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Resumo

O crescente interesse pela prospeção de mercado dentro de um contexto geográfico tem
alavancado interessantes  projetos de pesquisa e de aplicação, tanto no meio acadêmico
quanto nos setores voltados para a produção de bens e serviços.
Empresas de telecomunicações vêm despertando para o uso da tecnologia SIG com o
objetivo de cadastrar e gerenciar os seus dados de engenharia e de mercado, em um
ambiente georreferenciado, e extrair diagnósticos que venham a subsidiar  a tomada de
decisão  nos processos de engenharia e planejamento de atendimento da demanda de
serviços.
Esta monografia  apresenta uma proposta para o tratamento de informações de mercado
em ambiente SIG.
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1. Introdução

A visualização e o diagnóstico geográficos de entidades de natureza mercadológica com
entidades de atendimento de sistemas de telecomunicações sempre foram uma necessidade
que, por questões de limitação de hardware e software, ficaram com o seu desenvolvimento
limitado.

Entretanto o momento atual propicia tais desenvolvimentos, não só pelas novas facilidades
de recursos de informática, como pela necessidade premente de tecnologias que permitam a
visualização e a análise integrada destas entidades, ratificadas pelo ambiente de
concorrência que se instalou no mundo das telecomunicações, após a privatização do Grupo
Telebrás em julho de 1998.

A tecnologia de geoprocessamento  oferece metodologias para o tratamento e análise de
dados georreferenciados, como estatística espacial, mineração de dados, etc.. Os resultados
destas análises podem orientar o analista de mercado a compor ofertas dirigidas de serviços
e também subsidiar o planejador na definição de soluções técnicas de atendimento global e
localizado.

A Diretoria de Tecnologia de Informação da Telemar, logo após a privatização, propôs um
plano arrojado, cuja primeira fase, denominada primeira onda, cuidou da  unificação dos
sistemas, visto que cada uma das 16 empresas oriundas do Sistema Telebrás tinham
sistemas e processos particulares para as áreas administrativa, financeira, mercado e de
engenharia.

Encerrada a primeira em setembro de 2000, inicia-se a segunda onda que trata de
incorporar sistemas das áreas administrativa, financeira, mercado e de engenharia capazes
de garantir a evolução e competitividade da Telemar com o  objetivo principal de tornar-se
a melhor Empresa de Telecomunicações da América do Sul nos próximos anos.

Dentro desta perspectiva propusemos uma solução georreferenciada para a área de Mercado
da Telemar, o SGM – Sistema Georeferenciado de Mercado, que será o tema desta
monografia, fruto da experiência  de nossa área em desenvolvimento de aplicações de
Sistemas Gráficos e das regras de negócios apresentadas pelos representantes dos usuários
nas reuniões  de levantamento de requisitos.
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2. Objetivos

O  objetivo desta monografia é mostrar  a metodologia proposta  para o desenvolvimento da
solução geográfica  de mercado na Telemar, o SGM.

Os resultados esperados  são:

(1)- manter  bases de dados geográficas sobre o mapeamento urbano básico, incluindo-se
funcionalidades para a carga inicial de dados (cada município ou conjunto de municípios
constituem-se em bancos de dados distintos);

(2)- manter uma base de dados geográfica sobre o Mapa do Território do Brasil, incluindo-
se funcionalidades para a carga inicial dos dados (trata-se de um único banco de dados
geográfico, abrangendo todo o território nacional);

(3)- permitir a consulta as informações geográficas de qualquer ponto do país através de
estação de trabalho ou via browser;

(4)- integrar os objetos geográficos ás bases de dados corporativas. A princípio as bases de
dados do GIC- Gerência Integrada de Clientes, STDT – Sistema Telemar de Demanda em
Telecomunicações, Logradouros e Localidades;

(5)- implementar em parceria com a área de Arquitetura de Sistemas da Empresa a tabela
de Endereços. Hoje cada sistema da Telemar  guarda este dado de forma proprietária,
dificultando as tarefas de intercâmbio de informações entre os seus sistemas. Um
considerável esforço é despendido para manter em cerca de 10%  o erro do batimento de
endereços entre o STC – Sistema de Tratamento a  Clientes e o STDT;

 (6)-  subsidiar o analista de mercado e o planejador no planejamento  e no monitoramento
do atendimento dos serviços ofertados pela Telemar, mostrando geograficamente a
estratificação de uma área de estudo, com a finalidade de encontrar-se áreas com
determinados perfis mercadológicos, que venham a tornar-se oportunidades de negócios;

(7)- permitir a importação de dados tabulares  para a realização de pesquisa espacial ou
visualização;

(8)- implementar a integração com o Sagre - Sistema Automatizado de Gerência de Rede
Externa, utilizado pela área de Engenharia de Rede de Acesso, subsidiando o projetista de
rede com informações de demanda de serviços. Com estas informações o projetista
dimensiona a rede, define e aloca os equipamentos de rede.
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3. Metodologia proposta

Este capítulo descreve a proposta do Sistema Georreferenciado de Mercado com a
definição de sua arquitetura funcional, base de dados e metodologia de desenvolvimento e
implantação.

