retalho alimentar ou misto, que dispusesse de uma área de venda contínua, 
igual ou superior a 2.000 m2;  
2. Comércio a retalho não alimentar, que dispusesse de uma área de venda contínua igual ou 
superior a 4.000 m2;  
3. Comércio por grosso, que dispusesse de uma área de venda contínua igual ou superior a 
5.000 m2;  
4. Comércio a retalho alimentar ou misto, pertencentes a empresa ou grupo que detivesse, a 
nível nacional, uma área de venda acumulada, igual ou superior a 15.000 m2;  
5. Comércio a retalho não alimentar, pertencentes a empresa ou grupo que detivesse, a nível 
nacional, uma área de venda acumulada igual ou superior a 25.000 m2;  
6. Comércio por grosso, pertencentes a empresa ou grupo que detivesse, a nível nacional, uma 
área de venda acumulada igual ou superior a 30.000 m2.  

 
Durante a avaliação dos projectos de instalação foram Introduzidos e aplicados critérios quantitativos 
eliminatórios. Estes critérios basearam-se na aplicação de quotas de mercado, detidas pelas 
U.C.D.R.’s, quer a nível nacional, como ao nível da área de influência onde a unidade ia ser 
implementada.  
Com a publicação da Portaria n.º 39/97, de 26 de Setembro, foram estabelecidas as seguintes quotas: 

- 35% a nível nacional; 
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- 45% ao nível da área de influência. 
 
O cálculo das quotas correspondia ao quociente entre a facturação das U.C.D.R.’s na área considerada 
e o valor do comércio dessa mesma área, para a mesma gama de produtos. O valor do comércio era 
apurado na óptica do consumo privado, tendo em conta o peso que a gama de produtos que eram 
comercializados pela U.C.D.R.’s tinha nas despesas anuais dos agregados familiares. 
 

5.1. Quadro legal existente 
Como anteriormente referido o licenciamento é hoje da competência exclusiva dos Municípios, 
aplicando-se Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 60/2007, de 04 de 
Setembro, existindo complementarmente dois regimes especiais, um para a instalação dos 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de produtos alimentares, com o regime previsto no Decreto-Lei 
n.º 259/2007, de 17 de Julho, e o outro que regula a instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio 
a retalho e dos conjuntos comerciais, previsto no Decreto-Lei n. 21/2009, de 19 de Janeiro, que apresentem as 
seguintes características:  
Estabelecimentos de comércio a retalho: 

i. Com área de venda igual ou superior a 2.000 m2; ou 
ii. Que disponham, a nível nacional, de uma área de venda acumulada, igual ou superior a 30.000 

m2.  
iii. Com área bruta locável igual ou superior a 8.000 m2 

Os estabelecimentos comerciais estão sujeitos a registo cadastral junto da Direcção-Geral das 
Actividades Económicas ou da Direcção Regional do Ministério da Economia respectiva ou ainda junto 
de uma Associação Comercial, dos factos referentes:  
• Abertura do estabelecimento comercial; 
• Encerramento do estabelecimento; 
• Alteração da actividade económica exercida no estabelecimento; 
• Mudança do titular do estabelecimento; 
• Mudança de nome ou de insígnia do estabelecimento. 

 
    5.1.1. Diplomas legais relevantes 
• Decreto-Lei 21/2009, de 19 de Janeiro, estabelece o regime jurídico de instalação e de 

modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e dos conjuntos comerciais; 
• Portaria n.º 418/2009, de 16 de Abril, que fixa a metodologia para a determinação da valia do 

projecto (VP) para efeitos de avaliação e pontuação dos projectos de instalação e modificação 
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dos estabelecimentos de comércio alimentar e misto, de comércio não alimentar e de conjuntos 
comerciais; 

• Portaria n.º 417/2009, de 16 de Abril, estabelece as regras de funcionamento das Comissões 
de Autorização Comercial; 

• Portaria n.º 1268/2008, de 6 de Novembro, define o modelo e requisitos do livro de obra; 
• Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, determina quais os elementos que devem instruir os 

pedidos de informação prévia, de licenciamento e de autorização das operações urbanísticas;  
• Portaria n.º 216-F/2008, de 3 de Março, aprova os modelos de aviso a fixar pelo titular de 

alvará de licenciamento de operações urbanísticas; 
• Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, enuncia os elementos que devem instruir os pedidos 

de emissão dos alvarás de licença das diversas operações urbanísticas; 
• Portaria n.º 216-D/2008, de 3 de Março, aprova os modelos de alvarás de licenciamento de 

operações urbanísticas; 
• Portaria n.º 216-C/2008, de 3 de Março, aprova os modelos do aviso de pedido de 

licenciamento de operações urbanísticas; 
• Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, aprova o regime da acessibilidade aos edifícios que 

recebem público, via pública e edifícios habitacionais;  
• Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, regime jurídico da urbanização e edificação, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 
• Decreto-Lei n.º 462/99, de 5 de Novembro, regime de inscrição no cadastro de 

estabelecimentos comerciais. 
 
6. CICLO DE VIDA DO RETALHO 

 
Conceito importado do marketing e com aplicação no retalho, que preconiza que existe um ciclo de vida 
no retalho que varia de 15 a 20 anos e que está dividido em quatro períodos: 

I – O período da inserção, que corresponde ao início da actividade do ponto de venda, onde se 
pode observar um crescimento das vendas, mas também pode existir um prejuízo operacional 
durante este período; 
II – O período do desenvolvimento, durante o qual o ponto de venda vai inserir-se no mercado, 
as vendas e o lucro tendem a apresentar um crescimento acelerado, mantendo a curva de 
vendas em progressão, até por volta do 15.°ano.  
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III - O período de maturidade que é caracterizado pela diminuição do crescimento das vendas e 
pode acontecer uma diminuição das margens.  
IV – O período do declínio pode suceder ou não, porque se o volume de vendas se mantiver o 
ponto de venda poderá encontrar o equilíbrio e manter-se no período da maturidade. O que 
marca a entrada neste período é o surgimento da concorrência e aí o ponto de venda terá que 
realizar investimentos e reestruturar-se. Neste período a tendência é para a diminuição do 
volume de vendas. Se o ponto de venda não for capaz de ultrapassar a fase de declínio o ciclo 
termina e não restará alternativa ao seu encerramento ou abertura noutra localização. 

 
7. O CONSUMIDOR 

 
7.1. O Processo de compra 

É necessário perceber a razão e a forma pela qual os consumidores efectuam as compras, porque a 
sua compreensão vai determinar as características do ponto de venda. Os consumidores são levados a 
comprar por diferentes razões, e podemos identificar alguns factores que influenciam as escolhas dos 
consumidores, como a localização, a acessibilidade, o preço, o atendimento, a variedade de produtos e 
o espaço no seu todo (Las Casas, A. L. Marketing: Conceitos, exercícios e casos, São Paulo, 1989). 
O ambiente dentro da loja e a obtenção de respostas satisfatórias, por parte de consumidores cada vez 
mais diferenciados, são aspectos a merecer especial atenção, tendo presente a especificidade dos 
diferentes formatos de loja. Os vários estudos realizados não apresentam soluções prontas a aplicar 
mas são unânimes em considerar que todas elas têm que ter um ponto de partida comum: o 
consumidor e a sua satisfação. 
Um conceito importante para o retalho é o marketing mix, que é a teoria mais aceite no marketing, a 
qual identifica 4 elementos fundamentais, que são conhecidos pelos 4 P’s, que são Produto, Preço, 
Promoção e Ponto de venda, entendendo-se que são alguns dos pilares importantes em que deve 
assentar o ponto de venda (Maccarthy, E. Jerome. Basic Marketing – A managerial approach, 1960;. 
Kotler, Philip, Megamarketing, 1986). 
 

7.2. O comportamento do consumidor 
Compreender o consumidor e conhecer o seu comportamento é um factor de extrema importância para 
o sucesso de qualquer empresa, nomeadamente para as que operam no retalho. Perceber o 
comportamento do consumidor assume-me como tarefa fundamental para o retalho, porque só assim 
se pode responder totalmente há suas necessidades e só um consumidor satisfeito, repete a sua 
compra. 
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7.2.1. Factores influenciadores 
Para se perceber o comportamento do consumidor é necessário analisarmos as influências, tanto 
internas como externas, nas influências internas temos os factores motivacionais, o modo como 
aprende, a percepção do mundo, traduzindo-se em atitudes e características de personalidade, e para 
os factores externos, os laços familiares, o posicionamento social, as referências sociais e os laços 
culturais. 

 
7.3. A satisfação do consumidor 

Peter Ferdinand Drucker, (Management; Tasks, responsibilities, practices – 1973), veio recentrar o fim 
a que se destina cada negócio, e observou que conseguir atrair clientes e mantê-los satisfeitos deve 
ser o sentido de todo o negócio. Entender os mecanismos que produzem um cliente satisfeito é tarefa 
árdua e incrivelmente mutável, pois a satisfação de hoje é a insatisfação de amanhã.  

 
7.4. O processo de tomada de decisão de compra 

O factor chave na tomada de decisão pelo consumidor é uma necessidade insatisfeita, pelo que vai 
obter informação, vai analisar e só depois toma a decisão de comprar e o processo só termina com a 
avaliação do produto e do serviço após venda. A conjugação da compra e da avaliação da compra 
estão interligados, já que as expectativas estão directamente ligadas com a satisfação do produto ou 
serviço. 
 

7.4.1. Características das lojas 
Para realizar uma compra, seja ela de conveniência ou de comparação, conceitos adiante explicados, o 
indivíduo, antes de tomar a decisão de compra, vai hierarquizar as características que o fazem decidir 
por este ou por aquele local e só compreendendo como esses indivíduos hierarquizam essas 
características é que se percebe quem é o público-alvo. Quanto mais um empreendimento tiver como 
referencial de qualidade as características desejadas pelo público que pretende atingir, maior tende a 
ser o seu sucesso de vendas e a sua penetração no mercado.  
O ponto de venda tem de ser aprazível para o consumidor, proporcionando a facilidade de acesso e de 
circulação, a loja deve apresentar um conforto luminotécnico, térmico e de limpeza, de modo a 
influenciar o acto da compra. O ponto de venda deve apresentar uma implantação e uma disposição 
dos produtos de modo a facilitar a compra, a variedade e a diversidade da gama devem ser amplas e 
tratando-se de pontos de venda que são na sua génese de auto-serviço, o atendimento quando 
solicitado deve ser de acordo com o espectável pelo público-alvo.  
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7.5. O conjunto das características da superfície comercial 
O ponto de venda deve transmitir ao consumidor ou ao público-alvo um conjunto de características, de 
forma que sejam vista pelo público-alvo, como um conjunto de factores que o atraiam para comprar na 
loja. Os consumidores identificam e ponderam sobre essas características e hierarquizam-nas. Ao 
identificar-se essas características de acordo com as necessidades do público-alvo, está-se a definir 
uma estratégia que será decisiva na capacidade do ponto de venda atrair o seu público-alvo. 
É necessário diferenciar aqui as compras por conveniência, das por comparação, já que obrigam a 
duas abordagens distintas, na primeira o consumidor efectua a compra de forma intensiva e a escolha 
do local tende a ser o mais perto e com melhor acessibilidade, mas já não para o caso da compra por 
comparação em que o consumidor pretender obter um ganho suplementar com a compra, logo a 
estratégia na definição do conjunto das características do ponto de venda é diferenciada, tornando-se 
mais elaborado a definição do conjunto das características se o mesmo ponto de venda responde ou 
pretende responder a ambas as necessidades de compra. 
 
8. GESTÃO DA MARCA 

 
A gestão estratégica da insígnia/marca é desde há muito aceite como uma ajuda fundamental no 
potenciar de vendas de produtos e serviços. Associar a marca aos produtos e serviços comercializados 
representa um activo de peso. 
Tem sido interessante verificar que no retalho a introdução das marcas próprias das cadeias de 
distribuição, (os chamados produtos brancos), seja através de produtos que ostentam a sua marca ou 
que são vendidos com marca diversa do nome da cadeia, mas que são por si produzidos ou 
embalados, veio demonstrar que o mercado já reage muito bem à marca do ponto de venda, onde o 
preço exerce uma forte pressão, mas já ultrapassou esse patamar obrigando as marcas “tradicionais” a 
formarem um bloco em defesa do seu produto e da sua marca.  
O próprio conceito de marca sofreu uma alteração profunda, estando o consumidor a reagir melhor ao 
produto que à marca, apercebendo-se que produto com marca representa um acréscimo de valor que 
não está disposto a pagar.  
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9. O PLANEAMENTO 
 

9.1. O urbanismo e o retalho 
As alterações que se tem verificado nas últimas décadas, com a crescente urbanização das sociedades 
têm introduzido alterações de fundo na caracterização das cidades, com alteração significativa do uso 
dos solos e a observar-se que algumas zonas deixam de ser utilizadas, assistindo-se a mudanças nas 
centralidades, perdendo-se em continuidade, já os locais passam a ter uma utilização temporal muito 
fixa em horas do dia sem existir complementaridade entre os vários usos, quer sejam de habitação, de 
trabalho, de consumo ou lazer. É reconhecida a enorme capacidade do comércio agregar essas 
actividades e o planeamento territorial e a reabilitação urbana devem utilizar o comércio e as 
superfícies comerciais como uma forma de modelação e de revitalização do espaço urbano. É 
fundamental que o planeamento urbanístico tenha uma atenção especial em relação às grandes 
superfícies retalhistas, à sua distribuição e características, já que são pensadas a longo prazo. O 
planeamento eficaz de novos empreendimentos imobiliários para grandes superfícies retalhistas pode 
ser usado como estratégia para melhorar a habitabilidade das cidades e congregar as actividades, 
evitando a sua dispersão. 

