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Resumo 

 

O trabalho proposto teve como objetivo analisar espacialmente o resultado das eleições 

municipais de Nova Lima do ano de 2004. Na tentativa de compreender melhor os 

resultados, foram aplicadas técnicas de Geomarketing para cruzar as informações eleitorais 

com as informações censitárias do IBGE do ano 2000. Os softwares utilizados foram o 

ArcView 9.0, extensão Spatial Anylist para ArcView e o MS Excel. Os resultados 

encontrados foram satisfatórios, pois as informações extraídas podem contribuir bastante 

para definições estratégicas do marketing político. 



 10

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

O mundo moderno é marcado cada vez mais pelo dinamismo das variáveis que o 

compõem. A Terra está em constante devir, sendo essas transformações aplicadas para os 

diversos setores, tais como: físico, político, social, econômico. O presente estudo aborda 

aspectos econômicos e políticos, envolvendo questões de marketing, marketing político, 

sistema de informação geográfica (SIG) e geomarketing político. 

 

Atualmente o processo eleitoral está cada vez mais competitivo, recordando os resultados 

de algumas eleições.  Percebe-se que os candidatos eleitos conseguiram a posição atual a 

partir de pequenos diferenciais em suas campanhas eleitorais. Diante de tal situação, é 

necessário inovar e encarar uma eleição da mesma forma como as empresas analisam o 

mercado, conhecendo bem o seu público e aplicando estratégias de marketing para 

alcançar os seus objetivos. Essa necessidade foi claramente observada no texto a seguir: 

 
“Perante um previsível cenário de eleições disputadas ‘ao voto’, a necessidade de apostar 
tudo na campanha eleitoral, foi clara e premente, para a candidatura da lista Lisboa Feliz, 
liderada pelo Dr. Pedro Santana Lopes, candidato à Presidência da Câmara Municipal de 
Lisboa. É neste contexto que surge a inovação, e que é reconhecido ao Geomarketing a 
capacidade de ser parte do todo que viria a fazer a diferença.” (COSTA, 2005) 

 

Diante da necessidade de inovar na questão eleitoral, esse estudo busca a partir do 

geoprocessamento, mais específicamente do geomarketing político, compreender algumas 

questões do cenário político das eleições de 2004 da cidade de Nova Lima.  
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CAPÍTULO 2 - OBJETIVO 

 

2.1 – Geral 

 

Espacializar as informações eleitorais do ano de 2004 e analisar como foi o desempenho 

dos candidatos eleitos, organizando o sistema de informações geográficas e transformando-

o em uma ferramenta para análises políticas e tomadas de decisão. 

 

2.2 - Específico 

 

Relacionar perfis da população (dados sócio-econômicos e demográficos) com a área de 

influência de cada candidato. 



 12

CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Para a melhor compreensão desse trabalho, se faz necessário explicar alguns termos. Nesse 

capítulo serão abordadas definições para marketing, marketing político, sistema de 

informação geográfico, geomarketing e geomarketing político. 

 

3.1 – Marketing 

 

Inicialmente chama-se a atenção para o conceito de marketing, que muitas vezes é 

confundido apenas com vendas e publicidade. Esses dois itens fazem parte do marketing, 

sendo o mesmo composto por um conjunto de ferramentas que trabalham juntas para 

atingir o mercado. Segundo Kother, marketing é o processo social e gerencial através do 

qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros (Kother, 1998).  

 

3.2 - Marketing político 

 

O marketing político é uma variação do marketing tradicional onde acontece a substituição 

do alguns termos para melhor compreensão do conceito. É o caso do termo produto que 

deve ser compreendido como candidato. Dessa forma o marketing político desponta, 

portanto, como um setor específico, com características próprias, que exige análise do 

produto dentro do quadro político, abrangendo o desejo dos eleitores, os concorrentes, os 

segmentos a serem atingidos, os materiais de propaganda, as condições financeiras, a 

colaboração da família do candidato, entre outros. (MANHANELLI, 1988). 

 

Outro ponto importante no marketing político é conhecer os clientes e o perfil dos 

concorrentes. Conhecer os concorrentes, analisar seus potenciais, suas formas de conduta e 

os mercados-alvo que procuram atingir constitui medida de amplo alcance, pois tais 

informações podem auxiliar os políticos a definir estratégias de campanhas e de governo. 

(REGO, 1945) 
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3.3 – Sistema de informação geográfico 

 

Existem diversas definições para os Sistemas de Informação Geográficos (SIG), ou 

Geografic Information Systems (GIS). Uma definição bastante abrangente é a seguinte: 

SIG são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e manipular dados 

geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em que a localização 

geográfica é uma característica inerente à informação e indispensável para analisá-la. 

(DAVIS, 2001).  