3.1 Estado da arte

Esta seção apresenta três aplicativos voltados para a área de geomarketing, o Geomercado
da Microdados, o Geobusiness da Aplica, e o Sistema Diagnóstico desenvolvido na
Telemar.

3.1.1 Geomercado

A alguns meses no mercado, o programa Geomercado possui algumas características
interessantes, similares àquelas exigidas para um aplicativo de mercado para a área de
telecomunicações. É uma ferramenta de auxilio no planejamento estratégico de expansão,
para varejistas ou industriais, organizando de forma clara e direta os maiores mercados
consumidores.

Ele permite a visualização do consumo por classes de renda, permitindo aferir o grau de
penetração de seus produtos. Por exemplo, uma loja de eletro-domésticos quer saber qual
sua participação no mercado de sua cidade para os consumidores com renda acima de 20
salários. O aplicativo fornece o valor da venda de eletro-eletrônicos da cidade. Nesse caso
basta comparar o valor da empresa ao da cidade.

Ele permite também estabelecer o valor dos mercados consumidores por região e classe de
renda, auxiliando estudos para redução de custos e/ou aumento de receitas.

A Microdados é uma empresa de consultoria econômica e demográfica que reuniu e
sistematizou informações econômicas e demográficas, armazenadas em bancos de dados
interativos e de fácil utilização. Entre outras atividades a Microdados trabalha com
projeções demográficas, geoprocessamento e acompanhamento da conjuntura do varejo. O
principal cliente do produto é a ACSP - Associação Comercial de São Paulo, que utiliza o
Geomercado com o objetivo de determinar o Índice de Potencial de Consumo, um
importante instrumento para o planejamento e administração de negócios.

3.1.2 GeoBusiness

GeoBusiness é uma ferramenta que identifica a região mais propícia para implantação de
um novo negócio. Para isso, ele conta com um conjunto de mapas e bases de dados,
organizados em formato interativo e dinâmico.
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Esses mapas possuem desde ruas com nomes até numeração e CEP, além de hidrografia,
ferrovias, praças, principais pontos e avenidas. Além dos mapas das cidades, também
dispomos de mapas de divisas municipais e rodovias de todo Brasil.
Setores Censitários.

Os setores censitários possuem dados sobre renda e faixa etária da população, seu potencial
de consumo, residentes homens e mulheres, entre outras informações.
Trata-se de um valioso e preciso banco de dados com informações sócio-econômicas que
lhe permite fazer análises de mercado em segundos.

Na área de telecomunicações, os mapas digitais são eficazes para visualizar a sua área de
abrangência, melhor redistribuir sua rede ou analisar qual a melhor região a ser
prospectada. Para melhor atender seus clientes, as empresas de telefonia usufruem dos
mapas digitais para localizar onde existe uma necessidade de expansão do sinal.

3.1.3 Sistema de Diagnóstico para Planejamento

O Sistema Diagnóstico para Planejamento, desenvolvido em 1995 na Telemig, e cujo
objetivo era auxiliar o planejador a identificar o comportamento do mercado de serviços em
telecomunicações e orientá-lo em suas tarefas de planejamento da rede telefônica [Ferreira].

Este sistema foi o primeiro sistema georreferenciado desenvolvido na Telemig para análise
de demanda de serviços em telecomunicações.

A motivação para o desenvolvimento deste sistema [Rodrigues] se encontrava no fato de
que existia (e ainda hoje existe) uma grande dificuldade no processo decisório de um
planejamento de expansão de rede telefônica tornando a rede projetada, às vezes aquém do
esperado. Este processo de planejamento consumia por volta de 60% dos investimentos das
operadoras telefônicas e, portanto, desenvolver ferramentas que auxiliassem este processo
teriam potencial para permitir uma economia de esforços e decisões mais acertadas.

A proposta desse sistema era utilizar apenas dados já existentes, uma vez que a obtenção e
manutenção dos mesmos era uma tarefa cara e morosa. Estes dados eram subtilizados, pois
seu uso era restrito aos usuários ou sistemas que realizavam sua manutenção. Além disso
estes dados deveriam ser integrados, correlacionando informações então dispersas [Vieira].

Porém, esse sistema apresentava uma restrição considerável, um complexo processo de
formação da base de dados, que consistia nas seguintes atividades:

a) digitalização das folhas do mapeamento urbano básico no ambiente CAD;

b) conversão da base de dados do CAD para o ambiente SIG;

c) união das folhas para formar uma base de dados única e contínua;

d) associação das entidades gráficas aos dados convencionais de demanda extraída dos
sistemas corporativos.

O sistema trabalhava com as seguintes variáveis: mercado, receita, serviço e grande cliente.