 
9.2. O planeamento 

Os empreendimentos imobiliários para retalho consomem um volume de recursos muito elevado e 
possuem uma configuração rígida e as readaptações ou só são possíveis com elevados investimentos 
ou são de todo impossível, logo o empreendimento deve ser planeado de forma a corresponder à 
expectativa do seu público-alvo de forma duradoura. O planeamento é uma das ferramentas que vai 
permitir diminuir o risco do investimento e preparar o sucesso do empreendimento.  
Começa-se por elaborar um planeamento estratégico em relação ao mercado que se deseja actuar. 
Com a estratégia definida e o mercado identificado, a procura inicia-se com a identificação de zonas 
com as características do mercado identificado no planeamento estratégico. 
A caracterização do local de implantação deve ser efectuada com muita precisão durante a fase de 
planeamento, já que a localização constitui ponto fundamental para o sucesso do empreendimento. 
Antes de o projecto ganhar forma, a implantação do ponto de venda é precedida da realização de 
estudos referentes às possíveis localizações, atendendo ao enquadramento territorial, às infra-
estruturas existentes, ao desenvolvimento urbanístico, às condições de acessibilidade e à visibilidade, 
entre outros factores, sendo em função das condicionantes que se toma a decisão por uma 
determinada localização. Os estudos efectuados previamente devem servir de base para calcular a 
quota de mercado potencial e a estimativa do volume de vendas. 
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10. A LOCALIZAÇÃO NO RETALHO 
 

10.1. A Localização 
A localização de um ponto de venda é entendida pelos retalhistas como um factor estratégico, para 
conseguirem obter o volume de vendas esperado e necessário para o sucesso do ponto de venda, 
transformando-se assim numa das mais importantes decisões a tomar pelos retalhistas. A localização 
por si não revela grande informação no determinar do melhor local para implantar um ponto de venda, 
a análise deve ser concentrada em descodificar a relação espacial existente entre o local e a 
distribuição geográfica do público-alvo, já que a capacidade de entender essa relação é factor crítico 
para conseguir entender o desempenho do ponto de venda. A conjugação de todos os dados 
recolhidos, a sistematização da informação, e tirar daí conhecimento que permita perceber o 
desempenho futuro do ponto de venda, as melhores localizações possíveis e perceber o 
comportamento dos consumidores é uma tarefa deveres complicada, agravada pelo facto das 
empresas de retalho não divulgarem essa informação preciosa porque percebem que o seu negócio 
está muito dependente de alguns factores estratégicos e este é sem dúvida entendido com um dos 
mais estratégicos, logo revelam algum secretismo na divulgação dessa informação. 
A decisão de implantação num determinado local de uma superfície comercial é por natureza uma 
decisão de longo prazo e essa decisão tem que ser ponderada tendo como cenário uma situação em 
constante mudança e na implantação do ponto de venda os retalhistas devem conseguir programar o 
presente e o futuro. 
Do lado do consumidor, o peso da localização das lojas e do preço dos produtos está quantificado, e 
são identificados como os factores de maior relevância. 
Tem-se assistido que a escolha da localização è precedida de um estudo profissional e científico, 
recorrendo com menor intensidade à experiência. Começaram a ser utilizados modelos com enorme 
sofisticação na forma como identificam, a melhor localização potencial, o estudo do público-alvo e a 
previsão do volume de vendas 
 
Com a expansão das grandes superfícies comerciais, o aumento da concorrência e as condicionantes 
de ordem política, a escolha da localização passou a ter critérios que tiverem que se readaptar à nova 
realidade do mercado e das condições políticas e legislativas, levando a que se efectuem investimentos 
em locais pouco atractivos segundo a lógica da localização, ou seja: 
“...a localização já não é escolhida pelos critérios de vinte há anos atrás: instalamos uma superfície 
comercial onde se consegue e não no local ideal...”. (Abramovitz, Desafio é buscar tráfego de 
qualidade - Agosto de 2000). 
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10.2. Decisão da Localização e Previsão do Volume de Vendas 
Num número significativo de casos a análise e a decisão sobre a localização do ponto de venda é 
efectuada com base na experiência do decisor e não em critérios objectivos. A ponderação precisa e 
com o auxilio de ferramentas de apoio à decisão, com a determinação precisa do melhor local, pode 
significar a diferença entre o ponto de venda atingir o volume de vendas esperado ou falhar 
completamente a sua previsão, já que os níveis de procura, a ponderação da concorrência e a análise 
do perfil dos consumidores pode não corresponder ao esperado e representar elevados custos para a 
empresa. São variados os exemplos em que pequenas variações no local do ponto de venda implicam 
perdas muito importantes no volume de negócio,  

 
10.3. Ferramentas auxiliares na escolha da localização 

A escolha do local preciso para a implantação de uma superfície comercial tem sido objecto de análise 
e estudo através de ferramentas desenvolvidas para outras ciências, mas que foram adaptadas e 
prestam um valioso auxilio aos decisores, já que através de softwares desenvolvidos especificamente, 
são capazes de congregar muita informação, tratá-la e fornecer um resultado consistente, pelo que os 
grupos da distribuição já os adoptaram com instrumento de auxílio à decisão. Estes sistemas de 
informações geográficas são identificados por SIG (Geographic Information Systems).  
O desenvolvimento destas ferramentas tem sido constantemente aperfeiçoado, tratando desde dados 
referentes ao rendimento do consumidor, a concorrência instalada, a demografia, o território, os 
movimentos pendulares dos potenciais consumidores, o nível de investimento requerido para o local, a 
previsão do volume de vendas, etc.  
 

10.4. A capacidade de vender em função da localização 
A conjugação entre o factor localização e o factor da distribuição geográfica dos potenciais clientes 
determina a capacidade do ponto de venda em atrair os consumidores para realizarem as suas 
compras, sejam as chamadas compras por conveniência, sejam as compras por comparação. A 
capacidade para atrair o consumidor para as compras por conveniência e induzi-lo a efectuar as de 
comparação é determinante, e tem sido este o caminho seguido pelas grandes superfícies comerciais. 
A localização deve ser conveniente, conseguindo que na mesma deslocação o consumidor seja 
desperto para a oferta complementar e efectue também as compras por comparação. Deste modo o 
consumidor reduz o esforço para satisfazer as suas necessidades, de curto e médio prazo, as quais 
são satisfeitas num mesmo local e as visitas aos concorrentes são diminuídas. Podemos observar já 
um terceiro nível de preocupação das grandes superfícies, nomeadamente dos centros comerciais, 
onde assistimos à resposta a uma evidência, o consumidor aumenta o tempo dispendido dentro dos 
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centros e a compra já não é suficientemente atractiva para o ocupar em pleno a sua permanência e os 
centros comerciais começam a transformar-se em locais multiusos onde o lazer começa a ocupar um 
espaço muito importante. 
 
É importante sublinhar que a nova superfície comercial não cria novos consumidores, ela vai tentar 
criar condições de atractividade para que os consumidores que efectuam as suas compras noutro local 
alterem os seus hábitos e passem a efectuar as suas compras no novo ponto de venda. Para que se 
verifique essa mudança e o novo estabelecimento consiga alterar e promover essa mudança, tem que 
ser reconhecido pelo consumidor como um local mais atraente que o local onde efectua as suas 
compras habitualmente. Esta ruptura de hábitos é a pedra de toque, e a localização é um factor 
importante, já que o consumidor terá que entender que a sua ida ao ponto de venda vai-lhe exigir 
menor esforço. A zona de influência é determinada pelo tempo/distância admissível para os 
consumidores, determinando assim o local de emissão dos potenciais consumidores. 
 

10.5. Modelos e técnicas de auxílio á escolha da localização 
A percepção dos retalhistas que a localização é um factor de extrema importância é longínqua, mas a 
avaliação dos locais potenciais para a implantação através de modelos e técnicas de auxílio á decisão 
é de utilização recente. A experiência e técnicas empíricas que eram utilizadas, implicavam uma análise 
subjectiva e mostravam-se incapazes de ponderar um numero elevado de variáveis, e com as 
condições de mercado a sofreram alterações radicais, com o surgimento de concorrência em 
praticamente em todas as localizações, bem como o surgimento de um consumidor muito exigente, 
obrigaram os retalhistas a socorrerem-se de informação que lhes permitisse decidir com muito menor 
possibilidade de incerteza e desenvolveram-se modelos mais ou menos sofisticados, que pretendem 
através da análise do maior numero possível de variáveis, como a concorrência, os factores 
demográficos e sociais, o rendimento disponível, etc., conseguir estabelecer uma relação entre elas e o 
volume de vendas. Com a utilização dos modelos é obtido um grau mais elevado de segurança e o 
risco do investimento é diminuído, mas não é eliminado.  
É possível identificar vários modelos de apoio à decisão de localização, que vão desde modelos ou 
técnicas, tais como o empírico que se apresenta como o mais simples, o análogo que se socorre de 
uma análise comparativa com um ponto de venda já existente, da regressão múltipla, utilizado na 
determinação do volume de vendas de uma nova loja, da análise factorial que procede à junção de 
variáveis, segmentando as lojas em grupos idênticos, o modelo gravitacional, que tem por base o 
equilíbrio entre a atractividade da loja, a localização e a distância desta até aos potenciais clientes e  
redes neuronais. Podemos encontrar modelos com o nome de quem o formulou como é o caso do 
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modelo de Huff, o modelo MCI, o modelo de potencial de mercado, sendo de referir duas teorias 
económicas que são referenciadas como auxiliares na tomada de decisão da localização e que são 
teoria do lugar central e a lei de Reilly de gravitação do retalho, a teoria do lugar central baseia-se na 
atractividade do centro e o modelo gravitacional, que considera que o poder de atracção está ligado 
com a quantidade, logo o consumidor é atraído para os locais com maior poder de atracção. 
 
11. ESTUDO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 
11.1. Área de Influência 

Entende-se por área de influência a distância que os consumidores estão dispostos a percorrer em 
conforto para se deslocarem ao ponto de venda.  
A prática na identificação da área de influência determina que se desenhem linhas isócronas e isocotas 
no mapa, em função do tempo e distância de viagem. As isócronas são linhas de tempos iguais, 
marcadas, por exemplo, de 5 em 5 minutos até aos 30 minutos, as isocotas são linhas de distância 
iguais, geralmente traçadas de 1 em 1 quilómetro, como um círculo, cujo centro é o local onde se situa 
o projecto. A regra é considerar que dentro da área de influência temos 3 zonas, a primária que 
representa a primeira coroa e que concentra 60% a 75% dos potenciais consumidores, a secundária 
que representa a segunda coroa e que concentra 15% a 25% dos potenciais consumidores: a terciária 
que representa a terceira coroa e que concentra cerca de 10% dos potenciais consumidores. Estas 
zonas concêntricas são consideradas para deslocações efectuadas por automóvel à velocidade legal. É 
de referir que estas linhas devem ser traçadas para as deslocações efectuadas por transporte colectivo 
e a pé. Nas deslocações a pé, as quais vão variar de acordo com as distâncias máximas que os 
consumidores estão dispostos a efectuar, tendo em atenção que o peso das compras efectuadas é um 
factor inibidor e que se a distância máxima que os consumidores estiverem dispostos a efectuar for de 
3 km, a distância máxima do centro ao limite é de 1,5 km. É possível assim, dividir a área de influência 
primária, secundária e terciária para os consumidores que se deslocam a pé.  
É necessário identificar a forma como se deslocam os consumidores ao ponto de venda e quantificar a 
sua distribuição quanto ao peso de cada uma delas. A área de influência sofre distorções com vários 
factores, nomeadamente a densidade populacional, a existência de concorrência, a idade dos 
consumidores, o tamanho da loja, a capacidade da insígnia de se tornar atractiva, e o tipo de produtos 
oferecido, sendo que para compras de conveniência a área de influência é menor que para as compras 
por comparação.   
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11.2. Recolha e análise de dados 
A recolha e análise de dados da envolvente requer um cuidado especial, e a equipa deve analisar a 
população, o seu rendimento, os factores demográficos, as características físicas do local, incluindo 
acessibilidades existentes ou a construir, a concorrência, e seguidamente determinar a sua área de 
influência e aí identificar o público-alvo. O resultado do estudo deverá revelar se o novo ponto de venda 
é capaz de conquistar parte do mercado. Esta capacidade de conquistar os consumidores, alterando os 
seus hábitos de compra que resultará numa maior ou menor penetração no mercado potencial, está 
directamente ligada à estratégia de criação do conjunto das características da superfície comercial. 
Tendo o estudo revelado a área de influência e o público-alvo, é necessário analisar os dados 
referentes ao ponto de venda, nomeadamente as vendas anuais da concorrência, os metros quadrados 
instalados na zona, o custo operacional anual, o resultado operacional, os canais de venda e o 
investimento para abertura da nova loja, e a partir destes dados poder-se-á obter um cálculo do 
potencial do volume de vendas e os custos operacionais do ponto de venda. A análise detalhada é 
efectuada como seguidamente passamos a especificar.   
 

11.3. O conjunto das características da superfície comercial 
Já analisada anteriormente, o conjunto das características da superfície comercial já deve estar 
previamente definida. Por outras palavras, todos as características físicas, os serviços e mix de 
produtos devem estar estabelecidos previamente. O factor de ponderação regional, com a introdução 
de especificações da zona de localização da loja, nomeadamente hábitos de compra, estilos e produtos 
regionais, será a tarefa restante e servirá para se afinar a loja.  
Estes factores ou características devem estar colocados de maneira a que, do ponto de vista do 
público-alvo, representem um factor de atracção para a loja. Este conjunto das características deve 
cobrir as necessidades e expectativas do público-alvo, fazendo com que ele se desloque à loja quando 
toma a decisão de efectuar a compra.  
É importante referir que, muitas vezes, apesar da localização parecer bastante boa, pode-se chegar à 
conclusão de que não há naquela localidade o público-alvo pretendido, de modo que as outras etapas 
do planeamento sejam cumpridas. 
 

11.4. Delimitação da área de influência 
Como referido a procura do público-alvo está directamente ligado com a identificação da área de 
influência do local de venda. Na determinação da área de influência, determina-se um tempo de viagem 
que se acredita aceitável para os consumidores chegarem á loja. Este tempo varia muito de zona para 
zona e dos próprios hábitos dos consumidores. 
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No caso de grandes metrópoles, para empreendimentos de retalho, pode-se delimitar de duas a três 
áreas de influência através das respectivas linhas isócronas.  
Através de trabalho de campo efectuado na zona são medidos os tempos de deslocação por 
automóvel, por transportes públicos e a pé dos diversos pontos da região até ao local onde se pretende 
implantar a loja. Deverão ser consideradas as barreiras físicas, geográficas, sociais e outras, que 
podem determinar o caminho a percorrer, independentemente do tempo de deslocação.  
Este trabalho de campo é de uma importância fundamental, pois qualquer erro de medição ou a pouca 
sensibilidade para perceber as deslocações das populações dentro da região pode determinar erros 
profundos na análise da zona de influência do projecto, ao incluir ou excluir zonas importantes. 
Nesse trabalho de campo terá que ser analisado e ponderado que ao se efectuarem as medições será 
necessário que as estas sejam efectuadas respeitando os limites de velocidade impostos, bem como a 
análise de tráfego, com os respectivos congestionamentos, tendo de ser efectuadas várias medições 
em diferentes horas e dias da semana, tendo também em conta factores regionais, nomeadamente 
com o aumento ou diminuição do tráfego durante o período de um ano. As vias rápidas podem induzir 
em erro o medidor, já que ao considerar-se um tempo de deslocação igual para vias normais e para as 
vias rápidas, colocam-se valores iguais para realidades diferentes, tendo que ser considerados tempo 
de deslocação diferentes para as diferentes vias. 
Deve ser determinado o padrão de medida para o consumidor que se desloca à loja através de 
transportes públicos ou a pé, considerando o factor de conforto que determinará o limite máximo (ida e 
volta) que o mesmo está disposto a efectuar para se deslocar à loja. Esta análise é determinante para 
lojas de menor dimensão, já que a sua capacidade de atracção é menor, bem como o estacionamento. 
Com os dados recolhidos, são mapeados os pontos que resultaram das distâncias percorridas nos 
tempos de deslocação determinados. Estes pontos servirão para traçar as isócronas que delimitam as 
áreas de influência primária, secundária e terciária, bem como as linhas isocotas. É importante salientar 
que as linhas a desenhar não são linhas concêntricas a partir do ponto de localização do projecto, mas 
linhas distorcidas, conforme o levantamento efectuado, já que a área de influência não é uniforme e as 
distâncias não são medidas em linha recta, isto porque locais à mesma distância em linha recta podem 
corresponder distâncias reais muito díspares e a tempos de viagem mais longos, incluindo aqui as 
linhas de delimitação da área de influência para deslocações a pé bem como por transportes públicos.  
Dentro dessa área, efectuam-se análises sobre os potenciais consumidores para o empreendimento, 
as quais são comummente realizadas através de estudos de mercado, análises de dados secundários 
e levantamentos de campo. Através dos dados demográficos e por meio do cruzamento destas 
informações, é possível obter, o número de habitações, rendimentos e de valores com o consumo e 
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chegar ao potencial do mercado dessa zona, isto é, o valor do rendimento disponível do público-alvo 
para os produtos que a nova loja pretende oferecer. 

 
11.5. Potencial de mercado 

Por potencial da zona de influência entende-se ser o consumo potencial do público-alvo, o qual pode 
ser calculado através da relação existente entre o rendimento dos consumidores e o consumo. Esta 
relação carece de uma análise muito cuidada, e é de observar que a determinação desse consumo 
está directamente ligado ao conjunto de produtos que o público-alvo adquire, mas é relevante que a 
análise seja efectuada ao mix de produtos que o novo ponto de venda vai oferecer e esse cálculo e de 
extrema importância. 
A correlação entre o consumo e o rendimento foi objecto de diversos estudos, tendo revelado na sua 
quase totalidade a existência de uma forte correlação estatística.  