 

Esclarecendo mais a respeito do conceito de SIG ou GIS, pode-se citar que é um software, 

uma tecnologia que, utilizando recursos de computação gráfica e processamento digital de 

imagens, associa informações geográficas a banco de dados convencionais (DAVIS 1997).  

 
Assim, é possível recuperar informações não apenas com base em suas características 

alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial. Trata-se de um conjunto de 

técnicas de desenvolvimento bastante recente, cuja utilização oferece ao administrador 

(urbanista, planejador, engenheiro) uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, em que 

todas as informações disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu alcance, inter-

relacionadas com base no que lhes é fundamental comum a geografia. (DAVIS 2001) 

 

3.4 – Geomarketing 

 

As aplicações e funcionalidades do SIG são ilimitadas, e foi a partir destas premissas que 

nasceu o Geomarketing ou Geografia de Mercado, aliando Economia com a Geografia, 

estudando as relações existentes entre as estratégias e políticas de marketing no território 

ou espaço onde a instituição, seus clientes, fornecedores e pontos de distribuição se 

localizam (DAVIES, 1976). 
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3.5 - Geomarketing Político 

 

O Geomarketing político, é uma ferramenta integradora que utiliza os conceitos 

geográficos como denominador comum às diversas análises e ações realizadas no âmbito 

de uma campanha eleitoral, é indispensável no Marketing político. Surgiu da necessidade 

de inovar e de fazer a diferença no âmbito de uma campanha eleitoral (COSTA, 2005). 

 

Costa (op cit 2005) ressalta que o Geomarketing político não é uma “galinha dos ovos de 

ouro” para o partido eleitoral ganhar uma eleição, mas afirma que é um instrumento a 

serviço desta e que pode levar à mudança do módulo operacional das campanhas, 

aumentando o rigor da informação veiculada. 
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CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse capítulo será apresentada a metodologia utilizada para avaliar o resultado eleitoral 

dos candidatos eleitos nas eleições 2004. 

 

4.1 - Material utilizado 

 

• Mapa do Setor Censitário Cartograma e Folhas para Fins Estatísticos MG – Censo 

Demográfico de 2000, em formato DWG (formato proprietário do software 

Autocad) pertencente ao Projeto “A Expansão Metropolitana em BH: dinâmica e 

especificidades.” Execução – Lidiane Nery Resende; 

 

• Mapa do sistema viário da sede do Município de Nova Lima, em formato DWG 

(formato proprietário do software Autocad) fornecido pela secretaria de 

Planejamento da cidade; 

 

• Planilhas, em formato Excel, com os dados do censo demográfico de 2000 

adquiridos junto ao IBGE; 

 

• Planilhas, em formato Excel, contendo os resultados consolidados das últimas 

eleições referente aos candidatos eleitos fornecido pelo cartório eleitoral da cidade 

de Nova Lima;  

 

• Relação de quantitativos de eleitores aptos por seção das eleições 2004 do 

município de Nova Lima, fornecido pelo cartório eleitoral da cidade de Nova Lima;  

 

• Relação de locais de votação na cidade de Nova Lima, juntamente com as seções 

que cada local representa, fornecido pelo cartório eleitoral da cidade de Nova Lima;   

 

• Softwares especializados: ArcView 9.0 (ESRI); 
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• Estação de trabalho:Pentium IV, 512 MB, 40 GB. 

4.2 - Metodologia 

  

O trabalho proposto foi divido em 5 etapas, assim definidas 

 

• Levantamento de dados; 

• Tratamento e organização dos dados levantados; 

• Elaboração da base cartográfica; 

• Montagem do SIG; 

• Construção de análises, estatísticas de dados alfanuméricos e cruzamento de 

variáveis espaciais. 

 

A metodologia utilizada para cada fase será detalhada a seguir para facilitar a 

compreensão. 

 

4.2.1 - Levantamento de dados alfanuméricos 

 

A aquisição dos dados teve duas fontes distintas, uma foi o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e a outra foi o Cartório Eleitoral de Nova Lima.  

 

Junto ao IBGE, foi adquirido o CD contendo as informações do censo demográfico de 

2000, que englobava os setores censitários dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Os dados abrangiam as características dos domicílios, em especial dos domicílios 

particulares permanentes, bem como dos responsáveis e das pessoas residentes, 

incorporando os cruzamentos mais solicitados ao IBGE, conforme documentação contida 

no CD. As informações quantitativas dos setores censitários estavam no formato de 

planilhas do MS Excel (Figura 1, Página 17). 
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Figura 1 - Planilha de setor censitário. 

 

O Cartório Eleitoral forneceu os dados consolidados dos candidatos eleitos, referente à 

eleição de 2004 do município de Nova Lima. Esses dados estavam divididos por seção 

eleitoral e por candidatos eleitos. Foram fornecidos também, a relação de seções eleitorais 

e os pontos onde cada uma se localizava (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Planilha de dados eleitorais. 