O significado de cada variável é apresentado a seguir.
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A variável mercado quantifica a potencialidade de uma unidade urbana em absorver
serviços de telecomunicações. Esta unidade pode ser composta de imóveis existentes
residenciais ou não residenciais, imóveis em construção, ou áreas ou terrenos que
comportem a alocação de futuras edificações. Uma unidade residencial pode ter uma classe
que identifica a qual categoria sócio-econômica ela pertence. De forma semelhante o
mesmo se aplica aos imóveis não residenciais.

Um serviço é um conjunto de ações desenvolvidas pela empresa telefônica para
proporcionar comunicação entre os seus usuários ou assinantes. O serviço pode ser
classificado conforme a tecnologia e os equipamentos utilizados para a sua prestação, por
exemplo, TV a cabo, telefonia celular móvel, terminais residenciais e outros.

A receita é a soma das importâncias monetárias que a empresa recebe durante certo período
de suas atividades, resultante da prestação de seus serviços. Cada tipo de serviço gera uma
parcela distinta da receita.

Um grande cliente é um mercado que utiliza em larga escala e geralmente em grande
densidade diversos tipos de serviços prestados pela empresa de telecomunicações gerando
assim, uma grande receita. Por esse motivo deve ser considerado de modo particular.

Os dados referentes a cada variável são totalizados por quadra. Por exemplo, a receita de
uma quadra é composta pela soma das receitas de seus respectivos lotes. O mercado de uma
quadra é determinado pelo mercado predominante em seus lotes. Desta forma, todas as
consultas disponíveis no sistema são relativas ao estado das quadras considerando-se as
variáveis acima citadas.

No sistema Diagnóstico, as consultas podem ser realizadas de forma encadeada. Por
exemplo, o usuário pode selecionar todas as quadras  de um determinado segmento de
mercado; dentro destas selecionar quais possuem a receita pertencente a uma determinada
faixa; e ainda restringir mais seu conjunto, selecionando dentro do resultado anterior
aquelas quadras que possuem determinados serviços. Essa seqüência de seleções
automáticas e interligadas é o que se denomina de consultas encadeadas.

Como resultado das pesquisas o aplicativo gerava mapas temáticos, tendo com  unidade
espacial as quadras, e as consultas implementadas foram:

- mercado estratificado por segmento;

- mercado atendido;

- mercado não atendido;

- gradiente de mercado (variação em relação ao período anterior);

- receita estratificada por faixa de faturamento;

- gradiente de receita (variação em relação ao período anterior);

- serviço estratificado por quantidade;

- gradiente de serviço (variação em relação ao período anterior).

Apesar de ter tido boa recepção dos planejadores da empresa, o aplicativo tinha uma forte
restrição no processo de conversão de dados. A necessidade do fechamento de quadras,
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visto que ser ela a unidade espacial de pesquisa, tornava a formação da base de dados
bastante morosa.

Por si só a limitação das informações estarem associadas à entidade quadra reduziu o
universo de usuários potenciais do sistema, que aspiravam por um sistema que lhes
permitisse realizar pesquisas  com outras entidades espaciais, com endereço, setores
censitários, etc..

Estes fatos contribuíram  para que este aplicativo fosse pouco utilizado, e alertou para a
necessidade de dar-se uma atenção especial à formação de bases de dados nos projetos de
SIG.

3.2 O SGM

O SGM – Sistema Georreferenciado de Mercado, inspirado no Sistema Diagnóstico é
projetado com a finalidade de formar uma base de dados espacial de informações de
mercado para subsidiar a tarefa de estudo do comportamento do mercado em
telecomunicações, fundamental para as atividades de planejamento de atendimento de
mercado, planejamento de solução técnica de implantação e oferta dirigida de serviços.

As áreas de atuação desse aplicativo são: as unidades de negócio, marketing e planejamento
técnico. Em relação ao Sistema Diagnóstico ele apresenta algumas vantagens, a saber:
integração com os sistemas corporativos, evitando-se a carga periódica de dados; não
possui a limitação de apresentar resultados de pesquisa somente pelo entidade quadra, na
como explorado na seção 3.4, bases de dados geográficas.

3.3 Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada para o desenvolvimento do SGM  compreende as seguintes fases
enumeradas e descritas na  tabela 1.

3.3.1 Definição do Projeto

Nesta fase são definidos:

- o escopo do produto a ser desenvolvido, nome e componentes principais;

- a missão do produto;

- os limites do produto, especificando claramente o que este não deverá fazer;

- os benefícios do produto;

- equipe de trabalho;

- prazos e custos.
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3.3.2 Definição de Requisitos

Fase na qual são levantadas as funcionalidades, os dados, os casos de uso e interfaces do
sistema. O trabalho bem realizado nesta fase pode garantir o sucesso do sistema,
considerando-se que os requisitos do usuário estarão bem definidos. O documento
Especificação de Requisitos é o produto desta fase.

3.3.3 Arquitetura do Sistema

Nesta fase define-se os módulos do sistema e a interface com os sistemas corporativos, com
o desenho dos processos de integração de dados. Os documentos Interface com Sistemas
Corporativos é o Plano de Desenvolvimento são os produtos desta fase.