 
11.6. Análise da concorrência instalada 

Num mercado concorrencial a análise da concorrência instalada e a instalar é fundamental. Esta 
análise envolve a recolha de dados que se podem obter pela identificação física dos pontos de venda, 
dos metros quadrados instalados, etc. Mas, o número de clientes e a facturação, por regra não são 
revelados e carece de análise amostral, o que pode determinar intervalos que significam a diferença 
entre o sucesso e o insucesso. A identificação da possível concorrência a instalar é igualmente difícil e 
a regra é o sigilo absoluto relativamente aos locais de procura.  

 
11.7. Potencial de penetração no mercado 

A rigidez de um empreendimento imobiliário para comércio è muito grande, já que não se atingindo as 
vendas esperadas, toda a operação fica comprometida, pois para produzir resultados positivos (lucros), 
a redução de despesas, por regra não é suficiente. Neste caso, a reversão da situação é muito difícil, 
pois, dependendo do motivo pelo qual o volume de venda é relativamente baixo, haverá a necessidade 
de repensar todo o empreendimento, o que dada a sua rigidez pode ser inviável. Sendo a decisão de 
efectuar o investimento num novo projecto baseado numa estimativa de um potencial volume de 
vendas e dadas as características do empreendimento é de boa prática que a decisão seja efectuada 
tendo por base um potencial de vendas expectável, considerando vários cenários, presentes e futuros e 
que no critério de calculo seja adoptado uma premissa moderada.  
A quota de mercado da nova loja e o seu potencial de vendas dependerá da competitividade 
relativamente aos concorrentes e da capacidade de atrair clientes. É fundamental ter em atenção que a 
introdução no mercado de uma nova unidade vai repartir entre as unidades instaladas os consumidores 
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existentes na área de influência, mas por muito boa que seja a capacidade de conquistar clientes aos 
concorrentes, vai resultar que os consumidores se vão dividir por mais um concorrente, o que pode 
resultar num mercado com excesso de oferta e colocar em declínio todos os pontos de venda. 
 

11.8. Potencial de vendas residual 
Trata-se de um conceito que identifica o potencial residual como correspondendo aos consumidores 
que dentro da área de influência entende não encontrarem um local com potencial para satisfazer as 
suas necessidades. As suas compras são assim efectuadas fora da área de influência, mas os 
consumidores representam um potencial para quem se quer instalar da zona. O estudo deste potencial 
que não se encontra satisfeito, deve levar a identificar os locais onde realizam as suas compras, captar 
as características desses locais e integra-las no novo ponto de venda. Na verdade, percepcionar o 
tangível e intangível dessas características é uma tarefa que revela enorme dificuldade. 

 
11.9. Conquista do mercado externo 

Significa que a nova unidade pode exercer o seu poder de atracção fora da sua área de influência, o 
que pode suceder em casos específicos, mas é sempre um mercado marginal e como foi referido 
anteriormente, num estudo que adopte um potencial de vendas moderado, este mercado externo não 
deve ser considerado.  
 
12. ESTUDO DO PÚBLICO-ALVO 

 
Identificar o público-alvo requer que o retalhista tenha cumprido com rigor as etapas anteriores como 
seja a definição do seu negócio, a estratégia e metas, alimentar ou não alimentar, generalista ou 
especialista, ter definido o formato e a tipologia do ponto de venda, que vai adoptar para implantá-la. O 
conjunto das características da superfície comercial deve estar desenvolvido e o público-alvo 
pretendido vai ser o resultado dessa estratégia. 
A identificação do(s) local(is) a implantar o ponto de venda está directamente ligado à identificação 
prévia de um público-alvo que corresponda com a estratégia previamente definida. (João da Rocha 
Lima, Planejamento de shopping centers, 1996). 
 
13. EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS RETALHISTAS 

 
Para expandir os seus negócios os retalhistas podem ter de adoptar diferentes estratégias como seja, o 
aumento da produtividade, quer pelo aumento dos clientes, quer das vendas médias, quer do aumento 
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do número de pontos de venda. Pode adoptar uma estratégia de desenvolvimento com a criação de um 
novo mix de produtos e de novos segmentos de mercado, pela melhoria da produtividade, pela redução 
de custos, melhoria na logística, redução de stocks, etc. Pode ainda expandir os seus negócios pela 
aquisição de um fornecedor ou pela compra de um concorrente. 
 

13.1. Classificação do retalho e os novos formatos 
Podemos classificar o retalho de acordo com a forma de organização e no modo como actuam no 
mercado, os canais que utilizam, ou no tipo de produtos que comercializam, temos assim redes 
independentes, grupos integrados, alimentares e não alimentares, generalistas ou especializados, etc. 
O retalho tem-se vindo a adaptar e a criar novas forma de chegar ao consumidor, sendo possível 
observar a criação de novos formatos e é possível encontrar lojas de conveniência, minimercados, 
supermercados, hipermercados, lojas integradas, isto é, lojas dentro de outras lojas, retail’s park, lojas 
especializadas, como, por exemplo, bricolage, electrónica, animais, etc., lojas de desconto, outlets, 
lojas de fábrica, etc., tendo-se verificado uma expansão do retalho sem lojas, o retalho virtual. 

 
14. CONCLUSÕES 

 
O estudo efectuado sobre a escolha da localização de novos empreendimentos imobiliários para 
grandes superfícies comerciais teve como premissa a análise teórica de todo o processo, tendo 
desenvolvido uma pesquisa sobre o estado da arte, o que me levou a analisar as melhores práticas. É 
um trabalho em que se pretendeu que o seu resultado, ao congregar informação e conhecimento de 
fontes muito diversas e estruturando o que me pareceu mais relevante, possa servir de guia para quem 
pretende desenvolver ou aprofundar o conhecimento sobre a matéria ou que, seja actor no sector do 
retalho. Ao mesmo tempo permitiu conhecer todo o processo e servir de base para a análise do estudo 
desenvolvido na segunda parte do trabalho, aplicando os conhecimentos ao estudo de caso. 
Ao estudar o sector deparei-me com muita informação e com bastantes trabalhos realizados, que 
analisam com profundidade o sector da distribuição, mas poucos que interliguem o sector imobiliário e 
o do retalho. Relativamente à localização de superfícies comerciais os trabalhos disponíveis são 
relativamente poucos e os trabalhos analisados esquematizam o processo que antecede a tomada de 
decisão, mas por regra não fazem a aplicação a casos concretos, sendo perceptível que não se trata 
de uma lacuna, mas como já foi dito anteriormente, as empresas de retalho não fornecem esses dados, 
sendo regra que não permitem o seu uso e divulgação.  
É perceptível que as cadeias de distribuição têm um volume de capital investido nas suas carteiras de 
lojas, incluindo o valor do terreno e dos imóveis neles construídos, mas que a percepção do imóvel 
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como um activo imobiliário não é entendido pela organização. Foi possível constatar um fenómeno que 
já começa a ganhar enorme peso nas cadeias de retalho, o facto de alguns pontos de venda que 
entram na fase de declínio e que são forçados a encerrar, e permanecerem encerrados e representam 
um passivo, já que ao terem sido pensados com uma utilidade a sua conversão ou não é possível ou 
as organizações não estão preparadas para a sua reconversão.  
As mudanças significativas no comportamento do consumidor e o desenvolvimento de uma 
concorrência muito eficaz, traduziu-se numa actuação muito dinâmica, e colocando uma pressão no 
mercado, o que tem levado os menos preparados a terem reacções à mudança lentas, tendo como 
consequência a sua retirada do mercado.  
Verificamos que existem várias abordagens possíveis que podem ser adoptadas, algumas com mais 
rigor e sofisticação que outras, e não é possível identificar um modelo ou uma metodologia, existem 
diversas formas e abordagens de estudar a localização e foi identificando claramente ao longo do 
estudo que a diferença está em fundamentar o trabalho apresentado, mantendo sempre o rigor e a 
objectividade profissional. O estudo da localização serve para proporcionar informação clara e dar 
pistas e orientações aos decisores. 
Verifiquei que as análises de localização e apoio à decisão no retalho tem vindo a incorporar uma 
modelação mais estruturada e científica, com recurso a técnicas e a sistemas computacionais para o 
tratamento do grande volume de informação, tendo as principais cadeias da distribuição desenvolvido 
internamente modelos e programas próprios para a análise de localização e cálculo do volume 
previsional de vendas, mas que ainda não são capazes de prever com a precisão entendida 
necessária. A experiência, a emoção e factores intuitivos continuam a ser muito importantes na tomada 
de decisão na implantação de novas superfícies comerciais. 
Mesmo com o desenvolvimento mais recentemente dos Sistemas de Informação Geográfica, e do 
estudo da área de influência já ser longo, não existe nem se vislumbra um modelo, um método ou 
técnica que permita prever o comportamento do consumidor e a atractividade do ponto de venda, e 
estabelecer com rigor a zona de influência, classificar o conjunto das características da superfície 
comercial. Pode ser observado, até na análise de caso efectuada na segunda parte deste estudo que a 
diferença entre o previsto e os resultados obtidos nos pontos de venda revelam a necessidade de se 
aprofundarem estes estudos. 
É provável que a tarefa para se entender a localização, a área de influência, o público-alvo, o 
consumidor como uno, seja gigantesca e que seja necessário actualizarmos constantemente as 
variáveis, mas deve ser esse o factor que move o desenvolvimento do conhecimento sobre o sector do 
retalho. 
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15. ESTUDO DE CASO 
 

15.1. Introdução 
Nesta parte do trabalho é analisado um caso prático referente à implantação de um ponto de venda de 
comércio especializado, não alimentar, integrado num grupo da distribuição moderna a operar em 
Portugal, onde são mostrados os dados recolhidos em diversas fontes e que conduziram à tomada de 
decisão para a localização do ponto de venda, durante a fase do planeamento, da localização, 
implantação e abertura. São apresentados os dados que permitiram calcular o seu potencial de vendas. 
Como contribuição adicional do estudo, são apresentados os dados obtidos durante os primeiros 4 
anos de abertura do ponto de venda, bem como são apresentados e analisados os resultados das 
restantes lojas do mesmo grupo.  
No final é apresentada uma breve análise dos resultados obtidos depois da abertura do ponto de 
venda, fazendo algumas considerações finais sobre as estratégias adoptadas. 
Nesta análise vai ser apresentado todo o processo de licenciamento da superfície comercial, incluindo 
a obtenção da autorização junto da Direcção Geral de Comércio e Concorrência. 
Este estudo de caso pretende apresentar todo o processo relativo à implantação do empreendimento 
desde a fase anterior à implantação como a fase posterior e feita a conjugação com a doutrina teórica 
apresentada na primeira parte. 
Pretende-se contribuir com a disponibilização de informações operacionais actualizadas da montagem 
de um empreendimento imobiliário para uma grande superfície comercial antes e depois da sua 
abertura, de modo que se possa reconhecer, com as devidas ressalvas, se as opções estratégicas 
iniciais e o trabalho de base efectuado se reflectiram efectivamente nos resultados alcançados no caso 
específico. 
 

15.2. Estratégia de implantação territorial 
O ponto de venda aqui analisado faz parte de um grupo da distribuição moderna a operar em Portugal, 
o qual possuí outras insígnias e na mesma localização foram programadas e implantadas mais 
insígnias. 
O grupo desenvolveu uma implantação da insígnia em termos nacionais nos locais onde observou 
puder existir potencial para a implantação da insígnia. 
Este ponto de venda foi implantado num concelho limítrofe do concelho de Lisboa, cronologicamente 
podemos esquematizar da seguinte forma: 
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FASES DO PROJECTO DATAS 
Procura de localizações 2.º Semestre de 1998 

Negociações 1.º Semestre de 1999 
Estudos de viabilidade 3.º Trimestre de 1999 

Aprovação em Conselho de Administração Setembro de 1999 
Assinatura do contrato promessa de compra e venda Maio de 2000 

Viabilidade do loteamento obtida Dezembro de 2000 
Pedido de viabilidade do loteamento Julho de 2000 

Pedido de licenciamento do ponto de venda à D.G.C.C. Novembro de 2001 
Licenciamento obtido - D.G.C.C. Março de 2002 

Alvará do loteamento emitido Abril de 2003 
Pedido de aprovação do projecto de arquitectura Maio de 2003 

Entrega dos projectos especiais Abril de 2004 
Emissão da licença de construção Fevereiro de 2005 

Inicio da construção Março de 2005 
Abertura Setembro de 2005 

Emissão da licença de utilização 2009 
Quadro com a cronologia do projecto 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
 
Como podemos observar o processo demorou 11 anos a obter a licença de utilização, mas mais 
significativo, o tempo que mediou entre o inicio da operação e a sua abertura foi de cerca de 7 anos, o 
que revela a alteração muito significativa dos pressupostos iniciais do projecto. 
 

15.3. Selecção de locais 
A implantação da insígnia em Portugal iniciou-se durante o ano de 1997, com a abertura da primeira 
unidade em 1998, e pela sua dispersão territorial pode-se observar que a expansão se deveu à 
existência de terrenos disponíveis para licenciamento das unidades comerciais, da possibilidade de 
licenciamento das respectivas unidades, da existência de população e que o estudo de mercado 
identificasse um potencial de negócio aceitável em termos de insígnia.  
 

15.3.1. Locais alternativos 
A determinação do local ou dos locais alternativos foi baseado na possibilidade de conseguir abrir 
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rapidamente pontos de venda, já que sendo uma insígnia do retalho especializado integrada num 
grupo, estava condicionada a implantações junto da insígnia principal, tanto em locais onde já existia a 
insígnia principal, como em novos locais, onde o critério era a de ocupar rapidamente todos os locais 
possíveis sem uma análise profunda do local ou locais alternativos, limitando deste modo a 
implantação da concorrência. 
  

15.4. Estudo do local 
A selecção do local para implantação do projecto foi efectuada seguindo um critério completamente 
aleatório, procurou-se um local com área suficiente para as insígnias e deram início aos procedimentos 
seguintes, sem atender a critérios de expansão territorial, de público-alvo, área de influência ou de 
logística. 
 

15.5. Desenvolvimento do estudo de localização 
Após ter sido encontrado o local com a área ideal para a implantação do projecto foi iniciado o estudo 
da localização, nomeadamente em termos de número de habitantes, zonas de influência do projecto, 
distâncias em tempo e em km, ao local de implantação, concorrência, preços do terreno, análise de 
PDM, etc. 
 

15.6. Procura de localizações 
Com o desenvolvimento do estudo de localização foram apresentados locais alternativos para implantar 
o projecto, tendo a equipa de expansão determinado que a melhor localização era a inicial, numa 
determinação da localização do projecto baseada no factor terreno. 
 

15.7. Estudo do projecto 
O terreno seleccionado tinha uma área total de cerca de 350.000 m2, pelo que o seu titular procedeu a 
uma operação de loteamento o qual ocupava uma área de cerca de 200.000 m2, com uma área de 
construção de 85.000 m2, sendo 12.000 m2 destinados para habitação e 73.000 m2 divididos em 37 
lotes para actividades económicas, tendo o seu titular prometido vender um lote já infra-estruturado 
com cerca de 30.000 m2 ao referido grupo para a implantação das suas insígnias. 
 

15.8. Contactos formais e informais com o Município e restantes autoridades 
competentes para o licenciamento do projecto 

Foram desenvolvidos contactos iniciais com o Município e Direcção Geral do Comércio e Concorrência 
e restantes autoridades, nomeadamente, Serviço Nacional de Bombeiros, Centro de Saúde. 
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15.9. Pedido de implantação e custos iniciais de construção 
Antes de se iniciar o estudo prévio foi solicitado ao gabinete de projectos e ao departamento de 
construção para efectuarem uma visita ao local de modo a elaborarem uma implantação do projecto 
bem como ao levantamento dos custos prováveis da construção dos edifícios e infra-estruturas, como 
terraplanagens, muros de suporte, arruamentos e estacionamentos. 
 