 18

4.2.2 - Tratamento e organização dos dados levantados 

 

Essa fase específica contou com duas frentes de esforços bem definidos, uma foi a 

organização dos dados eleitorais de cada candidato e dos dados referentes aos setores 

censitários. 

 

Organização dos dados eleitorais 

 

Nessa fase surgiu a primeira dúvida do trabalho. Como espacializar as informações de cada 

candidato? Essa foi uma questão que gerou várias discussões sobre o assunto, pois as 

seções são dividas para englobar as diversas áreas da cidade, porém cada seção é limita a 

400 eleitores, caso essa seção alcance o seu limite, o cartório eleitoral cria uma nova seção 

para aquela região (informação fornecida pelo especialista do cartório no momento da 

coleta dos dados). Dessa forma, foi identificado que existiam bairros com mais de uma 

seção e que as seções poderiam englobar, inclusive, mais de um bairro. Assim foi adotado, 

para solução da questão, o agrupamento de seções e bairros formando áreas-macro, 

chamadas durante o trabalho de “áreas eleitorais”. Para todo o município criou-se um total 

de 22 áreas-macro,  apresentadas através da tabela a seguir (tabela 1). 
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Áreas 

Eleitorais 
Bairros envolvidos 

A Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, Alto do Gaia, Vila Nova Suíça 

B 
Jardim das Américas, Chácara Silveira Ramos, Bom Jardim, Vila Operária, Vila 

Passos 

C Boa Vista 

D Bonfim, Matadouro, Cascalho, Cruzeiro, Barra do Céu 

E 
Cabeceiras, Vila Madeira, Bela Vista, Vila São José, Parque Aurilândia, Silicóticos, 

Vila Maria do Carmo 

F Centro, Rosário 

G Chácara dos Cristais, Cristais Curitiba, Parque Santo Antônio, Alvorada 

H Cristais, Cristais II, Vila Lacerda, Vila Padre Valeriano 

I Galo 

J Honório Bicalho, Matozinhos 

L Jardim Canadá, Jardim Monte Verde, Serra de Manacás 

M Vale do Sol, Lagoa do Miguelão, Passárgada 

N 

Residencial Sul, Pau Pombo, Vila Aparecida, Ouro Velho, Residencial Europa, Ville 

de Montagne, Ipê, Glegas Coloniais, Glegas Coloniais, Glegas Coloniais, Glegas 

Coloniais, Glegas Coloniais, Vila Nova Betânia, Vila Oeste, Vila Industrial 

O 
Parque do Engenho, Fazenda do Engenho, Parque do Tumbá, Ecoville, Capela Velha, 

Jardim Amanda, Village Sans Souci, Jardim de Petrópolis, Pasto do Gavião 

P Mingu, Mina D'água 

Q 
Morro do Chapéu, Alfaville, Balneário Água Limpa, Estoril, Estância do Estoril, Solar 

da Lagoa 

R Retiro, Quintas, Olaria, Cariocas, Quintas II, Alto das Quintas 

S Rio de Peixe 

T Santa Rita 

U 

Vila Del Rey, Jardim da Torre, Jardinaves, Jardim das Mangabeiras, Vale do Sereno, 

Piemonte, Vale do Sol, Vila Terrase II, Vila Castela, Glebas Reais, Vila Campestre, 

Conde, Estância Serrana, Vila Verde, Bosque da Ribeira, Vila Alpina, Vila Del Rey 

Anexo, Estâncias Del Rey 

V Vila São Luiz, Vila Marise, Vila Monte Castelo, Alvorada, Vale as Esperança 

X Fazenda do Benito, Vila do Ouro, Vereda das Gerais 

Tabela 1 - Lista de classificação de áreas-macro 

 

 

 

 



 20

Para validar este agrupamento, do ponto de vista estratégico do marketing político, foi 

realizada uma entrevista com um técnico executor de operação de consolidação de 

resultados de eleições municipais da cidade de Nova Lima, com o objetivo de compreender 

como os partidos eleitorais interpretavam e regionalizavam os resultados. Nesse momento 

foi constatado que o modelo de agrupamento adotado atenderia aos objetivos e estratégias 

do marketing político. 

 

Organização dos dados dos setores censitários 

 

Essa fase consistiu na escolha das variáveis que seriam pertinentes para uma possível 

aplicação no marketing político, disposta para os 87 setores censitários que hoje compõem 

o município. Na tabela a seguir (tabela 2) estão a lista de variáveis utilizadas no SIG, 

associadas ao seu significado de abrangência. 
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Variáveis Significado de Abrangência 

V0009 Domicílios particulares permanentes próprios e quitados 

V0010 Domicílios particulares permanentes próprios em aquisição 

V0011 Domicílios particulares permanentes alugados 

V0012 Domicílios particulares permanentes cedidos por empregador 

V0013 Domicílios particulares permanentes cedidos de outra forma 

V0018 Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral 

V0030 Domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário 

via rede geral de esgoto ou pluvial 

V0048 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

V0049 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza 

Lixo Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de 

limpeza 

Mul_resp Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e com morador (Somatório 

das variáveis v0101, v0102, v0103, v0104, v0105, v0107). 