3.3.4 Prototipação

Com as informações contidas no documento de Especificação de Requisitos elabora-se
nesta fase um protótipo do aplicativo, enfatizando as interfaces de comunicação com o
usuários, consultas e relatórios. O protótipo é útil também para incentivar o processo
criativo na fase de especificação de requisitos.

3.3.5 Desenvolvimento

Desenho das interfaces, implementação do código, testes sistêmicos do aplicativo,
elaboração do manual de usuário, e do plano de implantação.

3.3.6 Implantação

Nesta fase são realizadas:

- o treinamento dos usuários;

- a instalação ou adequação das plataformas de hardware e software;

- o beta teste pelos usuários;

- a produção piloto, geralmente seis meses do produto em regime de produção.
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Tabela 1- Metodologia de Desenvolvimento

Fase do Projeto Descrição da fase

1. Definição do Projeto Escopo do projeto, objetivos,
expectativa de prazos,
responsabilidades

2. Definição de Requisitos Levantamento dos dados e
funcionalidades do sistema

3. Arquitetura do Sistema Definição dos módulos do
sistema, interface com os
sistemas corporativos

4. Prototipação Implementação de um
protótipo do Sistema para
facilitar o fechamento dos
Requisitos.

5. Desenvolvimento Desenho das interfaces e
implementação do código

6. Implantação Formação das bases de dados,
treinamento do usuário e
implantação do sistema.

3.4 Contexto do Projeto

O SGM é uma solução integrada à arquitetura  de sistemas corporativos da Telemar. Suas
principais interfaces são com os sistemas:

GIC- Gerência Integrada de Clientes é uma base de dados de clientes que armazena as
informações cadastrais, consumo de produtos e serviços, e o faturamento de todos os
clientes da Telemar.

STDT- Sistema Telemar de Demanda em Telecomunicações é um sistema que permite ao
usuário cadastrar e atualizar as informações do mercado residencial e não residencial por
endereço, realizar o cálculo de demanda de serviços por período anual, considerando-se o
mercado e terminais implantados e  projeção do mercado do período. Permite também a
projeção de mercado baseado em  séries históricas e ou pesquisa em campo.

STC- Sistema de Tratamento de Clientes é um sistema que cuida das facilidades do cliente,
isto é o conjunto de equipamentos, cabos e produtos de um determinado cliente. Estas
informações estão cadastradas por cliente e endereço de instalação.

SAGRE – Sistema Automatizado de Gerência de Rede Externa é um sistema
georreferenciado que habilita o usuário digitalizar o mapeamento urbano básico, a planta da
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rede externa, constituída por uma rede de cabos e equipamentos de telecomunicações. Além
disso permite também a elaboração de projetos de expansão da rede.

CRM – Customer Relationship Management é uma metodologia de tratamento de clintes
denominado relacionamento um para um. Este assunto será abordado em detalhes no
capítulo final deste trabalho.

A figura 1 mostra a configuração desta interface.

Figura 1 – Interface do SGM com os sistemas corporativos

3.5 Arquitetura do SGM

O SGM é composto de seis módulos, a saber:

- BDG-Brasil,  banco de dados contendo as informações georreferenciados do Mapa
do Brasil;

- BDG-Município, banco de dados contendo as informações georreferenciadas do
Município (Mapeamento Urbano Básico);

- SGM-Editor Brasil, módulo responsável pela edição das informações gráficas e
alfanuméricas do banco de dados georreferenciado do Mapa  do Brasil;

STDT

SAGRE

GIC
STC

SGM

CRM
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- SGM-Editor Município, módulo responsável pela edição das informações gráficas e
alfanuméricas do banco de dados georreferenciado do município (Mapeamento
Urbano Básico);

- SGM-Diagnóstico Brasil, módulo responsável pela consultas e análises geográficas
no BDG-Brasil;

- SGM-Diagnóstico Município, módulo responsável pela consultas e análises
geográficas no BDG-Município.

A figura 2 mostra a arquitetura do SGM.

Figura 2- Arquitetura do SGM

3.6 Bases de dados geográfica

O SGM trabalha com duas bases  de dados geográficas, uma envolvendo todo o território
nacional, e a outra  o mapeamento urbano básico, a escala de município. A tabela 2, mostra

BD
CorporativoBDG-Brasil

BDG
Município

Editor Mapa
do Brasil

Editor do

Município

Análise

Município

Análise do
Mapa Brasil
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as entidades geográficas do Mapa do Brasil, enquanto a tabela 3 mostra as do município
(Mapeamento Urbano Básico).

Cada entidade geográfica está associada a uma ou mais tabelas do sistema corporativo
através de uma chave secundária. As estruturas destas tabelas não serão descritas nesta
monografia.

3.6.1 Banco de Dados do Mapa do Brasil

O banco de dados para o mapa do Brasil é composto pelos objetos geográficos, citados a
seguir.

Macrorregião

        As Macrorregiões homogêneas, são áreas que agrupam, dentro de território nacional,
Estados com características físicas, sociais e econômicas de certa homogeneidade.