15.10. Recolha de dados 
Os dados recolhidos para o estudo do potencial do projecto foram recolhidos do projecto tipo da 
insígnia, nomeadamente os custos de construção e equipamento, sendo utilizados os dados dos 
censos de 1991 e 2001. 
 

15.11. Estudo prévio 
Da elaboração do estudo prévio resultaram os seguintes dados: 
• Potencial de vendas ao 3.º ano – 3.374.155 €; 
• Custo do projecto – 1.928.682 €; 
• Valor do terreno – 907.952 €; 
• Área total – cerca de 9.101 m2; 
• Área de construção – 2.022 m2; 
• Área de venda – 1.300 m2. 

 
15.12. Negociação contratual 

O preço acordado foi de 2.751.370 € para a aquisição do lote, ficando atribuído ao projecto em apreço 
o valor de terreno de 907.952 €. 
O contrato promessa de compra e venda foi assinado sob condição de obtenção das respectivas 
licenças camarárias e do licenciamento pela Direcção Geral do Comércio e Concorrência. O 
pagamento do sinal foi efectuado contra a entrega de uma garantia bancária incondicional. 
 

15.13. Levantamento dos dados no terreno 
Foi efectuado o levantamento local dos dados para o estudo prévio, que se limitou a efectuar o 
levantamento do tempo de deslocação por automóvel e as distâncias ao local do projecto do público-
alvo. As deslocações a pé não foram levantadas ou analisadas no estudo prévio ou no estudo de 
mercado, bem como não foram consideradas as deslocações efectuadas em transportes públicos. 
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16. ESTUDO DE MERCADO 
 

16.1. Público-alvo e área de influência 
16.1.1. Análise de mercado da zona do projecto – Projecto tipo 

16.1.1.1. Zonas de influência 
A identificação do local com potencial para a instalação do ponto de venda da insígnia teve como base 
o projecto tipo que na data considerava 3 zonas de influência: 
• Zona 1 – 0 a 15 minutos; 
• Zona 2 – 15 a 30 minutos; 
• Zona 3 – mais de 30 minutos. 

 
16.1.1.2. População e levantamento da concorrência 

População a considerar para o estudo na zona de influência – 70.000 habitantes, repartida por 35.000 
hab. na zona 1, 25.000 hab. na zona 2 e 10.000 hab. na zona 3. 
 
Identificação da concorrência nas 3 zonas, com o levantamento dos seguintes dados: 
• Nome da insígnia; 
• Distância ao ponto de venda em km e minutos; 
• Sectores explorados (decoração, bricolage, construção, jardim e animais) sendo levantado 

somente os m2 de cada sector; 
• Serviços prestados ao cliente; 
• Tipo de comércio. 

 
16.1.1.3. Taxas de penetração e volume de vendas 

O potencial de vendas era calculado tendo como premissa uma despesa nacional por habitante para o 
sector de 119,92 € (dados indicados pela insígnia com base no Sales Index, da Marktest) sendo 
multiplicado pelo índice de consumo do concelho do local do projecto que no projecto tipo era 
considerado 80% (dados indicado pela insígnia) e pelo número de habitantes resultante da taxa de 
penetração. A despesa local por habitante para o sector no projecto tipo era assim de 95,94 €. 
Resultava assim: 
• Zona 1 – 40% - correspondente a 14.000 habitantes; 
• Zona 2 – 30% - correspondente a 7.500 habitantes; 
• Zona 3 – 10% - correspondente a 1.000 habitantes. 
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A população total para o estudo era de 22.500 habitantes. 
Resultava que o volume de negócios previsional para o 2.º ano era: 
• Zona 1 – 14.000 hab. X 95,94€ = 1.343.160 €; 
• Zona 2 – 7.500 hab. X 95,94€ = 719.550 €; 
• Zona 3 – 1.000 hab. X 95,94€ = 95.940 €; 

O volume previsional para os primeiros 3 anos era de: 
• 1.º Ano – 1.877.016 € ; 
• 2.º Ano – 2.158.568 €; 
• 3.º Ano – 2.482.353 €. 

A facturação considerava o 2.º ano piloto, correspondendo a facturação do 1.º ano menos 15% e o 3.º 
ano correspondia a um aumento de 15%, de acordo com o que se encontrava institucionalizado na 
insígnia. 

16.1.1.4. Áreas e custo do terreno 
O projecto tipo contemplava: 

Áreas e custos do projecto tipo 
Áreas 

Área do terreno  6.960 m2 
Área de implantação 3.047 m2 
Área construída 2.074 m2 
Área de venda 1.300 m2 

Área exterior do armazém 720 m2 
Área de parqueamento 2.000 m2 

Áreas de acessos, zona verde, ... 1.913 m2 
Custos gerais do terreno do projecto 

Custo do terreno 591.600 € 
Sisa (imposto que vigorava à data) 70.992 € 

Outras despesas 37.238 € 
Custo final terreno 699.830 € 
Custo final m2 100,55 € 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
16.1.1.5. Custos de construção e equipamento 

Os custos de construção, equipamento e despesas diversas do projecto tipo estavam estimados em: 
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Custos de construção, equipamento e despesas diversas do 
projecto tipo 

Terraplanagens e preparativos 196.387 € 
Construção civil 107.476 € 

Envolvente e cobertura 153.000 € 
Prestações de serviços 42.300 € 
Posto de transformação 17.000 € 

Acabamentos 113.596 € 
Equipamento 203.859 € 
Despesas várias  100.000 € 

Total 933.618 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
16.1.1.6. Custos de investimento, facturação, renda e rácio do projecto 

Para o projecto tipo são fornecidos os seguintes valores, tidos como valores médios: 
 

Custos de investimento, valor da renda, facturações e rácio do 
projecto tipo 
INVESTIMENTO 

Terreno 699.830 € 
Construção 629.759 € 

Equipamento e despesas várias 303.859 € 
Total 1.633.448 € 

RENDA 
Renda anual 124.639 € 
Renda mensal 10.387 € 

FACTURAÇÃO 
Facturação anual - 3.º ano 2.482.353 € 

Facturação média diária (362 dias) 6.857 € 
RÁCIO 

Facturação : Investimento 1,52 2.482.353 € / 1.633.448 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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16.1.2. Estudos preliminares do local seleccionado 
A zona identificada com potencial no concelho limítrofe de Lisboa resultou de estudos preliminares 
efectuados a partir de visitas ao local, aos potenciais concorrentes, da análise de dados geográficos, 
demográficos e socioeconómicos da região, de alguns estudos económicos/financeiros efectuados para 
o local. Só a partir de então, se podia determinar quais as características físicas da loja. O segundo 
passo é a validação das premissas (índice de consumo do local, zonas de influência, distancias, 
população, etc.) consideradas para o empreendimento em relação ao público-alvo e ao potencial de 
vendas.  
O estudo do local devia ser capaz de diagnosticar os seguintes aspectos: 
• O público-alvo, o tamanho e as tendências de crescimento do mercado; 
• A localização, as características dos potenciais concorrentes; 
• O potencial de vendas do novo ponto de venda. 

 
16.1.3. Análise do projecto – 1.º Estudo de mercado 

16.1.3.1. Zonas de influência 
O primeiro estudo de mercado produzido (no total foram produzidos três) para o ponto de venda em 
Setembro de 1999, resultaram os seguintes dados: 
População existente na zona de influência e considerada no estudo de mercado – 90.379 habitantes, 
repartida por 3 zonas de influência a saber: 
• Zona 1 – 0 a 15 minutos – 70.366 habitantes repartidos por 5 freguesias de 2 concelhos; 
• Zona 2 – 15 a 30 minutos – 12.083 habitantes repartidos por 3 freguesias de 2 concelhos; 
• Zona 3 – mais de 30 minutos – 7.930 habitantes repartidos por 2 freguesia de 1 concelho. 

Não foi efectuado o levantamento da concorrência. 
 
16.1.3.2. Taxas de penetração, população e volume de vendas 

O potencial de vendas foi calculado tendo como premissa uma despesa nacional por habitante para o 
sector de 95,92 €, (dados indicados pela insígnia com base no Sales Index, da Marktest) sendo 
multiplicado pelo índice de consumo do concelho, que no caso foi considerado 93,93 %, (dado indicado 
pela insígnia que deve ter por base o I.N.E.?) e pelo número de habitantes resultante da taxa de 
penetração. A despesa local por habitante para o sector no projecto no 1.º estudo de mercado era de 
90,10 €.  
Resultava assim: 
• Zona 1 – 40%; 
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• Zona 2 – 30%; 
• Zona 3 – 10%. 

População a considerar para o estudo na zona de influência – 32.564 habitantes, (resultante da 
aplicação da taxa de penetração) repartida pelas 3 zonas de influência a saber: 
• Zona 1 – 28.146 habitantes; 
• Zona 2 – 3.625 habitantes; 
• Zona 3 – 793 habitantes. 

Resultava que o volume de negócios previsional para o 2.º ano era: 
• Zona 1 – 28.146 hab. X 90,10€ = 2.535.955 €; 
• Zona 2 – 3.625 hab. X 90,10€ = 326.613 €; 
• Zona 3 – 793 hab. X 90,10€ = 71.449 €; 

O volume previsional para os primeiros 3 anos era de: 
• 1.º Ano – 2.493.943 € (menos 15% do 2.º ano); 
• 2.º Ano – 2.934.049 €; 
• 3.º Ano – 3.374.155 € (mais 15% do 2.º ano). 

 16.1.3.3. Áreas e custo do terreno 
O 1.º estudo para o projecto contemplava: 

Áreas e custos do projecto - 1.º estudo de mercado 
Áreas 

Área do terreno  9.101 m2 
Área construída 2.022 m2 
Área de venda 1.300 m2 

Área exterior do armazém 1.500 m2 
Área de parqueamento 2.000 m2 

Áreas de acessos, zona verde, ... 1.913 m2 
Área restante 3.579 m2  
Custos gerais do terreno do projecto 

Custo do terreno 907.952 € 
Sisa (imposto que vigorava à data) 108.952 € 

Outras despesas 57.162 € 
Custo final terreno 1.074.066 € 
Custo final m2 118,02 € 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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16.1.3.4. Custos de construção e equipamento 
Os custos de construção, do equipamento e despesas diversas do projecto foram estimados em: 

Custos de construção, equipamento e despesas diversas do 
projecto - 1.º estudo de mercado 

Terraplanagens e preparativos 133.329 € 
Construção civil 172.584 € 

Envolvente e cobertura 179.567 € 
Prestações de serviços 27.703 € 
Posto de transformação 17.209 € 

Acabamentos 149.639 € 
Equipamento 174.579 € 
Despesas várias  74.820 € 

Total 929.430 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
16.1.3.5. Custos de investimento, facturação, renda e rácio do projecto 

Para o projecto foram obtidos os seguintes valores: 
Custos de investimento, valor da renda, facturações e rácio do 

projecto - 1.º estudo de mercado 
INVESTIMENTO 

Terreno 1.074.066 € 
Construção 680.031 € 

Equipamento e despesas várias 249.399 € 
Total 2.003.496 € 

RENDA 
Renda anual 182.645 € 
Renda mensal 15.220 € 

FACTURAÇÃO 
Facturação anual - 3.º ano 3.374.155 €  

Facturação média diária (362 dias) 9.321 € 
RÁCIO 

Facturação : Investimento 1,68 3.374.155 € / 2.003.496 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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Como se pode observar o 1.º estudo apresentava valores acima do projecto tipo, nomeadamente: 
• Terreno - projecto tipo 6.960 m2 – projecto 9.101 m2; 
• Custo do terreno - projecto tipo 699.830 € – projecto 1.074.066 €; 
• Construção – projecto tipo 629.759 € – projecto 680.031 €; 
• Investimento total - projecto tipo 1.633.448 € – projecto 2.003.496 €; 
• Facturação 3.º ano - projecto tipo 2.482.353 € – projecto 3.374.155 €; 
• Facturação diária - projecto tipo 6.857 € – projecto 9.321 €; 
• Renda anual - projecto tipo 124.639 € – projecto 182.645 €; 
• Renda mensal - projecto tipo 10.387 € – projecto 15.220 €; 

Os valores do projecto estavam muito acima do que a insígnia preconizava para o projecto tipo. 
 

16.1.4. Análise do projecto – 2.º Estudo de mercado 
16.1.4.1. Zonas de influência e levantamento da concorrência 

Com o segundo estudo de mercado produzido para o ponto de venda em Maio de 2004, resultaram os 
seguintes dados: 
População a considerar para o estudo na zona de influência – 95.246 habitantes, repartida por 3 zonas 
de influência a saber: 
• Zona 1 – 0 a 15 minutos – 74.325 habitantes repartidos por 5 freguesias de 2 concelhos; 
• Zona 2 – 15 a 30 minutos – 13.484 habitantes repartidos por 2 freguesias de 2 concelhos; 
• Zona 3 – mais de 30 minutos – 7.410 habitantes repartidos por 1 freguesia de 1 concelho. 

O levantamento da concorrência identificou nas 3 zonas o seguinte: 
• Zona 1 – Duas grandes superfícies, uma alimentar (a 3,7 km e a 6 minutos) e outra não 

alimentar, com o licenciamento autorizado, mas sem estarem ainda em funcionamento; 
• Zona 2 – Três grandes superfícies, uma não alimentar (a 6,8 km e a 16 minutos com 1.300 m2) 

e outra duas, uma alimentar a 7 km e a 19 minutos, e outra não alimentar com o licenciamento 
autorizado, mas sem estarem ainda em funcionamento, com a área autorizada de 8.000 m2; 

• Zona 3 – Não foi identificada nenhuma concorrência. 
 
16.1.4.2. Taxas de penetração, população e volume de vendas 

O potencial de vendas foi calculado tendo como premissa uma despesa nacional por habitante para o 
sector de 112,61 €, (dados indicados pela insígnia com base no Sales Index, da Marktest) sendo 
multiplicado pelo índice de consumo do concelho, que no caso foi considerado 103,64 %, (dado 
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indicado pela insígnia que deve ter por base o I.N.E.?) e pelo número de habitantes resultante da taxa 
de penetração. A despesa local por habitante para o sector no projecto no 2.º estudo de mercado era 
de 116,71 €.  
Resultava assim: 
• Zona 1 – 30%; 
• Zona 2 – 20%; 
• Zona 3 – 10%. 

População a considerar para o estudo na zona de influência – 25.743 habitantes, repartida pelas 3 
zonas de influência a saber: 
• Zona 1 – 22.306 habitantes; 
• Zona 2 – 2.697 habitantes; 
• Zona 3 – 741 habitantes. 