V0107 Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e sem morador do sexo 

masculino 

Per_mulher Percentual de domicílios particulares permanentes com mulher responsável e sem 

morador do sexo masculino 

Var01 Responsáveis por domicílios particulares permanentes 

Id_geral Pessoal com idade acima de 15 anos 

id_15_24 Pessoas com idade entre 15 e 24 anos – classificados como Jovem 

per_15_24 Percentual de pessoas com idade entre 15 e 24 anos – classificados como Jovem 

id_25_59 Pessoas com idade entre 25 e 59 anos – classificados como Adulto 

per_25_59 Percentual de pessoas com idade entre 25 e 59 anos – classificados como Adulto 

Acima_60 Pessoas com idade acima de 60 anos – classificados como Idosos 

per_a60 Percentual de pessoas com idade acima de 60 anos – classificados como Idosos 

Tabela 2 - Relação de variáveis dos setores censitários 

 

Chama-se atenção para os critérios adotados para a definição de jovem, adulto e idoso. Os 

jovens foram categorizados na faixa entre 15 e 24 anos, levando em consideração 

pesquisas realizadas na internet, inclusive programas sociais de prefeituras (SÃO PAULO, 

2005). Os Idosos, pessoas que estão acima de 60 anos, receberam esse título conforme 

estabelecido na política nacional do idoso e artigo da CAMARANO, Coordenadora da área 

de pesquisa em População e Cidadania do IPEA. 
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Definidos os setores censitários e as variáveis do censo que seriam utilizadas, os dados 

foram consolidados no MS Excel para serem aplicados no SIG posteriormente. 

 

4.2.3 - Elaboração da base cartográfica 

 

A construção da base cartográfica iniciou-se a partir de um dos trabalhos de 2005 da 

especialização em Geoprocessamento (REZENDE, Lidiane), que continha os setores 

censitários divididos em rurais e urbanos. Essa base estava georeferenciada no sistema de 

coordenadas, SAD 1969 UTM – Zona 23 sul, em formato .DGN, arquivo nativo do 

software Macro Station. O caminho seguinte foi adicionar o arquivo no ArcView 9.0. Em 

seguida foi realizada a transformação da base importada para Shapefile, originando os 

Shapefiles dos setores urbanos e rurais. Após a importação, com o auxílio do comando 

Overlay – Union do ArcTollbox,  foram unificados os dois setores, criando o Shapefile 

setores (figura 3). Durante esse processo não ocorreu nenhum problema, pois a base 

fornecida estava com boa qualidade.  

 

 
Figura 3 - Mapa Setor Censitário – União dos temas 
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Construída a primeira etapa da base cartográfica, que englobava os setores censitários e o 

limite da cidade, a segunda etapa envolvia a divisão da cidade por bairros. O marco de 

partida dessa etapa, foi um arquivo .CAD, arquivo nativo do Autocad, também 

georeferenciado e no sistema de coordenadas, SAD 1969 UTM – Zona 23 sul fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Nova Lima (figura 4). O arquivo continha várias informações 

que foram descartadas, como cotas, arruamento, áreas verdes, entre outras que não seriam 

utilizadas nesse trabalho, ficando somente os bairros e seus nomes. Estes dois temas 

estavam desenhados no CAD como polylines e texto.  As polylines, não se apresentavam 

contínuas para um determinado bairro, passavam aleatoriamente por vários bairros. Diante 

desta questão foi necessário realizar um processo de limpeza topológica da base CAD, 

dividindo o trabalho nos seguintes passos: 

 

1o – Transformação das polylines em polígonos 

2o – Geração do Shapefiles e limpeza topológica 

 
 

 
Figura 4 – Mapa Base Cartográfica de Nova Lima (CAD). 
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Transformação das polylines em polígonos 

 

Esse passo foi executado no Autocad e consistiu na geração de polígonos a partir das 

polylines existentes que representavam os bairros. Através da ferramenta Hatch, foram 

criadas hachuras para cada bairro (figura 5). Em alguns casos houve necessidade de fechar 

a área, pois as polylines não completavam os limites dos bairros. Após a criação de 

hachuras para todos os bairros o arquivo foi salvo e estava pronto para ser importado para 

o Arcview. 

 

 
Figura 5 – Criação de hachuras base CAD. 