Estados

       Denominados Unidades da Federação, são em número de 27, e constituem as unidades
de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do País; são subdivididos
em municípios e podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso nacional, pôr
lei complementar. Organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem,
observados os princípios da Constituição Federal.

Mesorregião

       São unidades homogêneas a nível maior que Microrregiões, porém menor que os
Estados. Foram criadas com o fim de permitir a elaboração de estatísticas mais detalhadas
em unidades territoriais maiores, obedecendo ao mesmo princípio da classificação
microrregional. Resultam do grupamento  de Microrregiões.

Microrregião

        As Microrregiões homogêneas, são áreas que agrupam, dentro de um mesmo Estado,
Municípios com características físicas, sociais e econômicas de certa homogeneidade.

Municípios

         Os municípios constituem as unidades autônomas de menor hierarquia dentro da
organização político-administrativa do Brasil. Sua criação, incorporação, fusão ou
desmembramento só faz pôr lei estadual, observada a continuidade territorial, a unidade
histórica-cultural do ambiente urbano e os requisitos previstos em lei complementar
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estadual. Estas transformações dependem de consulta prévia ás populações diretamente
interessada, através de plebiscito.

Localidade

       Segundo o decreto lei 2592, localidade é toda a parcela circunscrita do território
nacional que possua um aglomerado permanente de habitantes, caracterizada por um
conjunto de edificações, permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente
construída com arruamentos reconhecíveis, ou dispostas ao longo de uma via de
comunicação, tais como Capital Federal, Capital Estadual, Cidade, Vila, Aglomerado Rural
e Aldeia.

Segundo a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, localidade é a parcela do
município que possui um núcleo permanente de habitantes, um conjunto de edificações
permanentes e dispostas em arruamentos reconhecíveis ou dispostas ao longo de uma
estrada.

Além das sedes de municípios e de distritos, são exemplos de localidades: povoados,
extensões urbanas, aglomerados rurais e aldeias.

O decreto lei 2592  promulgado em 15 de maio de 1998,  aprova o Plano Geral de Metas
para a Universalização do STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado prestado no regime
público. Cabe à ANATEL a função de fiscalizar o cumprimento dos planos de
universalização para do setor de telecomunicações.

Regionais Telemar

         São unidades administrativas da Telemar. Sua criação, incorporação, fusão ou
desmembramento se faz pelo interesse da empresa.

Áreas locais

         São grupamentos de municípios adjacentes para fins de tarifação de serviços de
telecomunicações, ou segundo a ANATEL, área geográfica contínua de prestação de
serviços, segundo critérios técnicos e econômicos, em acordo com a resolução número 85
da ANATEL.

A figura 3 mostra o relacionamento entre estes objetos gráficos.
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Figura 3 – Modelo de Dados  referente para o Mapa do Brasil
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Tabela 2 – Objetos gráficos do Mapa do Brasil e suas propriedades

Objetos Descrição dos Componentes Representação

Limite do território Nacional Poli-linha

Polígono do território Nacional Polígono

Capital do País Ponto

Nome do País Texto

Território Nacional

Nome da Capital Texto

Limite das regionais da Telemar Poli-linha

Polígono das regionais da Telemar Polígono

Regional Telemar

Nome da Regional Telemar Texto

Limite das macros regiões do IBGE Poli-linha

Polígono das macros regiões do
IBGE

Polígono

Macro Região do IBGE

Nome da macro região do IBGE Texto

Limite territorial do Estado Poli-linha

Polígono do território Estadual Polígono

Capital do Estado Ponto

Nome do Estado Texto

Estado

Nome da Capital do Estado Texto

Limite das mesos regiões do IBGE Poli-linha

Polígono das mesos regiões do IBGE Polígono

Meso Região do IBGE

Nome da meso região do IBGE Texto

Limite das micros regiões do IBGE Poli-linha

Polígono das micros regiões do
IBGE

Polígono

Micro Região do IBGE

Nome da micro região do IBGE Texto

Limite territorial da área local Poli-linhaÁrea Local

Polígono territorial da área local Polígono

Limite territorial do município Poli-linha

Polígono territorial do município Polígono

Município

Nome do município Texto
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3.6.2 Banco de dados do município

O banco de dados para o município é composto pelos objetos geográficos, citados a seguir.

Localidade

      Conjunto de mercados reunidos de forma aglomerada, povoado, sede de distrito de
localidade ou sede de localidade; ou ainda, área construída reconhecida pela operadora de
telecomunicações, dotada de codificação específica.

Logradouro

      Via de locomoção, representado no modelo espacial por um conjunto de segmentos de
logradouros.

Segmento de Logradouro

      Parte de um logradouro, que possui no máximo uma face de quadra á direita e outra á
esquerda.

Área de tarifa básica

      É uma área contínua de um município, que contém noventa por cento da demanda por
terminais telefônicos.