Resultava que o volume de negócios previsional para o 2.º ano era: 
• Zona 1 – 22.306 hab. X 116,71€ = 2.603.333€; 
• Zona 2 – 2.697 hab. X 116,71€ = 314.767€; 
• Zona 3 – 741 hab. X 116,71€ = 86.482€; 

Resultava que o volume de negócios previsional era: 
• 1.º Ano – 2.612.482 € (menos 15% do 2.º ano); 
• 2.º Ano – 3.004.355 €; 
• 3.º Ano – 3.455.008 € (mais 15% do 2.º ano). 
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16.1.4.3. Áreas e custo do terreno 
O projecto contemplava: 

Áreas e custos do projecto - 2.º estudo de mercado 
Áreas 

Área do terreno  9.719 m2 
Área de implantação 3.047 m2 
Área construída 2.074 m2 
Área de venda 1.300 m2 

Área exterior do armazém 720 m2 
Área de parqueamento 2.000 m2 

Áreas de acessos, zona verde, ... 1.913 m2 
Área restante 2.759 m2  
Custos gerais do terreno do projecto 

Custo do terreno 969.546 € 
Sisa (imposto que vigorava à data) 96.022 € 

Outras despesas 96.490 € 
Custo final terreno 1.162.059 € 
Custo final m2 119,57 € 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
16.1.4.4. Custos de construção e equipamento 

Os custos de construção, equipamento e despesas diversas do projecto foram estimados em: 
Custos de construção, equipamento e despesas diversas do 

projecto - 2.º estudo de mercado 
Terraplanagens e preparativos 225.591 € 

Construção civil 107.476 € 
Envolvente e cobertura 101.593 € 
Prestações de serviços 42.300 € 
Posto de transformação 17.000 € 

Acabamentos 113.596 € 
Equipamento 203.273 € 
Despesas várias  85.800 € 

Total 896.629 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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16.1.4.5. Custos de investimento, facturação, renda e rácio do projecto 

Para o projecto foram obtidos os seguintes valores: 
Custos de investimento, valor da renda, facturações e rácio do 

projecto - 2.º estudo de mercado 
INVESTIMENTO 

Terreno 1.162.059 € 
Construção 607.556 € 

Equipamento e despesas várias 289.073 € 
Total 2.058.688 € 

RENDA 
Renda anual 169.742 € 
Renda mensal 14.145 € 

FACTURAÇÃO 
Facturação anual - 3.º ano 3.455.008 € 

Facturação média diária (362 dias) 9.544 € 
RÁCIO 

Facturação : Investimento 1,68 3.455.008 € / 2.058.688 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 

Como se pode observar o 2.º estudo apresentava valores diferentes relativamente ao estudo de 
mercado efectuado 5 anos antes, nomeadamente: 
• Terreno – 1.º estudo 9.101 m2 – 2.º estudo 9.719 m2; 
• Custo do terreno - 1.º estudo 1.074.066€ – 2.º estudo 1.162.059 €; 
• Construção – 1.º estudo 680.031€ – 2.º estudo 607.556€; 
• Investimento total - 1.º estudo 2.003.496€ – 2.º estudo 2.058.688€; 
• Facturação 3.º ano - 1.º estudo 3.374.155€ – 2.º estudo 3.455.008€; 
• Facturação diária - 1.º estudo 9.321€ – 2.º estudo 9.544€; 
• Renda anual - 1.º estudo 182.645€ – 2.º estudo 169.059€; 
• Renda mensal - 1.º estudo 15.220€ – 2.º estudo 14.145€ ; 

Os valores do 2.º estudo são idênticos aos do 1.º estudo de mercado. 
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16.2. Localização e acessibilidade 
O local seleccionado situava-se na confluência de três concelhos limítrofes de Lisboa, na zona 
noroeste, zona caracterizada por uma confusão urbanística baseada numa construção de génese 
ilegal, por habitações de um ou dois pisos, sendo um local praticamente desconhecido e difícil acesso, 
nomeadamente dos habitantes de Lisboa, não obstante a sua proximidade da cidade.  
O local mostra ainda, apesar das alterações de cariz urbano e industrial, uma unidade agrícola, 
formada por pequenas quintas, casais e campos fechados, possuindo um elevado número de bairros, 
desenvolvendo-se numa zona montanhosa, com grandes espaços arborizados, marcada também por 
enormes crateras, é uma zona situada numa colina com forte inclinação, com poucos acessos, mas a 
sofrer profundas alterações na sua composição, nomeadamente em termos de vias estruturantes da 
cidade e dos concelhos limites tais como a conclusão da circular regional interna de Lisboa (CRIL) e 
itinerário complementar 16 (IC16), encontrando-se a pouco mais de cinco minutos do limite da cidade 
de Lisboa. 
As condições de visibilidade do local eram e são diminutas, bem como o acesso local e regional era e é 
pouco eficiente, não foi medido a intensidade do volume de tráfego, nem foi feito o levantamento no 
local nem efectuada avaliação referente às deslocações efectuadas por automóvel ou por transporte 
público. As deslocações a pé no local não foram avaliadas. 
A construção do loteamento onde foi implantada a unidade comercial tinha previstas ligações às redes 
regionais de acesso ao local. As ligações às redes locais, passados que são 5 anos desde a sua 
abertura não foram efectuadas. 

 
16.3. Área de Influência 

Foram consideradas como área de influência do projecto três zonas divididas em três tempos de 
deslocação, até 15 minutos, de 15 a 30 minutos e mais de 30 minutos. Desenhando as linhas isócronas 
e as linhas isocotas num mapa, observamos que a área de influência abrangia 3 concelhos de 
predominância urbana. As barreiras naturais, as barreiras sociais não foram analisadas e ponderadas. 
Sendo um local situado numa encosta, perto do seu ponto mais elevado, e encontrando-se rodeado de 
acentuados desníveis, que funcionam como barreiras naturais para as deslocações do público-alvo, é 
facilmente perceptível que historicamente os habitantes locais não se deslocam naturalmente por toda 
a área de influência considerada no projecto. Outra constatação efectuada é que os potenciais 
consumidores não sobem a encosta, mas tendencialmente descem-na para efectuar as compras com 
consequência negativa para o projecto já que a sua posição é numa das zonas mais elevadas da 
encosta. 
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Fotografia aérea da zona de influência do projecto 

Mapa da zona de influência do projecto 
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16.4. População Residente, Famílias, Alojamentos e Edifícios 
Neste quadro podemos observar as características dos 3 concelhos na zona de influência do projecto: 

HM H HM H
Amadora 181.774 87.837 62.048 71.785 12.120 174.788 83.836 67.039 80.169 14.549

01 Alfragide 6.148 2.987 2.055 2.559 344 8.604 4.169 3.071 3.985 472
02 Brandoa 28.566 14.158 9.188 10.879 1.923 15.604 7.668 5.867 7.285 1.617
03 Buraca 14.741 7.269 4.677 4.753 1.282 15.531 7.479 5.483 6.242 1.236
04 Damaia 23.770 11.323 8.367 9.665 1.473 20.664 9.605 8.045 9.874 1.394
05 Falagueira 38.000 18.459 12.707 14.112 1.900 14.369 6.853 5.535 6.541 1.249
06 Mina 31.497 15.270 10.685 12.100 3.245 18.875 9.013 7.547 8.379 2.252
07 Reboleira 16.809 7.897 6.289 8.249 611 15.741 7.437 6.890 8.564 602
08 Venteira 22.243 10.474 8.080 9.468 1.342 19.583 9.203 8.244 9.548 1.307
09 Alfornelos 14.060 6.864 5.025 5.769 1.083
10 Sao Brás 20.673 10.203 7.253 8.972 1.822
11 Venda Nova 11.084 5.342 4.079 5.010 1.515

HM H HM H
Odivelas 130.015 63.136 42.354 50.864 12.210 132.971 64.961 49.462 56.949 14.439

01 Caneças 9.664 4.725 3.010 3.695 2.146 10.622 5.271 3.700 4.234 2.351
02 Famões 7.092 3.551 2.104 3.081 1.679 8.745 4.386 2.968 3.452 1.936
03 Odivelas 53.531 25.895 17.871 21.192 2.982 53.641 26.048 20.441 23.463 3.359
04 Olival Basto 7.346 3.524 2.472 2.832 704 6.319 3.011 2.444 2.808 723
05 Pontinha 26.252 12.723 8.725 10.203 2.645 23.233 11.357 8.980 10.015 3.209
06 Póvoa de Santo Adrião 14.463 6.989 4.549 5.531 585 14.689 7.138 5.164 5.954 897
07 Ramada 11.667 5.729 3.623 4.330 1.469 15.722 7.750 5.765 7.023 1.964

HM H HM H
Sintra 260.951 127.034 86.503 114.247 447.291 363.556 177.637 133.893 166.936 52.313

01 Agualva-Cacém 56.779 27.751 18.304 22.993 4.105 81.366 39.869 30.789 36.733 4.822
02 Algueirão-Mem Martins 40.566 19.821 13.283 16.570 5.917 63.373 30.818 23.172 29.352 7.362
03 Almargem do Bispo 8.405 4.196 2.818 3.916 3.487 8.322 4.090 2.958 3.716 3.312
04 Belas 18.645 9.205 5.786 7.597 3.661 20.380 9.951 7.313 9.228 2.721
05 Colares 6.439 3.103 2.255 5.328 4.524 7.489 3.591 2.820 5.817 4.919
06 Montelavar 3.633 1.842 1.248 1.516 1.288 3.650 1.855 1.432 1.634 1.346
07 Queluz 60.370 28.939 20.754 25.953 3.284 27.937 13.257 11.266 13.142 2.068
08 Rio de Mouro 29.672 14.434 9.659 12.132 3.701 46.402 22.833 16.476 19.662 4.815
09 Sintra (Santa Maria e São Miguel) 8.405 3.975 2.929 4.149 2.424 9.242 4.371 3.561 4.536 2.561
10 São João das Lampas 7.690 3.804 2.732 4.904 4.706 9.653 4.793 3.735 5.814 5.553
11 Sintra (São Martinho) 5.102 2.449 1.710 2.697 2.334 5.922 2.875 2.227 3.157 2.751
12 Sintra (São Pedro de Penaferrim) 6.456 3.112 2.019 2.594 1.913 9.206 4.775 2.977 4.159 2.802
13 Terrugem 4.361 2.207 1.478 1.861 1.749 4.608 2.338 1.742 2.192 1.973
14 Pero Pinheiro 4.428 2.196 1.528 2.037 1.636 4.698 2.354 1.694 2.284 1.989
15 Casal de Cambra 10.909 5.439 3.464 4.158 1.769
16 Massamá 28.212 13.724 9.962 11.517 932
17 Monte Abraão 22.187 10.704 8.305 9.835 618

Famílias Alojamentos Edificlos

SINTRA

Zona Geográfica
1991 Dados definitivos 2001 Dados preliminares

População Famílias Alojamentos Edificios População

Alojamentos Edificios População Famílias Alojamentos Edificlos

Famílias Alojamentos Edificlos

AMADORA

ODIVELAS

Zona Geográfica
1991 Dados definitivos 2001 Dados preliminares

População Famílias

Alojamentos EdificiosFamíliasPopulação PopulaçãoZona Geográfica
1991 Dados definitivos 2001 Dados preliminares

 
Fonte – I.N.E. (Instituto Nacional de Estatística) - Censos de 1991 e 2001 
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Em termos de população os 3 concelhos abrangiam em 2001 de 671.315 habitantes e uma vasta área 
do território. 
È de referir que de 1991 para 2001 registaram-se profundas alterações: 
• Concelho de Odivelas – Torna-se concelho em 1998, sendo que as freguesias que antes 

compunham o concelho de Loures sofreram as seguintes alterações: 
� População residente – Aumentou em cerca de 2%; 
� N.º de famílias – Aumentou cerca de 17%; 
� N.º de alojamentos - Aumentou cerca de 12%; 
� N.º de edifícios - Aumentou cerca de 18%. 

• Concelho da Amadora – Foram criadas mais 3 freguesias, e o concelho registou as seguintes 
alterações: 

� População residente – Regrediu em cerca de 4%; 
� N.º de famílias – Aumentou cerca de 8%; 
� N.º de alojamentos - Aumentou cerca de 12%; 
� N.º de edifícios - Aumentou cerca de 20%. 

• Concelho de Sintra – Foram criadas mais 3 freguesias, e o concelho registou as seguintes 
alterações: 

� População residente – Registou um forte aumento de cerca de 40%; 
� N.º de famílias – Registou um forte aumento de cerca de 55%; 
� N.º de alojamentos - Registou um forte aumento de cerca de 45%; 
� N.º de edifícios - Aumentou cerca de 18%. 

 
16.4.1. População considerada no estudo 

Neste quadro podemos observar as freguesias dos 3 concelhos e as populações consideradas no 
estudo de mercado 
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HM H

Caneças 10.622 5.271 3.700 4.234 2.351
Famões 8.745 4.386 2.968 3.452 1.936
Odivelas 50% 26.821 13.024 10.221 11.732 1.680
Pontinha 50% 11.617 5.679 4.490 5.008 1.605
Ramada 30% 4.717 2.325 1.730 2.107 589

Casal de Cambra 10.909 5.439 3.464 4.158 1.769
Total 73.430 36.124 26.572 30.690 9.929

Pontinha 50% 11.617 5.679 4.490 5.008 1.605

Brandoa 30% 4.681 2.300 1.760 2.186 485
Total 16.298 7.979 6.250 7.193 2.090

Belas 35% 7.133 3.483 2.560 3.230 952
96.860 47.585 35.382 41.113 12.971

SINTRAZona 3

Total das 3 zonas

Zona 2

Zona 1

SINTRA

Zonas de 
influência

ODIVELAS

AMADORA

ODIVELAS

Zona Geográfica
2001 Dados preliminares

População Famílias Alojamentos Edifícios

 
Fonte – I.N.E. (Instituto Nacional de Estatística) - Censos de 2001 

 
16.4.1.2 Novos fogos e empreendimentos imobiliários 

Como se pode observar pelo quadro a zona de influência registou um aumento de 3.723 alojamentos e 
de 652 edifícios entre 1991 e 2001, sendo que não são considerados os dados referentes à freguesia 
de Casal de Cambra, já que a sua criação é posterior a 1991. 

Brandoa 10.879 1.923 7.285 1.617

Caneças 3.695 2.146 4.234 2.351
Famões 3.081 1.679 3.452 1.936
Odivelas 21.192 2.982 23.463 3.359
Pontinha 10.203 2.645 10.015 3.209
Ramada 4.330 1.469 7.023 1.964

Belas 7.597 3.661 9.228 2.721
Casal de Cambra 4.158 1.769

Total 60.977 16.505 64.700 17.157

SINTRA

Alojamentos Edifícios

ODIVELAS

AMADORA

Zona Geográfica
Censos de 1991 Censos de 2001

Alojamentos Edifícios

 
Fonte – I.N.E. (Instituto Nacional de Estatística) - Censos de 1991 e 2001 

16.5. Concorrentes 
O levantamento aqui apresentado da concorrência foi efectuado somente para o terceiro estudo de 
mercado, mas a sua relevância no estudo de mercado é insignificante, já que a ponderação da 
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existência de concorrência na zona de influência e no potencial de vendas do projecto só poderia ter 
impacto na taxa de penetração, mas não existia nenhum critério na definição desta taxa, sendo a taxa 
de penetração colocada empiricamente. 
Como podemos observar no quadro seguinte a zona era de forte concorrência instalada, e podemos 
observar mais 4 unidades licenciadas que ainda não estavam a funcionar. 

Local da insignia Observações
Km Minutos Bricolage Construção Jardim Decoração Área 

coberta
Área 

descoberta Total
Odivelas 7 16 2 800 700 800 1000 2000 1000 3000

Telheiras 6 10 1 2.000 500 500 2.000 4600 500 5.100

Carnide 7 8 1 700 0 300 1.000 1.750 0 1.750

Santo António dos Cavaleiros 12 17 2 1.400 400 700 1.500 4.000 0 4.000

Brandoa 3 5 1 8.000 Não tinha entrado em 
funcionamento

Local da insignia Observações
Km Minutos Bricolage Construção Jardim Decoração Área 

coberta
Área 

descoberta Total
2 em Telheiras 6 11 1 9.000

Odivelas 7 16 2 7.350

Carnide 6 10 1 17.430

Loures 20 25 2 9.300 Não tinha entrado em 
funcionamento

Santo António dos Cavaleiros 12 7 2 10.000

Brandoa 3 5 1 10.000 Não tinha entrado em 
funcionamento

3 Famões 0 2 1 3.000

3 Ramada 4 6 1 4.500 Duas não tinha entrado 
em funcionamento

GRANDES SUPERFÍCIES NÃO ALIMENTARES

GRANDES SUPERFÍCIES ALIMENTARES

Distância Áreas em m2

Distância Áreas em m2
Zona

Zona

 
Quadro com o levantamento da concorrência 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
 
A presença de pólos comerciais e de serviços na zona de influência em estudo interfere directamente 
no comportamento do público-alvo, ajudando a definir seus hábitos e preferências pelos locais das 
compras. A especialização, a qualidade das operações e a capacidade de atracção tem reflexos nas 
vendas dos novos empreendimentos. Como se pode observar a zona de influência é hoje um dos 
locais com maior concorrência, acrescentando no último ano a abertura de um dos maiores pólos 
comerciais do país. 
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16.6. Análise da zona de influência 
Podemos analisar alguns factores que influenciaram a atractividade do ponto de venda e que tiveram 
um impacto significativo no potencial de vendas, em especial: 

• A acessibilidade ao ponto de venda para os potenciais consumidores é diminuta; 
• É fraco o acesso ao local por transportes públicos; 
• A oferta já instalada e os projectos em andamento tornam a zona muito competitiva; 
• O tamanho, imagem da marca e a atractividade da nova loja é reduzido; 

Desta forma, é previsível que a loja tenha uma fraca atractividade sobre os consumidores da zona 1 e 
praticamente nenhuma na zona 2 e nenhuma na zona 3 da área de influência. 