  

 

 

Geração dos Shapefiles e limpeza topológica 

 

A partir da base cartográfica gerada com os setores censitários, foi importado o arquivo 

CAD trabalhado contendo os bairros hachurados. A partir desses, foram gerados os 

polígonos criando o shapefile Bairros, no Arcview. A maioria dos bairros foi importada 

com sucesso, mas alguns apresentaram problemas e necessitaram correções (Figura 6). A 

solução do problema foi através do comando Merge da barra de ferramentas Editor. 
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Especificamente, 3 bairros não foram importados devidos a problemas de topologia e 

foram desenhados através da ferramenta Editor usando as feições da polyline do CAD.  

 

 
Figura 6 – Problemas na topologia durante a importação. 

  

 

Finalizada a limpeza topológica, criaram-se as áreas eleitorais, que envolviam um ou mais 

bairros conforme descrito no item de tratamento dos dados eleitorais, apresentado 

anteriormente. Assim, a base estava pronta para receber o bancos de dados. 

 

4.2.4 - Montagem do SIG 

 

Nesta etapa foram criados os atributos das tabelas do SIG. Cada bairro recebeu o seu nome 

correspondente. Os setores censitários passaram pelo mesmo processo e foram nomeados 

conforme codificação do IBGE. Em seguida o tema Áreas também recebeu os seus 

atributos,  identificado pelas letras de A a X do alfabeto (Figura 7).  

 

Os dados armazenados nas planilhas em MS Excel, estavam prontos para serem 

importados como Shapefile. O procedimento adotado nesse caso foi salvar os dados para o 

formado DBF4, a partir do Excel, e vincular as informações das tabelas, a partir do 
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comando Join do Arcview, gerando novos shapefiles em seguida. O resultado desta 

operação foram 2 novos shapefiles, um para área e outro para os setores censitários.  

 
Figura 7 - Vinculação do banco de dados ao shape. 

 

O shapefile Área continha os atributos de código, os bairros envolvidos, o total de leitores 

aptos e informações de cada candidato eleito, dividida em 3 partes: número total de votos 

por área, percentual de votos por área e percentual de votos total por município (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Tabela de atributos – shape Área 

 

Os shapefiles referentes aos setores censitários possuíam os seguintes atributos: código do 

setor e as variáveis apresentadas anteriormente no item organização dos dados dos setores 

censitários (Figura 9). 
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Figura 9 – Tabela de atributos – shape setores. 

4.2.5 – Construção de análises, estatísticas de dados alfanuméricos e 
cruzamento de variáveis espaciais. 

 

A partir do funcionamento do SIG, foi possível realizar estatísticas e análises espaciais, 

conforme etapas abaixo: 

 

• Criação dos mapas temáticos setoriais 

• Geração das zonas estatísticas por áreas eleitorais 

• Estatísticas das áreas eleitorais 

 

Criação dos mapas temáticos setoriais 

 

Os mapas temáticos foram gerados a partir do comando Converte – Features to Raster da 

extensão Spatial Analyst do Arcview. Esse comando permitiu a geração de mapas, a partir 

de qualquer uma das variáveis existentes na tabela de atributos do Shape referente aos 

setores censitários. 
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Figura 10 – Geração de mapas temáticos. 

 

Em seguida aconteceu a classificação dos mapas temáticos, através do comando 

Properties, guia Simbology opção Classified, usando o método de classificação de 

Vizinhos Naturais na tentativa de buscar uma classificação satisfatória dos dados. Ou seja, 

aplicou-se a classificação para melhor ajustar as linhas divisórias de áreas, equilibrando as 

faixas conforme os dados existentes. 

 

 

 

 

 

Geração das zonas estatísticas por áreas eleitorais 

 

Para a criação das zonas estatísticas por áreas eleitorais, foi necessário subdividir cada área 

eleitoral conforme a quantidade de setores presentes na mesma, gerando o shapefile 

Área_set. O exemplo a seguir ilustra a situação (figura 11, página 29), no qual aconteceu o 

cruzamento das áreas eleitorais com os setores censitários, originando as subdivisões da 

área eleitoral. 
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Área Eleitoral Setores Censitários 

Cruzamento 

Subdivisões  Área Eleitoral 

 
Figura 11 - Subdivisões de área eleitoral. 
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Essa ação foi realizada através do comando Extract – Clip do Arctoobox que dividiu as 

áreas eleitorais a partir das interseções da mesma com os setores censitários. 

 

 

Consolidação das estatísticas das áreas eleitorais 

 

Após a subdivisão das áreas eleitorais, foi possível gerar estatísticas cruzando as 

informações das áreas com as existentes no mapa temático (raster). Foi usada a extensão 

Spatial Analyst do Arcview, através do comando Zonal Statistics (Figura 12). Esse 

comando permitiu o cruzamento das informações do shapefile Zona_Set,  que contém as 

subdivisões de área, com um dos mapas temáticos criados. 