Setor censitário

     Área de levantamento de censitário do IBGEque exibe uma homogeneidade sócio-
econômica.

Bairro

      É uma área urbana definida por lei municipal

Célula mercadológica

        A célula mercadológica é a menor unidade de estudo para acompanhamento da
evolução do mercado imobiliário quanto ao crescimento e transformação. Tem como
objetivo a criação e manutenção  de um histórico do comportamento da evolução do
mercado. Elas são delimitadas em função da homogeneidade atual ou futura.
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Quadra

      Quarteirão fechado para fins residenciais, comerciais, industriais ou institucionais de
uma localidade.

Edifício

      Construção imobiliária para fins residenciais, comerciais ou institucionais. Pode estar
associado a uma numeração predial.

Edificação de destaque

      Escolas, hospitais, cemitérios, igrejas, clubes, prédios de prefeitura, estações telefônicas
e outras edificações que necessitam ser destacadas graficamente.

Face de Quadra

      Parte de um quarteirão (quadra) associada a um único logradouro.

Numeração predial

      Número do imóvel de um logradouro.

Endereço

     Referência completa e normalizada de um imóvel, constando o logradouro, a numeração
predial, bairro e cep.

Mercado

     Toda unidade ou conjunto de unidades imobiliárias destinadas a habitação ou atividades
sociais ou econômicas que tenha potencialidade de absorção de serviços de
telecomunicações.

Testada de lote

      É uma face de um lote voltada para um logradouro representado por uma linha
conectando duas divisas de lote. Graficamente, as numerações prediais estão associadas às
testadas de lote.

A figura 4 mostra o relacionamento entre estas entidades.
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Tabela 3 – Objetos gráficos do  Município e suas propriedades

Entidade Descrição dos Componentes Representação

Limite de um quarteirão do MUB Poli-linha

Polígono de um quarteirão do MUB Polígono

Quadra

Texto indicativo do Número  da
Quadra

Texto

Parte de uma quadra voltada para um
logradouro

linhaFace de Quadra

Texto indicativo do número da Face
de Quadra

Texto

Testada do Lote Poli-linha

Indicativo da Testada do Lote Ponto

Lote

Numeração predial Texto

Limite de uma célula mercadológica
do MUB

Poli-linha

Polígono de uma célula
mercadológica  MUB

Ponto

Célula Mercadológica

Texto indicativo do Número  da
célula mercadológica

Texto

Trecho de logradouro linha

Nome do Logradouro Texto

Logradouro

Código do logradouro Texto

Limite do setor censitário do IBGE Poli-linha

Polígono do setor censitário do IBGE Polígono

Setor Censitário

Código do setor censitário do IBGE Texto

Limite da área de estudo Poli-linha

Polígono da área de estudo Polígono

Área de Estudo

Código da área de estudo Texto

Limite da área de tarifa básica Poli-linha

Polígono da área de tarifa básica Polígono

Área de Tarifa Básica

Código da área de tarifa básica Texto
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Tabela 3 – Objetos gráficos do Mapa do Brasil e suas propriedades (cont.)

Entidade Descrição dos Componentes Representação

Limite do Bairro Poli-linha

Polígono do Bairro Polígono

Bairro

Nome do Bairro Texto

3.7 Base  de dados Corporativa

Nesta arquitetura, os objetos geográficos presentes no Banco de Dados  estão associados
aos objetos alfanuméricos do Banco de Dados Corporativo que contém as informações da
empresa.

Estas informações podem ser agrupadas  em temas: mercado, clientes, IBGE, atendimento
Telemar e atendimento Concorrente.

Tabela 4- Informações de dados corporativos

Informação Origem Descrição

Mercado Informação a
nível de
endereço do
STDT

Contém a classificação sócio-econômica do imóvel,
tipo de utilização do imóvel (residencial, negócio,
indústria, etc..), situação do imóvel (existente,
projetado, construção, etc..), demanda por
determinado produto de Telecomunicação.

Clientes Informação a
nível endereço
do GIC

Cadastro do Cliente, Perfil de Consumo de produtos
de Telecomunicação, faturamento

IBGE Setor Censitário,
micro, meso e
macro regiões.

População por faixa etária, renda média,
Escolaridade e moradias.

Atendimento
Concorrente

Informação a
nível de
endereço do
STDT

Endereços atendidos pela concorrente, Histórico
mensal de atendimento por célula mercadológica

Atendimento
Telemar

Informação a
nível de
endereço do
STDT

Endereços atendidos pela Telemar por tipo de
produto, Histórico de atendimento Telemar
totalizados por célula mercadológica
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3.8  Refinamento de Informações

É relevante ter-se informações de população, renda média, e graus de escolaridade por
célula mercadológica. Hoje a empresa não faz  levantamento em campo destes dados, mas
eles são úteis, principalmente nos processos de refinamento dos estudos  de demanda, e na
geração de mapas temáticos complexos, envolvendo várias variáveis.

Esta monografia apresenta uma proposta para compor estas informações por célula
mercadológica. Será necessário uma verificação em campo para a sua validação.