• A localização não se situa junto a uma via importante de ligação local ou regional; 
• Não é um local de confluência e distribuição de tráfego, antes pelo contrário; 
• A atractividade comercial é inexistente; 
• Não é um local de passagem para os consumidores flutuantes; 
• Não possui boa visibilidade e o fluxo de veículos é diminuto; 
• Não existia nenhum equipamento que gere atractividade natural. 

Sendo assim o projecto devia ter trabalhado com índices muito conservadores na captação do público-
alvo. 

 
16.7. Estrutura do estudo de mercado e sua validação pela estrutura interna 

O estudo de mercado foi elaborado numa base simples já existente no software Excel, tendo sido 
actualizado no decurso do tempo que mediou desde a sua validação em conselho de administração, 
até a reavaliação na fase de inicio da construção. Esta base é muito simples, compondo-se de pouca 
informação a saber: 

1. Identificação do concelho do local do projecto e das freguesias de cada zona de influência e 
colocação das respectivas populações, n.º de famílias e densidade; 
2. Identificação da concorrência, muito embora esta não seja objecto de análise ou ponderação 
no resultado do estudo; 
3. O cálculo do potencial é efectuado através de um valor considerado de despesa nacional por 
habitante para o sector, que se revelou pouco estável ao longo dos vários estudos realizados. 
Este valor é multiplicado pelo índice de consumo do concelho onde se situa o local, o resultado 
determina o valor local de despesa no sector de actividade económico da unidade comercial. 
Este índice foi fornecido pela empresa Marktest, através do seu Sales Index. Foi referido que 
este índice pode ter sido fornecido também pela empresa Nielsen Portugal. É de referir se o 
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projecto tivesse a sua zona de influência em mais de um concelho não era possível colocar 
mais que um índice.  
O resultado da multiplicação do índice pela despesa local era multiplicado pelo total da 
população e obtinha-se o volume de negócio total teórico, que aplicando a taxa de penetração 
para cada zona obtinha-se a facturação do 2.º ano do projecto, sendo que a facturação do 1.º 
ano era obtida pela subtracção de 15% ao 2.º ano e a facturação do 3.º ano era calculada com 
a multiplicação de 15% à facturação do 2.º ano. 
4. A elaboração do estudo solicitava a introdução da área do terreno afecta ao projecto; 
5. Todos os valores de construção, equipamento e despesas de instalação foram fornecidos 
pelos respectivos departamentos e trata-se de custos médios. 
6. A divisão entre a facturação com I.V.A. (imposto sobre o valor acrescentado) pelo valor total 
do investimento determinava um rácio que variou durante o tempo de aprovação do projecto 
entre 1,8 e 2. 

 
É de salientar que todos os valores apresentados nesta tese não tem I.V.A. e que os valores que 
apresentavam I.V.A., este foi expurgado. 
Como se pode observar era um estudo de mercado simples e sem grandes variáveis. 
O estudo foi validado internamente e o dossier do projecto completo foi preparado para ser 
apresentado e apreciado em conselho de administração como futuro projecto para um novo ponto de 
venda do grupo. 
 

16.7.1. Preparação do dossier completo do projecto 
Foi preparado o dossier completo do projecto para ser apresentado em conselho de administração o 
qual continha: 

1. Fotografias do local; 
2. Plantas; 
3. Planta com implantação do projecto; 
4. Planta do local a escala de 1/2000; 
5. Planta a 1/25.000; 
6. Planta com as zonas de influência e as freguesias; 
7. Estudo de mercado 
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16.7.2. Aprovação interna do projecto  
O projecto foi apresentação ao conselho de administração e foi aprovação quer pelo conselho  de 
administração quer pela equipa de apoio ao conselho de administração, somente com os dados acima 
referidos. 
A partir dessa data (Setembro de 1999) o projecto passa a existir e toda a perspectiva passa a assentar 
na negociação com o proprietário para aquisição do lote, com a Câmara Municipal e a Direcção Geral 
do Comércio e Concorrência. 
 

16.8. Tramitação do projecto 
Em traços largos podemos ordenar cronologicamente a tramitação do projecto da seguinte forma: 

A. Elaboração e assinatura com o proprietário do terreno do contrato promessa de compra e 
venda (condicionado a realização do contrato definitivo à aprovação do projecto pela Direcção 
Geral do Comércio e Concorrência e Câmara Municipal) 
B. Preparação, entrega, acompanhamento do pedido de licenciamento junto à Direcção Geral 
do Comércio e Concorrência. 
C. Acompanhamento junto do Promotor Imobiliário e do Município do processo de loteamento, 
com a apresentação de lote para a implantação do conjunto comercial, até á sua aprovação. 
D. Acompanhamento das obras de infra-estruturas do loteamento até á recepção provisória 
pelo município e restantes entidades. 
E. Pedido de elaboração dos projecto de arquitectura e entrega no Município para aprovação. 
F. Aprovação do projecto de arquitectura e pedido de elaboração dos projectos das diferentes 
especialidades e respectiva entrega no Município e nas diferentes entidades para apreciação e 
obtenção da sua aprovação. 
G. Lançamento do concurso para a adjudicação da obra. 
H. Pedido de emissão da licença de construção. 
I. Inicio da construção 
 
16.9. Preparação da implantação da unidade comercial 

Com o inicio da construção inicia-se a preparação da implantação da unidade comercial, de referir que 
a construção demorou sete meses (mais um mês que o inicialmente previsto), e que a implantação 
interna do ponto de venda foi efectuada nos últimos 60 dias, com a obra a decorrer ainda no interior e 
exterior. 
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16.10. Fases principais da implantação da unidade comercial 
A. Análise, selecção, contratação e aquisição do equipamento, nomeadamente estanteria, ar 
condicionado, sistema informático, etc. 
B. Pedido de financiamento. 
C. Contratação do pessoal e preparação da formação. 
D. Negociação com os fornecedores preparação das encomendas e programação da entrega 
em loja das mercadorias,  
E. Montagem de estanteria e implantação das mercadorias. 
F. Pedido das vistorias e da licença de utilização. 
G. Preparação da abertura de loja, nomeadamente funcionários, comunicações e marketing. 
H. Abertura de loja. 

 
16.11. Dados finais da unidade comercial à data da abertura 

16.11.1. Zonas de influência 
Os dados finais à data de abertura da loja foram os que se podem observar seguidamente: 
População considerada no estudo na zona de influência – 95.246 habitantes, repartida por 3 zonas de 
influência a saber: 
• Zona 1 – 0 a 15 minutos – 72.988 habitantes repartidos por 6 freguesias de 3 concelhos; 
• Zona 2 – 15 a 30 minutos – 16.705 habitantes repartidos por 2 freguesias de 2 concelhos; 
• Zona 3 – mais de 30 minutos – 7.410 habitantes repartidos por 1 freguesia de 1 concelho. 

O levantamento da concorrência manteve-se igual ao estudo anterior 
 
16.11.2. Taxas de penetração e volume de vendas 

O potencial de vendas final, foi calculado tendo como premissa uma despesa nacional por habitante 
para o sector de 138,01 €, (dados indicados pela insígnia com base no Sales Index, da Marktest) tendo 
sido multiplicado pelo índice de consumo do concelho, que no caso foi considerado 71,38 %, (dado 
indicado pela insígnia que deve ter por base o I.N.E.?) e pelo número de habitantes resultante da taxa 
de penetração. A despesa local por habitante para o sector no estudo final foi de 98,51 €. No estudo 
final foi alterada a taxa de penetração da zona 1 para 31%, mantendo-se as restantes taxas: 
• Zona 1 – 31%; 
• Zona 2 – 20%; 
• Zona 3 – 10%. 

População considerada no estudo final na zona de influência foi de 26.708 habitantes, repartida pelas 3 
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zonas de influência a saber: 
• Zona 1 – 22.626 habitantes; 
• Zona 2 – 3.341 habitantes; 
• Zona 3 – 741 habitantes. 

Resultou um volume de negócios previsional final para o 2.º ano: 
• Zona 1 – 22.626 hab. X 98,51 € = 2.228.887 €; 
• Zona 2 – 3.341 hab. X 98,51 € = 329.122 €; 
• Zona 3 – 741 hab. X 98,51 € = 72.996 €; 

Resultou que o volume de negócios previsional final: 
• 1.º Ano – 2.287.863 € (menos 15% do 2.º ano); 
• 2.º Ano – 2.631.043 €; 
• 3.º Ano – 3.025.700 € (mais 15% do 2.º ano). 

16.11.3. Custos de investimento, facturação, renda e rácio do projecto 
O potencial de vendas e os custos finais registados foram de: 

Custos de investimento, stock, valor da renda, facturações e rácio 
finais do projecto 
INVESTIMENTO 

Terreno 1.173.796 € 
Construção 855.833 € 

Equipamento e despesas várias 358.376 € 
Total 2.388.005 € 

STOCK 
Stock inicial 502.460 € 

RENDA 
Renda anual 246.538 € 
Renda mensal 20.545 € 

FACTURAÇÃO 
Facturação anual - 3.º ano 3.025.700 € 

Facturação média diária (362 dias) 8.358 € 
RÁCIO 

Facturação : Investimento 1,27 3.025.700 € / 2.388.005 € 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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A análise de valores entre o projecto tipo e os valores finais foram: 
• Terreno - projecto tipo 6.960 m2 – final 9.719 m2; 
• Custo do terreno - projecto tipo 699.830 € – final 1.173.796 €; 
• Construção – projecto tipo 629.759 € – final 855.833 €; 
• Investimento total - projecto tipo 1.633.448 € – final 2.388.005 €; 
• Facturação 3.º ano - projecto tipo 2.482.353 € – final 3.025.700 €; 
• Facturação diária - projecto tipo 6.857 € – final 8.358 €; 
• Renda anual - projecto tipo 124.639 € – final 246.538 €; 
• Renda mensal - projecto tipo 10.387 € – final 20.545 €. 

Os valores finais do projecto como se pode verificar ficaram muito acima do que a insígnia preconizava 
para o projecto tipo. 
 
Como se pode analisar os valores do 1.º estudo de mercado realizado em 1999 e os resultados finais 
do projecto apresentaram valores seguintes: 
• Terreno – 1.º estudo 9.101 m2 – final 9.719 m2; 
• Custo do terreno - 1.º estudo 1.074.066€ – final 1.173.796 €; 
• Construção – 1.º estudo 680.031€ – final 855.833 €; 
• Investimento total - 1.º estudo 2.003.496€ – final 2.388.005 €; 
• Facturação 3.º ano - 1.º estudo 3.374.155€ – final 3.025.700 €; 
• Facturação diária - 1.º estudo 9.321€ – final 8.358 €; 
• Renda anual - 1.º estudo 182.645€ – final 246.538 €; 
• Renda mensal - 1.º estudo 15.220€ – final 20.545; 

Como se pode observar os valores considerados no 1.º estudo de mercado efectuado em 1999, 
nomeadamente nos custos como investimento total e renda. 
Pela análise dos valores apresentados podemo-nos aperceber que os critérios existentes para o 
projecto tipo não foram cumpridos e que a taxa de penetração não era baseada em critérios 
sustentáveis, já que a sua alteração ao longo dos estudos efectuados modificou-se sem ser possível 
encontrar um critério. Os custos do projecto ficaram 46% acima dos custos do projecto tipo. 
Podemos observar que a previsão do volume de vendas era calculado tendo como premissa uma 
despesa nacional por habitante para o sector, multiplicado pelo índice de consumo do concelho do 
local do projecto e pela população da área de influência considerada pelo projecto de acordo com a 
taxa de penetração. Aqui temos verdadeiramente um enigma, não sendo possível determinar o que a 
insígnia considerava o seu sector de actividade para assim permitir uma análise da despesa nacional 
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por habitante, nem onde eram recolhidos os dados, sendo unicamente indicados que os dados eram 
fornecidos pela empresa Marktest e os publicados do I.N.E. 
Os dados considerados foram os seguintes: 
• Projecto tipo: 

- Despesa nacional por habitante de 119,92 € - índice de consumo do concelho tipo 80%; 
• 1.º Estudo de mercado efectuado em 1999 

- Despesa nacional por habitante de 95,92 € - índice de consumo do con. de Loures 93,93 %, 
• 2.º Estudo de mercado efectuado em 2004 

- Despesa nacional por hab. de 112,61 € - índice de consumo do con. de Loures 103,64 %; 
• Estudo final efectuado em 2005  

- Despesa nacional por hab. 138,01 € - índice de consumo do con. de Odivelas 71,38 %. 
A importância destes dados para a determinação do valor previsional do volume de vendas dos 
projecto, determinaria um cuidado especial na sua utilização, mas pela análise dos dados utilizados o 
que nos apercebemos é que ou ouve alteração dos critérios, dificuldade de acesso aos dados ou 
displicência no uso dos dados. 

 
17. CONTA DE EXPLORAÇÃO, STOCK E MARGENS 
A unidade comercial obedeceu aos padrões definidos pelo grupo, em termos de objectivos, stock inicial 
margens e que se pode observar pelos seguintes quadros: 

1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano
Margem bruta 26,69 26,79 26,99
Custos com o pessoal 5,65 5,89 6,00
Fornecimentos externos 1,27 1,11 0,96
Serviços externos 12,10 10,72 9,58
Impostos e taxas 0,00 0,43 0,37
Provisões e amortizações 3,50 3,04 2,65
Total custos 23,53 21,99 20,20
Outros proveitos 1,16 0,00 1,08
Resultado sem custos dos gerentes 4,32 4,80 7,87
Gerentes 2,00 2,00 2,00
Resultados antes impostos 2,32 2,80 5,87

Objectivos em %

 
Quadro com a conta de exploração previsional a 3 anos 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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O stock inicial em margem e em valor correspondeu a: 
 

Em % Em valor
Animais 2,05% 10.300 €
Bricolage 44,29% 222.540 €
Construção 5,23% 26.279 €
Decoração 29,52% 148.326 €
Jardim 18,91% 95.015 €

Total 100,00% 502.460 €

STOCK INICIAL

 

Quadro com o stock inicial em margem e em valor 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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Neste quadro podemos analisar a margem, o volume de vendas por família, as compras por sector, o 
custo médio das existências vendidas e a média dos dias de stock por família. 