 

 
Figura 12 – Criação das subdivisões das áreas eleitorais. 

  

Como resultado foi obtido um arquivo .BDF contendo a cálculo estatístico, conforme 

exemplo da figura 13. 
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Figura 13 - Resultado estatístico das subdivisões. 

Neste arquivo continha 10 atributos como resultado da estatística de todas as áreas 

eleitorais subdivididas. Os principais atributos para esse trabalho foram o código das áreas 

e subáreas, o Count que representa o total de Pixel da subárea e o Mean que representa a 

média de cada subárea (conforme a variável selecionada). 

 

O passo seguinte foi exportar o DBF da tabela de atributo do Shapefile Área_set. A partir 

do Excel aconteceu a união dos dois DBFs gerados, resultado da estatística e do área_set, 

criando uma planilha única de dados nomeada como estatística de setores por área. Essa 

união foi permitida através do índice que representava as subáreas, nesse trabalho recebeu 

o nome de Fid_área_j. 

 

Foi necessário criar na planilha de setores por área e percentual de cada subárea eleitoral. 

O cálculo desse percentual foi feito a partir de uma regra de 3 simples, pois era de 

conhecimento o total de pixel da subárea e o código da área. Para resolver a questão foi 

adotado o seguinte procedimento (Figura 14). 

 

Filtrar os dados da planilha por área 

Calcular o total de pixel por área – somatório do campo Count 

Aplicar regra de três simples  – gerando a coluna Perc_subárea 

 

...Perc_subarea = Count * 100 / somatório de count...  
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Figura 14 – tabela de cálculo de percentual de subáreas. 

 

 

Em seguida, foi necessário identificar em qual faixa do mapa temático a média da subárea 

estava contida, e somar o percentual de ocorrência de cada faixa. Para facilitar a 

compreensão foram utilizadas as informações da variável Lixo, como exemplo. O ponto de 

partida foi identificar as faixas de valores que compunham o mapa temático, rotulando as 

mesmas com valores de 1 a 4 para identificar uma das 4 classes do mapa. Referente ao 

mapa de domicílios com coleta de lixo as faixas e os valores são apresentados na Tabela 3. 

 

Início Fim Valores 

0 16 1 

16,000000001 63 2 

63, 000000001 90 3 

90, 000000001 100 4 
Tabela 3 - Faixa de Classificação do mapa temático de domicílios particulares permanentes com lixo 

coletado por serviço de limpeza. 

 

Para identificação da faixa, foi criada uma função lógica do Excel para preenchimento 

automático do campo. Esta função compara o valor da média, campo Mean, de cada 

subárea com o valor das faixas de classificação e atribui valores de 1 a 4, sendo os valores 

armazenados na coluna Classif. Abaixo segue a fórmula utilizada: 

 

...=SE(AX40>90;4;SE(AX40>63;3;SE(AX40>16;2;1)))... 

 

AX40 = valor da média de cada subárea 
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Os valores 90, 63, 16 são os limites das classes, que variam conforme a classificação de 

cada mapa (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – classificação das faixas das médias. 

 

Por último, os resultados de cada área foram inseridos em uma nova planilha, denominada 

Percentual de domicílios com coleta de lixo por área eleitoral (figura 16) dentro do mesmo 

arquivo .XLS, nomeada com a letra da área que a mesma representava, e os valores 

percentuais da coluna Perc_subárea somados a cada variação da coluna Classif. Essa 

operação foi executada com o uso do comando Subtotais do Excel. 

 

 
Figura 16 - Percentual de domicílios com coleta de lixo por área eleitoral. 

 

Este procedimento utilizado para a Consolidação das estatísticas das áreas eleitorais foi 

repetido para cada área, totalizando as 22 áreas eleitorais. E deve ser reaplicado para cada 

variável que for analisada.  
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CAPÍTULO 05 – RESULTADOS 

 

Foram produzidos mapas temáticos, indicadores do perfil da população residente e de área, 

análises espaciais. Neste trabalho foi desenvolvido como exemplo de aplicação do 

Geomarketing Político e correlações entre alguns candidatos e alguns setores.  

 

O banco de dados existente no SIG possui 15 variáveis referente ao Setor Censitário e 12 

candidatos das eleições Novalimense, dessa forma este trabalho tem potencial para analisar 

todas as variáveis existentes no SIG.  

 

Antes de apresentar os resultados é preciso ressaltar que a partir de interpretações das 

variáveis do Setor Censitário consegue-se extrair o perfil da população conforme a área de 

atuação do candidato. 