O problema pode ser enunciado conforme se segue.

Dados um conjunto de células mercadológicas CM i,  1 <=  i  <= N,

           e um conjunto de Setores Censitários SC j,  1 <= j <= M,

Deseja-se compor a variável renda média por célula mercadológica, a partir dos setores
censitários. Lembrando que  células mercadológicas e setores censitários são polígonos,
pode-se lhes aplicar operadores topológicos para determinar-se as áreas de interseção entre
estas entidades.

O que se propõe é calcular a renda média, a população e a escolaridade de uma célula
mercadológica, aplicando-se o conceito de média ponderada sobre a densidade destas
variáveis.

         RM i =  Σj (((ACM i ∩ ACS j) * RSC j)/ ACS j) ;   (1)

Onde RM i é a renda média da célula mercadológica i,

         RSC j é a renda média do Setor Censitário j,

         ACM i é  a área total da célula mercadológica i,

         ACS j é a área total do setor censitário j.

Podemos generalizar para população, escolaridade, obtendo-se

         PCM i,k =   Σj (((ACM i,k ∩ ACS j) * PSC j,k)/ ACS j) ;   (2)

         ECM i,k =   Σj (((ACM i,k ∩ ACS j) * ESC j,k)/ ACS j) ;   (3)

Onde PCM i,k é a população da célula mercadológica i, por faixa etária k

         PSC j,k é a população do setor censitário j,

         ECM i,k é a escolaridade da célula mercadológica i, por grau de escolaridade
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         ESC j,k, é a escolaridade do setor censitário j.

Este método pode apresentar problemas quando as células mercadológicas envolvidas não
são homogêneas ou as áreas são desiguais.

3.9 Consultas

O módulo de consultas habilita o usuário do sistema a realizar pesquisas no banco de dados,
salvar os critérios utilizados, imprimir o resultado, que além do mapa temático produz a
legenda e o sumário da pesquisa.

Qualquer objeto quando selecionado graficamente abre uma interface mostrando os seus
atributos alfanuméricos. No mapa do Brasil os objetos gráficos disponíveis são: município,
micro, meso e macro regiões do IBGE, área local, estado e regional Telemar. Enquanto no
mapeamento urbano básico estão disponíveis: quadra, face de quadra, testada de lote,
numeração predial, célula mercadológica, área de estudo, área de tarifa básica, logradouro e
setor censitário do IBGE.

É importante enfatizar que um objeto pode ser localizado através de seu código.
Encontrado,  ele é centralizado no terminal gráfico, destacado graficamente, e seus dados
podem ser exibidos.

O sistema permite também encontrar um ou mais objetos que obedeçam a determinados
critérios. Esta seleção é efetuada de uma forma bastante amigável para o analista de
mercado. Antes de descrevermos este processo de pesquisa é necessário que alguns
conceitos sejam definidos.

Tabela 5- Conceitos dos elementos de pesquisa geográfica no SGM

Elemento Definição

Projeto Estudo de pesquisa geográfico. Contém a identificação e a
descrição do projeto, a data de elaboração e o nome do autor.

Área de abrangência Área dentro da qual a pesquisa será realizada.

Unidade ou elemento
básico de pesquisa

Unidade espacial  sobre a qual se configurará o resultado da
pesquisa.

Tema Tema: mercado, cliente, concorrente, IBGE, histórico

Variável Uma subdivisão do tema de relevância mercadológica

Parâmetros Conjunto discreto ou contínuos de valores permitidos para
uma variável

Mapa Temático Resultado de uma análise geográfica aplicada sobre uma
variável parametrizada

Mapa Temático Composto Composição de  mapas  temáticos de um mesmo projeto
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3.9.1Variáveis

As variáveis são agrupadas por tema, e inicialmente o SGM trabalhará com as seguintes.

Tabela 6 – Temas de mercado em telecomunicações

Tema Variáveis

Mercado Classe de Mercado

Tipo de Mercado

Situação do Mercado

Demanda de Serviços

Atendimento  da Telemar

Atendimento da Concorrente

Cliente Perfil

Segmentação

IBGE Domicílios

Renda Média

População

Escolaridade

Histórico Atendimento Telemar

Atendimento Concorrente

3.9.1.1 Variável Mercado

As variáveis da temática mercado quantificam a potencialidade de uma unidade urbana em
absorver serviços de telecomunicações. Essa unidade pode ser composta de imóveis
existentes residenciais ou não residenciais, imóveis em construção, ou áreas ou terrenos que
comportem  a locação de futuras edificações. Uma unidade residencial pode ter uma classe
que identifica  a qual categoria sócio-econômica ela pertence. Esta classificação caracteriza
os diversos segmentos  de mercado.

Para classificar uma unidade residencial é levado em consideração o contexto no qual a
unidade está inserida. Isto é, são analisadas todas as variáveis que influenciam o padrão
sócio-econômico da área. Por exemplo, proximidade de centros comerciais, equipamentos
urbanos, lei de uso e ocupação do solo, calçamento, água, luz, esgoto, telefone, e outros.