Margem em 
%

Volume de 
vendas anual 
por família 
em %

Compras 
anuais por 
sector em 

%

Custo das 
existências 
vendidas por 

dia

Número de 
dias em 
stock

ANIMAIS - Total do sector 24,18% 2,52% 2,47% 129,97 € 122
Peixes 25,57% 0,43% 0,41% 21,68 € 134
Passaros a roedores 27,02% 0,43% 0,41% 21,33 € 108
Cães e gatos 23,88% 0,86% 0,80% 44,42 € 101
Caça e pesca 26,64% 0,51% 0,47% 25,23 € 204
Acessórios para cavalos 74,71% 0,03% 0,09% 4,22 € 60
Animais vivos 27,20% 0,16% 0,17% 7,63 € 55
Plantas aquáticas 61,21% 0,00% 0,00% 0,02 € 763
Animais de capoeira 19,77% 0,08% 0,11% 5,22 € 31
Livros 41,60% 0,01% 0,01% 0,23 € 442
BRICOLAGE  - Total do sector 25,45% 41,28% 41,00% 2.073,98 € 136
Quinquilharia geral 28,43% 6,54% 6,58% 310,31 € 156
Ferramentas manuais 25,47% 4,13% 3,91% 206,50 € 132
Acessórios de ferramentas 28,17% 2,02% 1,89% 96,24 € 166
Electricidade técnica 30,17% 7,63% 6,98% 351,03 € 108
Acessórios automóvel 30,98% 0,09% 0,06% 3,90 € 141
Ferramentas electroportáteis 16,52% 5,07% 5,74% 292,87 € 115
Aquecimento 19,28% 5,59% 6,28% 313,77 € 136
Combustíveis 15,88% 1,01% 1,10% 62,75 € 63
Madeira em tosco 35,40% 0,28% 0,25% 11,58 € 103
Marcenaria 23,96% 0,87% 0,78% 44,67 € 211
Materiais a corte 40,05% 0,62% 0,51% 23,18 € 47
Madeira de acabamento 28,17% 1,65% 1,55% 78,65 € 169
Molduras 34,43% 0,83% 0,65% 35,32 € 181
Canalizações 29,47% 3,21% 2,85% 149,51 € 149
Azulejos e pavimentos 4,03% 0,15% 0,14% 9,93 € 366
Sanitários 22,87% 1,60% 1,72% 83,75 € 179
CONSTRUÇÃO - Total do sector 23,05% 3,18% 3,50% 165,56 € 131
Materiais de construção 30,08% 0,20% 0,20% 9,23 € 231
Cimentos, aglutinantes 14,64% 1,03% 1,24% 61,20 € 44
Canalizações 27,94% 0,15% 0,15% 7,25 € 165
Isolamentos 26,28% 0,27% 0,29% 13,54 € 114
Coberturas 16,45% 0,10% 0,11% 5,74 € 358
Equipamentos 22,34% 0,64% 0,62% 34,03 € 114
Vedações 31,81% 0,77% 0,89% 34,57 € 236
DECORAÇÃO - Total do sector 27,82% 34,68% 33,45% 1.664,80 € 125
Revestirmentos murais 26,38% 0,49% 0,44% 24,12 € 223
Revestimentos para pavimentos 30,33% 1,31% 1,18% 59,99 € 103
Cortinas, toalhas de mesa 25,33% 0,73% 0,66% 36,37 € 202
Tintas 23,62% 4,20% 4,26% 217,00 € 122
Protecção de madeira 23,19% 1,21% 1,20% 62,75 € 163
Drogaria 34,33% 1,39% 1,25% 59,23 € 118
Quinquilharia decorativa 32,30% 3,67% 3,01% 162,13 € 126
Acessórios de casa de banho 26,95% 4,16% 4,04% 203,06 € 111
Móveis e mobiliário 23,80% 8,30% 8,94% 426,70 € 116
Iluminação 31,39% 3,92% 3,76% 176,34 € 174
Limpeza 32,66% 2,83% 2,49% 124,03 € 85
Colas 30,39% 2,46% 2,21% 113,09 € 104
JARDIM - Total do sector 25,35% 18,27% 19,58% 941,52 € 158
Plantas de interior 33,35% 0,95% 0,91% 45,04 € 39
Sementes 34,98% 0,75% 0,77% 37,55 € 108
Arbustos 47,38% 0,05% 0,03% 1,82 € 100
Plantas de estufa 44,80% 0,30% 0,31% 11,85 € 16
Flores artficiais e acessórios 27,08% 1760% 1,73% 85,51 € 180
Adubos e terras 32,88% 1,09% 1,10% 54,08 € 118
Vasos 30,15% 1,00% 0,92% 46,36 € 221
Acessórios de horticultura 28,11% 2,68% 2,47% 128,51 € 134
Ferramentas de jardim 30,02% 0,79% 0,74% 38,03 € 118
Motocultura 17,02% 2,74% 2,91% 161,04 € 174
Mobiliário de jardim 20,62% 5,40% 6,81% 292,24 € 167
Decoração de jardim 21,58% 0,63% 0,76% 33,70 € 327
04-089 Artigos para caves 38,04% 0,15% 0,12% 5,79 € 223
Total Animais 24,18% 2,52% 2,47% 129,97 € 122
Total Bricolage 25,45% 41,28% 41,00% 2.073,98 € 136
Total Construçao 23,05% 3,18% 3,50% 165,56 € 131
Total Decoraçao 27,82% 34,68% 33,45% 1.664,80 € 125
Total Jardim 25,35% 18,27% 19,58% 941,52 € 158
Total 25,17% 100,00% 100,00% 4.975,40 € 134  

Quadro com os objectivos das margens 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia 
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18. DADOS OBTIDOS APÓS A ABERTURA 
 

18.1. Dados de referência da unidade comercial 
Os dados apresentados a seguir são o resultado de estudos realizados no local, nomeadamente num 
inquérito efectuado em Novembro de 2005, pela insígnia e numa análise independente de cliente 
mistério também efectuada em Novembro de 2005. Algumas destas características reforçam o 
referencial percebido pelo consumidor relativamente ao empreendimento e podem determinar o 
sucesso ou insucesso do ponto de venda.  
Através destes estudos e de outras pesquisas realizadas nos meses subsequentes, pode-se concluir 
que a loja manteve índices altos de avaliação dos seguintes atributos: 
• Preços baixos. 
• Bom atendimento. 
• Limpeza e arrumação. 

Que revelava dois aspectos negativos 
• Mais de 50% dos inquiridos não recebiam os folhetos promocionais das lojas em suas casas. 
• Todos os inquiridos viviam perto da loja, na zona 1. 

Na análise do cliente mistério foram observados vários aspectos da loja, bem como foi feita a 
ponderação com a média das restantes lojas da mesma insígnia e com a concorrência em 11 critérios 
que produziram os seguintes resultados: 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados do inquérito realizado pela insígnia 
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18.2 Público-alvo 
18.2.1 Localização e Acessibilidade 

Relativamente à localização e acessibilidade foi possível constatar que o empreendimento local não 
acrescentou tráfego direccionado ao local. Os acessos de ligação aos grandes eixos rodoviários, IC16 
e CRIL, não foram terminados cinco anos depois da abertura da loja. 
 

18.2.2 Edifício, layout e atendimento 
Pelos resultados podemos verificar que os consumidores acharam a loja limpa e arrumada, com preços 
baixos e com bom atendimento, e conseguindo fidelizar os consumidores que consegue captar. 
 

18.3 Área de Influência abrangida e inserção no mercado 
Os dados obtidos através da solicitação aos clientes nas caixas registadoras dos códigos postais da 
residência, foi possível apurar em constante que os clientes eram da primeira zona de influência, e que 
mais de 85% provinham somente de duas freguesias. Isto indica que a localização e acessibilidade da 
loja não foram percepcionadas. Resulta ainda que a segunda e terceira zonas de influência estão fora 
da área de influência da loja e não se verificando qualquer captação externa fora da área de influência 
colocada no estudo de mercado. 
 

18.4 Vendas Realizadas 
Através do gráfico, pode-se verificar os seguintes dados: 

 
Vendas do 1.º ano, vendas projectadas e ponto de equilíbrio 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados recolhidos no ponto de venda e no estudo de mercado 
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O volume de vendas mensal da loja mostra que a curva de vendas no primeiro ano diverge 
negativamente em relação ao ponto de equilíbrio em cerca de 38% e relativamente ao estudo de 
mercado em cerca de 45%. 
A partir do gráfico abaixo indicado pode-se verificar que as vendas realizadas no primeiro ano são 
muito inferiores ao volume de vendas previsto nos estudos de mercado e que a manter-se essa 
tendência, a loja tende para não atingir as vendas projectadas. É importante salientar que, o facto de 
as vendas do primeiro ano não terem atingido os valores previsto pode ser motivado por vários 
factores, mas o factor que mais influência este volume de vendas é a sua inserção de mercado. A regra 
é que as vendas no primeiro ano tendencialmente são idênticas às vendas projectadas (que 
inicialmente tendem a ter um carácter mais conservador) mas também há casos onde ficam abaixo 
muito embora o potencial de mercado exista, por motivos até não identificados num primeiro momento, 
a venda não acontece. Nestas situações, devem ser realizados estudos junto dos consumidores com o 
intuito de ser entendidos os motivos que os levam a não eleger aquela loja como destino das suas 
compras e analisam-se os resultados. No caso presente não é do nosso conhecimento que o grupo 
tenha realizado qualquer estudo nesse sentido. 
Nos anos seguintes a loja apresentou os seguintes resultados: 
 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados recolhidos no ponto de venda 

 
19. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS 

 
As decisões sobre localização projectam-se a longo prazo, mas planear, prever as mudanças, ir 
alterando e adaptando as lojas de modo a reflectir as tendências actuais dos consumidores é trabalho 
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contínuo dos seus responsáveis. Um factor determinante é o factor tempo, que se reflecte no modo de 
comprar dos consumidores, sendo um factor que no caso em análise exerceu uma influência 
determinante já que as condições de mercado alteraram-se nos 7 anos que mediou entre a 
apresentação da localização e a sua efectiva abertura ao público.  
A partir da análise dos resultados finais, tanto em relação à área de influência abrangida, como em 
relação ao posicionamento da insígnia e consequentemente ao potencial de vendas alcançado, pode-
se afirmar que os resultados obtidos após a abertura estiveram muito longe dos resultados esperados e 
sustentados nos vários estudos de mercado efectuados. 
Não tendo sido efectuada uma análise junto do público-alvo para se entender os motivos que os levam 
a não efectuarem as suas compras nessa unidade à que tentar perceber tecnicamente o problema. 
Ao analisar os estudos de mercado realizados desde logo nos apercebemos que o mesmo é muito 
simples e que o seu formato é pouco adaptado a um mercado caracterizado por forte concorrência, não 
estando padronizado um factor de ponderação para a existência de concorrência na zona de influência. 
Nos estudos de mercado efectuados ressalta desde logo um erro na introdução de um dado, ou seja, 
foi considerado o concelho de Loures, quando o projecto se situa no concelho de Odivelas, (Odivelas é 
concelho desde 14 de Dezembro de 1998) o que pode parecer irrelevante mas não, este simples erro 
elevou o potencial de vendas na área de influência em mais 29,23 % considerando os dados da 
Marktest - Sales Index de 2004, que considerava que os índice de consumo eram respectivamente: 
• Amadora – 82,33; 
• Lisboa – 266,53; 
• Loures – 100,61; 
• Odivelas – 71,38; 
• Sintra – 80,61. 

O acerto de valores do potencial de vendas foi efectuado com a subida da despesa nacional por 
habitante de 112,61€ para 138,01€. A não alteração deste valor colocava a despesa local por habitante 
em 80,38€ e não no valor de 98,51€, permitindo assim um aumento imediato no valor do potencial de 
vendas ano de 18,13€ por cada potencial consumidor, no caso a multiplicar por 26.708 habitantes no 
valor acrescido ao potencial de facturação de 484.216€. 
É de referir que o índice de consumo foi-se alterando de 93,93% no 1.º estudo, de 103,64%, no 2.º 
estudo para 71,38% no 3.º estudo. 
Os estudos de mercado efectuados demonstram que se a zona de influência se estender por mais de 
um concelho o aplicativo do estudo de mercado não permite considerar para cada concelho o seu 
índice de consumo o que leva a considerar o mesmo índice de consumo do concelho do local onde se 
vai implantar o ponto de venda para todo o projecto, criando um factor potenciador de erro no valor 



68 A escolha da localização de novos empreendimentos imobiliários para grandes superfícies comerciais 
 

potencial de vendas. Sobre este tema foram pesquisado para esta tese os dados que permitissem 
saber o índice de consumo por freguesia, já que o concelho é muito abrangente e em projectos com 
esta dimensão devemos trabalhar à escala da freguesia em termos de índice de consumo, mas os 
dados à escala da freguesia a existirem não se encontram disponíveis. Ressalta por último que, na 
consideração da área de influência a regra é ser considerado como população a escala da freguesia, 
mas parece ser aconselhável que com a dispersão da população pelo território da freguesia a escala 
deve ser a do lugar, que até aos censos de 1981, na sua edição em papel, decompunha a 
apresentação da população em concelho, freguesia e lugar. Em regra a distribuição da população é 
dispersa e não é concêntrica, tanto quando falamos de freguesias rústicas ou urbanas. Parece-nos que 
o tratamento dos dados deveria descer a um nível mais micro e dessa forma permitir afinar melhor os 
resultados em termos de volume de vendas. 
Os estudos de mercado carecem de outra análise relativamente ao levantamento local dos dados e à 
determinação das suas zonas de influência. Resulta das consultas efectuadas aos clientes que a sua 
área de residência se situa somente na 1.ª zona de influência e analisando as restantes zonas é notório 
que o levantamento considerou erradamente que as zonas a 2 e 3 estavam na área de influência e que 
refazendo o estudo podemos considerar que os resultados obtidos pelo ponto de venda revelam que só 
a zona 1 podia ser considerada, conforme se pode observar no seguinte quadro: 
Zonas de 
influência Zona Geográfica 

2001 Dados finais 
População Famílias Alojamentos Edifícios 

Zona 1 

ODIVELAS 
Caneças 10.647 3.631 4.319 2.371 
Famões 9.008 3.008 3.604 1.955 

Pontinha (25% de 23.023) 5.756 2.271 2.622 761 
Ramada (25% 15.770) 3.943 1.415 1.764 481 

SINTRA 
Casal de Cambra 9.865 3.286 4.142 1.819 

Total 39.219 13.611 16.451 7.387 
Quadro com a população considerada na zona 1 – Estudo de mercado revisto 

Fonte – I.N.E. (Instituto Nacional de Estatística) - Censos de 2001 – Quadro elaborado pelo Autor 
 
Assim o volume de negócios previsional seria de: 
• 1.º Ano – 1.173.476 €; 
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• 2.º Ano – 1.349.498 €; 
• 3.º Ano – 1.551.922 €. 