 

Serão apresentados 4 mapas temáticos para 3 candidatos, uma análise qualitativa do 

candidato Carlinhos e caracterizações de 2 áreas eleitorais, levando em consideração 4 

variações – Idosos, Jovens, Lixo Coletado e Mulheres responsáveis por domicílio, 

conforme relação abaixo: 

 

a) Candidato - Luck 

Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais (Figura 17) 

Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais (Figura 18) 

Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais (Figura 19) 

Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais (Figura 20) 

 

b) Candidato - Pulião 

Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais (Figura 21) 

Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais (Figura 22) 

Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais (Figura 23) 

Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais (Figura 24) 
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c) Candidato - Carlinhos 

Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais (Figura 25) 

Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais (Figura 26) 

Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais (Figura 27) 

Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais (Figura 28) 

 

d) Área Eleitoral – A e F 

 Tabela / Gráfico – Mulheres por Domicílio (Figura 29) 

 Tabela / Gráfico – Domicílios com coleta de lixo (Figura 30) 

 Tabela / Gráfico – Jovens / Áreas Eleitorais (Figura 31) 

 Tabela / Gráfico – Idosos / Áreas Eleitorais (Figura 32) 

 

e) Análise Qualitativa do Candidato Carlinhos 
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a) Candidato 1 – Luck 

 

 
Figura 17 - Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais - Luck. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Luck teve índice alto 

de votação, representado no mapa em azul escuro, predominam um índice de 2 a 7% de 

mulheres responsáveis pelo domicílio. Esta proporção aumenta 7 a 19% à medida que são 

analisadas as áreas intermediárias de votação 
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Figura 18 - Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais - Luck. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Luck teve índice alto 

de votação, representado em azul escuro e ao centro do mapa, tem como característica 

baixa coleta de lixo, abaixo de 63%. Assim, nesta região o candidato pode ressaltar o seu 

discurso voltado para serviços de coleta de lixo. 

 

 

 



 38

 
Figura 19 - Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais - Luck. 

 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Luck teve índice alto 

de votação, representada no mapa em azul escuro, predominam a presença de jovens com 

índices acima de 20%. 
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Figura 20 - Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais - Luck. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Luck teve índice alto 

de votação, representada no mapa em azul escuro, o índice de idosos é baixo. Inclusive 

permite a comparação das mesmas áreas com os jovens, em que percebe-se uma aceitação 

maior por parte das pessoas mais novas. 
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b) Candidato 2 – Pulião 

 

 
Figura 21 - Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais - Pulião. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Pulião teve índice alto 

de votação, representada no mapa em azul escuro, apresenta elevado percentual de coleta 

de lixo, com predomínio de um índice acima de 90%. 
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Figura 22 - Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais - Pulião. 

 

A partir da análise visual, percebe-se existe um alto índice de mulheres responsáveis por 

domicílio juntos as áreas de maior votação, representada no mapa em azul escuro. Um 

ponto importante no discurso desse candidato poderia ter foco nesse discurso. 
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Figura 23 - Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais - Pulião. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que o político Pulião possui uma boa aceitação pelos 

jovens. É notório nas áreas de maior índice de votação do candidato, representada em azul 

escuro, esse predomínio de jovens – índice acima de 20%. 
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Figura 24 - Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais - Pulião. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Pulião teve índice alto 

de votação, representada no mapa em azul escuro, predominam a baixa presença de idosos, 

caracterizando o público desse candidato como mais novo, comparado-o com o gráfico de 

jovens. 
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c) Candidato 3 – Carlinhos 

 

 
Figura 25 - Mapa temático – Domicílios com coleta de lixo / Áreas Eleitorais- Carlinhos. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Carlinhos teve índice 

alto de votação, representada no mapa em azul escuro, apresenta elevado percentual de 

coleta de lixo, com predomínio de um índice acima de 90%. 
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Figura 26 - Mapa temático – Mulheres por domicílio / Áreas Eleitorais - Carlinhos. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Carlinhos teve índice 

alto de votação, representada no mapa em azul escuro, estas áreas apresentam índices 

medianos de mulheres responsáveis por domicílio. Os valores estão na faixa de predomínio 

de 2 a 19%. 
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Figura 27 - Mapa temático – Jovens / Áreas Eleitorais - Carlinhos. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Carlinhos teve índice 

alto e médio de votação, representada no mapa em azul médio e escuro, apresenta uma alta 

quantidade de jovens. Percebe-se que a aceitação desse candidato junto aos jovens é boa. 
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Figura 28 - Mapa temático – Idosos / Áreas Eleitorais – Carlinhos. 

 

A partir da análise visual, percebe-se que as áreas onde o candidato Carlinhos teve índice 

alto de votação, representada no mapa em azul escuro, apresentam baixo índice de idosos 

abaixo de 13%.  
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d) Área Eleitoral - A e F 

 

Para o presente estudo, aconteceu o cruzamento das variáveis de coleta de lixo, idosos, 

jovens e mulheres responsáveis por domicílio com duas áreas políticas A e F escolhidas 

aleatoriamente. O objetivo foi apresentar como realizar uma caracterização por área 

eleitoral. 