Estes resultados demonstram desde logo que o ponto de venda com aquela localização não conseguia 
atingir o potencial de venda que permitisse atingir o ponto de equilíbrio do investimento o qual foi de 
2.388.005 € acrescido de um stock inicial de 502.460 €. 
Com este volume de negócios o projecto não atingia o rácio necessário para puder avançar para a 
etapa seguinte, sendo liminarmente excluído. Estes valores de potencial do volume de negócios 
aproximam-se muito dos dados registados efectivamente pelo ponto de venda nos seus primeiros três 
anos. A decisão da escolha da localização efectuada em escada e por equipas separadas sendo de 
notar que o projecto percorreu todas as etapas sem que as questões pertinentes fossem analisadas. É 
possível analisar todo o percurso da tomada de decisão da localização e perceber que este ponto de 
venda abriu baseado na experiência, na intuição e na convicção dos seus decisores e não baseado em 
dados e em critérios racionais, que permitissem reconhecer o seu potencial. 
Mas a análise carece de outras abordagens, nomeadamente posicionamento da insígnia, os seus 
valores e a sua missão, a sua notoriedade, a marca distintiva da concorrência, posicionamento 
relativamente ao preço e segmentação, o conhecimento do seu público-alvo, a análise da concorrência, 
a identificação dos factores críticos do sucesso da insígnia, os seus pontos fortes e fracos. 
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Foi solicitado pela insígnia um estudo nacional que resultou na apresentação dos seguintes pontos 
fortes e fracos: 

PONTOS FORTES 
Posição competitiva interessante 

Cobertura de concelhos de potencial interessante com pouca concorrência 
Boa capacidade de actuação/captação na área de influência 

Peso dos clientes fiéis 
Boa recordação das acções publicitárias (excepto outdoors) 

Potencial de desenvolvimento nos clientes com perfil amador, preocupados com a decoração e com poucos 
conhecimentos 

Boa capacidade de captar a preferência, principalmente nas zonas do interior 
Capacidade de captação/intervenção na zona imediata 

Bons níveis de satisfação e utilização futura 
Bom desempenho na categoria de materiais de construção 

PONTOS FRACOS 
Captação de clientes sobretudo das classes baixas 

Ambiente de loja 
Disparidade entre lojas, principalmente no sortido e preços 

O sector dos animais não é associado pelos clientes às restantes categorias oferecidas pela loja 
Alguma desarrumação dos produtos e secções 

Menor qualidade percebida de produtos e marcas 
Pouco dirigido para os consumidores que escolhem por shopping value 

Fraca capacidade de conversão em loja preferida 
Elevada partilha de clientes com hipermercados e supermercados, com o comércio tradicional e concorrência 

Menor notoriedade imediata e total nas classes altas 
Forte dependência da componente preço para fazer o posicionamento, que retira a percepção do valor 

Elevado peso de clientes partilhados 
Decoração: compra média por visita inferior à média do mercado 

Jardim: compra média abaixo do potencial demonstrado pela concorrência mais próxima 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados do estudo realizado pela insígnia 
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Num trabalho efectuado sobre o ponto de venda em análise e efectuado externamente ressaltam 
factores significativos e que passo a transcrever os importantes. 

(…) 
PERFORMANCE DO EDIFÍCIO 
Tratando-se de uma superfície comercial a plataforma de venda ocupa um lugar central, mas 
analisando o edifício identificamos erros de concepção que prejudicam a sua performance em 
termos de gestão do espaço; da área de venda e do edifício. 
Como se pode analisar para uma área de venda de 1.300 m2 temos uma área total de 9.719 m2 
que o coloca num rácio de 7,48, ou seja para cada metro quadrado de área de venda 
correspondem 6,18 m2 de áreas complementares o que é inexplicável. O edifício tem uma área 
de armazéns com 1.772 m2, sendo superior em 472 m2 a área de venda o que é de todo 
irracional. O edifício foi construído no pressuposto que a área de venda podia aumentar para 
1.700 m2, ou seja um aumento de 400 m2, reservando para tal uma área total de 1.772 m2, o 
que é incompreensível. A entrada do edifício possuí  50 m2 , para escritórios uma área de 49 
m2 que se revela muito inferior às necessidades. A área com 3.913m2 destinada a 
parqueamento, acessos e zonas verdes representa 40,26% do total da área do terreno. 
Temos aqui um grave problema de concepção de edifício, o qual é agravado com a replicação 
das restantes unidades já que trabalham sobre a mesma plataforma, ou seja em 
singularização. 
O edifício está desequilibrado, já que possuí uma área total de terreno desadequada para a 
área de venda, bem como uma área de armazém tanto coberto como descoberto, que excede 
largamente as necessidades, não existindo uma racionalidade no dimensionamento do edifício.  
(…) 
Temos que entender que este edifício tem que ser pensado tendo o seu enfoque no cliente.  
(...), ou seja a forma como foi encarado o edifício está desfasado sendo necessária uma 
mudança significativa na forma de o conceber. A análise do desempenho do edifício 
transformou-se tornando cada vez mais imprescindível a sua análise inicial, na fase de 
projecto. Os estudos, energético, térmico, acústico, etc., são pontos chaves para a economia e 
para as estratégias de vendas. O projecto deve prever as necessidades actuais e futuras, 
espaços flexíveis, para possíveis modificações de layouts ou adequação às futuras novas 
tecnologias. 
(…)  
A presente análise pode mostrar que a integração das diversas áreas que fazem parte da 
criação de um edifício é fundamental. Arquitectos, engenheiros, construtores, merchandisings, 
analistas de comportamento, responsáveis pela implantação dos produtos e sistemas, devem 
estar em perfeita sintonia para que os diversos projectos do edifício casem perfeitamente. 
(…) 
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Temos que, o edifício devia ser pensado iniciando-se do ponto zero, começando de fora para 
dentro ouvindo os utilizadores, clientes, funcionários, fornecedores (todos),  analisando o 
mercado numa perspectiva futura, a concorrência, as novas abordagens ao negócio, prever a 
multifuncionalidade do imóvel, definindo diferentes modelos consoante os mercados, 
repensando o posicionamento (…), descer fortemente os custos e opção segura de não 
realizar o projecto. Ter presente que o edificado é somente instrumental, trata-se somente de 
uma plataforma de venda. 
(…) A PERFORMANCE DESTE IMÓVEL PODIA SER MELHORADA ATRAVÉS DE: 
(…) 
- Conforto: 
Iluminação – Utilização de grandes clarabóias permitindo uma iluminação natural. 
Climatização – Utilização da nortada (sistema de ventos predominante na região e de forte 
preponderância na zona) através da colocação de ventilação mecânica no telhado e nas 
laterais. Utilização do solo como permutador de calor de forma a criar a circulação forçada, 
obtendo-se uma óptima climatização a baixo custo. 
Acústico – Efectuação de ensaios técnicos de forma a perceber a causa do elevado eco, 
criando após mecanismos de diminuição do mesmo.  
Psicológico – Estudo comportamental do cliente e dos colaboradores por desajustamento 
funcional da plataforma de venda aos novos comportamentos dos seus clientes. 
Transporte – Situação de difícil resolução já que os acessos são da responsabilidade do poder 
local e central, podendo o processo ser acompanhando e forçando que as novas vias sejam 
concluídas. 
Outros – Criação de entregas ao domicilio e tratamento personalizado ao cliente através de 
comunicação directa e direccionada, vendendo o que o cliente está disposto a comprar. 

  - Comunicação: 
Vocal – Criação de um verdadeiro sistema de comunicação com o cliente (…). 
Escrita – Introdução do conceito “Sempre em festa” em que é percepcionado pelo cliente que 
comprar é bom e recompensador. 
Imagens – (…), conceito “Sempre em festa”, substituição do som pela imagem como forma de 
comunicação. 

  (…) 
- Fiabilidade: 
Energia – Implementação de soluções de energia alternativa, sendo essencial a 
implementação de sistemas não convencionais, no caso sistema eólico devido à excelente 
localização. 
Fluidos – Aproveitamento da localização para captação das águas e de um segundo tanque 
de armazenagem, nomeadamente para rega e sanitários.  
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  (…) 
- Flexibilidade: 
Modularidade – Criação de uma solução integrada que preveja a utilização de espaços 
amplos e de exposição, pedido de ampliação da plataforma de venda e utilização de paredes 
amovíveis, criação de ambientes e rentabilização do espaço sobrante. 
(…) 
- Harmonia ambiental: 
A adopção de procedimentos que evitem tornar o local desagradável para os seus utilizadores, 
mantendo o local aprazível, limpo, criação de áreas de conforto, como sombras, espaços 
públicos e privados cuidados e manutenção do edificado em condições óptimas e criação do 
sistema “Sempre em festa”. 
Azevedo, V.P., Abril de 2008 

 
20. RESULTADOS GLOBAIS 

 
Pelo quadro seguinte podemos constatar que a insígnia manteve uma expansão contínua que se 
reflecte no aumento do número de lojas de 12 em 2002 para 35 em 2009, tendo encerrado uma loja no 
mesmo período. 
A facturação global tem aumentado com o aumento do número de lojas, verificando-se uma média de 
vendas muito constantes, bem como o valor da compra média. As vendas por m2 apresentam uma 
descida acentuada. 
O intervalo entre o melhor resultado e o pior por loja é impressionante em todos os parâmetros, 
demonstrando que uma boa localização responde por grande parte das vendas. As unidades têm uma 
padronização única. 
No quadro seguinte podemos observar os resultados médios nacionais das 35 lojas, bem como é 
apresentada o resultado para a melhor a loja e o resultado para a pior loja ao longo de 8 anos. 
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Quadro com os resultados nacionais referentes aos anos de 2002 a 2009. 

Ano de 2002 Ano de 2003 Ano de 2004 Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009
Vendas totais 28.392.223 € 35.640.039 € 41.212.780 € 48.863.670 € 55.100.656 € 59.725.809 € 66.491.474 € 67.606.343 € *
Média das vendas 2.441.791 € 2.587.058 € 2.463.788 € 2.526.125 € 2.439.855 € 2.488.575 € 2.374.695 € 2.535.685 € *
Cesto médio 17,71 € 17,39 € 17,07 € 17,37 € 17,70 € ** ** **
Vendas por m2 1.879 € 1.991 € 1.897 € 1.732 € 1.702 € 1.768 € 1.702 € 1778 € *
Clientes totais 1.654.978 2.022.920 2.452.413 2.822.573 3.150.519 ** ** **
Média de clientes 141.880 146.855 145.384 146.927 140.372 ** ** **
Área total das lojas em m2 15.591 19.479 22.499 31.557 34.493 39.132 40.905 51.763
Número de lojas 12 15 17 22 24 28 30 35

Vendas 5.579.885 € 6.187.954 € 5.555.594 € 5.767.476 € 4.478.748 € 4.632.784 € 4.389.220 € 4.408.001 €
Cesto médio 16,80 € 15,65 € 18,57 € 15,67 € 13,74 € ** ** **
Vendas por m2 4.292 € 4.760 € 4.274 € 3.296 € 2.559 € 2.647 € 2.508 € 2.519 €
Clientes 368.353 356.548 360.607 368.049 325.891 ** ** **

Vendas 1.316.772 € 1.036.376 € 1.056.723 € 1.199.720 € 1.181.107 € 1.125.705 € 1.133.335 € 1.188.989 €
Cesto médio 15,74 € 14,14 € 14,48 € 15,58 € 14,33 € ** ** **
Vendas por m2 1.013 € 797 € 813 € 923 € 909 € 866 € 872 € 915 €
Clientes 83.653 73.283 72.972 76.985 82.438 ** ** **

RESULTADOS NACIONAIS - 2002 a 2009

Loja com piores resultados 

Loja com melhores resultados 

 

Quadro com os resultados nacionais. 
* Dados referentes somente a 26 lojas  

** Dados não disponíveis 
Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia e recolhidos nas declarações anuais obrigatórias 

(Base de Dados de Contas Anuais), registadas nas respectivas Conservatórias de Registo Comercial 
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Neste quadro podemos observar a facturação das lojas que atingem o ponto de equilíbrio 
(2.000.000€/ano) e das lojas que se encontram abaixo desse valor.  

Número de 
Lojas
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lojas acima do ponto de equilibrio

Lojas abaixo do ponto de equilibrio  
Quadro com as lojas com facturação abaixo do ponto de equilíbrio (2.000.000 €/ano) 

Fonte: Quadro elaborado pelo Autor de acordo com os dados da insígnia e recolhidos nas declarações anuais obrigatórias 
(Base de Dados de Contas Anuais), registadas nas respectivas Conservatórias de Registo Comercial  
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Como podemos observar a percentagem de lojas com facturação abaixo de ponto de equilíbrio, 
(calculado em 2.000.000€/ano) são: 
• Em 2002, 45%; 
• Em 2003, 33%; 
• Em 2004, 40%; 
• Em 2005, 37%; 
• Em 2006, 36%; 
• Em 2007, 38%; 
• Em 2008, 43%; 
• Em 2009, 43%. 

 
É de notar que a percentagem de lojas que se mantêm abaixo da facturação dos 2.000.000 €/ano se 
situa entre os 36% e os 43%, revelando que existe um número significativo de lojas que desde a sua 
abertura não consegue atingir o valor potencial revelado no estudo de mercado e que se mantêm assim 
ao longo dos anos subsequentes, enquanto outras conseguem ultrapassar o volume de negócio 
previsional. Sendo que as lojas obedecem a uma padronização única (com alterações mínimas), os 
estudos de mercado são efectuados na mesma aplicação, o factor determinante é exterior ao ponto de 
venda tendo a localização um enorme peso. Certamente que a gestão de cada unidade tem peso mas 
pouco significativo no comparativo com a localização. Na insígnia foi possível constatar que nas 
situações de alteração dos gestores, assistiu-se que gestores com bons resultados em pontos de 
venda com localizações que gerem muito tráfego, quando a operar em lojas com localizações que se 
revelam deficitárias, os resultados obtidos revelam alterações residuais na sua facturação, o que se 
não revela no contrário, gestores com maus resultados em pontos de venda com localizações que 
gerem pouco tráfego, quando a operar em pontos de venda com localizações que gerem muito tráfego, 
obtêm em regra bons resultados.  
O factor humano na distribuição moderna está ainda pouco estudado, pelo que os resultados carecem 
de novos estudos. 
 
21. CONCLUSÕES 

 
Este trabalho pretende demonstrar que a facturação de uma unidade comercial de dimensão relevante 
está directamente relacionado com um bom planeamento, onde as variáveis a considerar no estudo de 
mercado estejam e sejam continuamente testadas, que os estudos sobre os locais potenciais sejam 
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efectuados por equipas multidisciplinares e muito experimentadas, incluindo com experiência na 
plataforma de venda, que os dados nacionais utilizados nas previsões do potencial de vendas sejam 
fiáveis, trabalhados e testados internamente, onde a estratégia e a penetração de mercado estejam 
claramente definidas, que as características do ponto de venda estejam de acordo com as 
consideradas pelo público-alvo desejado, que são referenciadas e hierarquizadas para a escolha do 
local de compra, levando a obter uma penetração no mercado que por sua vez leva a atingir o potencial 
de vendas esperado. 
Fica aqui demonstrado que a decisão sobre a localização de uma unidade comercial baseada em 
conhecimento empírico, sucumbe perante um processo de planeamento aprofundado e que é possível 
reduzir o grau de incerteza e do risco associado ao lançamento de uma nova unidade comercial. 
O planeamento de uma superfície comercial era supostamente, mais simplificado, mas a realidade 
alterou-se, instalou-se um mercado concorrencial que provocou uma aceleração no processo de 
consolidação do mercado. Neste novo cenário, tornou-se fundamental que todo o empreendimento 
passasse por um processo de planeamento aprofundado, onde uma análise prévia a partir da obtenção 
de dados pudesse servir de base para a estimativa da quota de mercado potencial e da estimativa do 
volume de vendas. Na preparação para esta tese foi notório a ausência de referências, estudos, 
análises sobre o empreendimento enquanto investimento imobiliário, formas de financiamento, etc. Não 
era percepcionável que se entendesse o imóvel como um activo imobiliário, mas somente como uma 
plataforma de venda. A integração no projecto de actividades complementares, com a criação de 
espaços autónomos destinados a actividades conexas com os produtos ou não, criava dinâmica e 
transmitia os valores da insígnia para a comunidade, nomeadamente uma escola profissional ou centro 
de ensino aplicado. 
Neste estudo, com a análise de um caso concreto de planeamento de uma unidade comercial, 
pretendeu-se acrescentar conhecimento ou pelo menos informação concreta e aplicada, na 
metodologia seguida na escolha de uma nova localização de um ponto de venda, mas pretende abrir 
novos rumos e oportunidades para aprofundamentos nesta área de estudo, que é o retalho, uma vez 
que o tema é amplo e pouco abordado. Esperamos que os grupos que operam no mercado o permitam 
e que se possa estudar, analisar, melhorar e partilhar conhecimentos. Todos somos o resultado da 
partilha de conhecimento e não seriamos quem somos senão tivessem partilhado o seu conhecimento 
connosco. 
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