 

 
Figura 29 – Perfil Lixo Coletado - Área A. 

 

 
Figura 30 – Perfil Lixo Coletado - Área F. 

 

 
Figura 31 – Perfil Mulheres responsáveis por domicílio - Área A. 
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Figura 32 - Perfil Mulheres responsáveis por domicílio - Área F. 

 

 
Figura 33 – Perfil Jovens - Área A. 

 

 
Figura 34 – Perfil Jovens - Área F. 

 

 
Figura 35 – Perfil Idosos - Área A. 
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Figura 36 - Perfil Jovens - Área F. 
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e) Análise Qualitativa do Candidato Carlinhos 

 

Análises podem ser feitas a partir de vários pontos de vista. A seguir será analisada a área 

eleitoral A, do candidato Carlinhos, que obteve alto índice votação. Para facilitar será 

apresentado o mapa da área eleitoral A e as 4 variações trabalhadas dessa área. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 37 - Análise Área A. 

 

Pode-se concluir que na área A, existe um baixo índice de idosos. Aproximadamente 56% 

da área possui percentual de 0 a 6% de idosos. 

 



 52

Referente à população de jovens o quadro inverte, temos 99% da área representada pelas 

duas maiores classes de jovens. O mapa temático a seguir (figura 38) comprova a análise. 

 

 
Figura 38 - Jovens área eleitoral A. 
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A classe de mulheres que são responsáveis pelo município é baixa, o gráfico apresenta 

100% das mulheres na menor faixa. Referente ao serviço de coleta de lixo o bairro possui 

um bom serviço, conforme apresentação do gráfico de Coleta de Lixo e comprovado pelo 

seguinte mapa: 

 

 
Figura 39 – Coleta de Lixo – Área A. 
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Após conhecer o perfil das 4 variáveis para área A, pode-se presumir que a maioria das 

mulheres são dependentes de homens. O índice de jovens é alto e o de idosos é baixo, pode 

ser, que os jovens tenham pais mais novos. 

 

Diante das premissas levantadas, o político pode adaptar as estratégias de marketing 

político às características da área eleitoral, pois é possível identificar o perfil de seu 

público alvo. Enfim, ele deve ter como premissa estratégias voltadas para os jovens, 

programas familiares, campanhas de controle de natalidade, educação, saúde infantil, etc. 

 

Diversas interpretações podem ser feitas a partir dos dados, mas para uma boa análise é 

importante compreender todo o procedimento aplicado, aproximando-o da realidade e 

agregando informações adicionais às fornecidas previamente. 
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CAPÍTULO 06 - CONCLUSÃO 

 

O Geomarketing político é uma ferramenta de suporte ao tradicional Marketing Político, 

que serve como instrumento para definições e tomadas de decisão fundamentas em uma 

lógica real.  A sua utilização é relativamente nova, pois a maioria dos artigos encontrados 

sobre o assunto estava datada após 1996, assim percebe-se o quanto ele pode evoluir a 

longo do tempo. 

 

O trabalho proposto alcançou os seus objetivos, pois foi possível analisar as informações 

eleitorais espacialmente em conjunto com dados do Censo 2000 do IBGE. De forma 

simples e rápida, consegue-se realizar análises dos candidatos eleitos das eleições de 2004 

do município de Nova Lima 

 

A metodologia utilizada neste trabalho permite que sejam analisadas informações de 

formatos de áreas espaciais diferentes dentro de um determinado limite. Dessa forma, é 

possível estender as análises eleitorais do ano 2004 de Nova Lima envolvendo outras 

situações, desde que se tenham bem definidas as variáveis de trabalho e a área espacial que 

a mesma ocupará dentro do município. 

 

É importante salientar a necessidade de uma definição mais clara, em termos espaciais, dos 

dados por parte do cartório eleitoral. Essa ação daria maior homogeneidade aos políticos 

no item referente à localização das suas áreas eleitorais. Uma metodologia nessa área 

contribuiria bastante para o avanço do Geomarketing Político, aumentando o índice de 

assertividade da ferramenta.  

 

Uma análise mais abrangente permite concluir que o Geomarketing está expandindo e se 

diversificando cada vez mais, pois a disseminação crescente dos diversos softwares de 

Geoprocessamento no mercado nacional auxilia neste processo. Essa característica mostra 

que, a cada dia, as pessoas estão planejando as suas ações antes de executá-las, buscando 

alcançar ao máximo a melhor simulação da realidade.  A partir dessa premissa podemos 

almejar um futuro promissor para Geoprocessamento, pois ele permite que as pessoas 

simulem da melhor forma a situação real. 
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