Também no mercado não residencial existem classes que identificam em qual categoria se
enquadram as unidades não residenciais de acordo com a potencialidade de absorção de
linhas telefônicas.
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Um serviço é um conjunto de ações desenvolvidas pela empresa de telecomunicações para
proporcionar comunicação entre os seus usuários ou assinantes. O serviço pode ser
classificado conforme a tecnologia e os equipamentos utilizados para a sua prestação, por
exemplo, TV a cabo, telefonia celular fixa, terminais residenciais e outros. O faturamento é
a soma das importâncias monetárias que a empresa recebe durante certo período de suas
atividades, resultante da prestação de seus serviços. Cada tipo de serviço gera uma parcela
do faturamento.

3.9.1.2 Variável Cliente

Cliente é uma unidade do mercado que utiliza os diversos tipos de serviço prestados pela
empresa de telecomunicações. Dependendo do faturamento e dos produtos de
telecomunicação consumidos, o cliente é enquadrado numa faixa de segmento de mercado
da empresa.

3.9.1.3 Variável IBGE

Os dados do IBGE são de inestimável utilidade pois podem referendar um estudo efetuado
com outras variáveis, apontar tendências de mercado e oportunidades de negócios, facilitar
a elaboração de padrões geográficos de comportamento de mercado, isto é, verificar áreas
comuns em relação aos índices do IBGE, e estudar possíveis correlações com variáveis de
mercado em telecomunicações.

3.9.1.4 Variável Histórico

Os dados históricos de atendimento permitem verificar a evolução do mercado atendido,
determinar a ocupação e evolução de atendimento das concorrentes.

3.9.2 Resultados

A aplicabilidade desta estratégia é óbvia, permitirá a elaboração de padrões de perfil de
mercado, identificando-os em uma localidade, e promovendo uma revolução no processo
de busca de oportunidades de negócios, além de contribuir para o aumento da qualidade de
serviços e competitividade, antecipando-se a oferta de determinados serviços sugeridos
pelo perfil em que se encontra.

A espacialização do atendimento pressupõe o georreferenciamento dos serviços existentes
de tal forma que permita-se a análise do comportamento do mercado atendido e não
atendido pela Telemar e também pelas concorrentes. É importante ressaltar que a ANATEL
definiu que cada empresa deve  tornar disponível para as outras, os seus cadastros de
endereços atendidos.

Estas informações serão armazenadas no banco de dados, permitindo-se a criação de um
histórico que possibilitará verificar o comportamento da evolução do atendimento de
serviços de telecomunicações da Telemar, e a penetração no mercado das concorrentes.
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Estas informações irão subsidiar as tomadas de decisões dos planejadores e analistas de
mercado da Telemar.

3.9.3 Pesquisa espacial

O processo utilizado para definir-se uma pesquisa geográfica no SGM, mostrado na figura-
5, é comentado a seguir.

O primeiro passo é definir-se o projeto. Nele as informações gerais do estudo a ser
realizado são cadastradas, por exemplo, descrição do projeto, nome do autor, data de
elaboração.

No segundo passo é definida a área de abrangência de pesquisa do projeto. Para o caso de
pesquisas no Mapa do Brasil, as áreas de abrangência possíveis são: território Nacional,
regional Telemar, Estado, Macro Região do IBGE, Meso Região do IBGE, Micro Região
do IBGE, Área Local ou uma área geográfica definida pelo analista de mercado,
envolvendo mais de um município.

Em relação às pesquisas no âmbito  municipal, estas áreas são: área de estudo, área de tarifa
básica, célula mercadológica, setor censitário, quadra ou área definida pelo analista de
mercado.
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Figura 5- Processo de pesquisa geográfica no SGM
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O terceiro passo habilita o analista de mercado definir a unidade espacial ou elemento
básico de sua pesquisa. Para o Mapa do Brasil geralmente é o município, enquanto a testada
de lote ou a célula mercadológica são os candidatos naturais no âmbito do mapeamento
urbano básico.

O quarto passo define um mapa  temático,  que é uma pesquisa geográfica aplicada sobre
uma variável com os parâmetros definidos. Um exemplo de pesquisa geográfica é

   Área de abrangência: Célula Mercadológica

   Unidade espacial: Testada de Lote

   Tema: Mercado

   Variável: Classe de Mercado

   Parâmetros: Classes A e B.

A execução desta pesquisa dentro de uma célula mercadológica, neste caso a área de
abrangência, apresenta como resultado o destaque de todas as testadas de lote que
obedecem a este critério.

Havendo mais de um mapa temático definido para este projeto, pode-se no quinto passo,
compor uma solução final, através de operadores topológicos. Na primeira versão do SGM
estarão disponíveis os operadores AND e OR.

Dois exemplos, de utilidade inestimável para o analista de mercado, é a geração do mapa
temático composto, que soluciona o seguinte problema.

Problema 1:  deseja-se criar um mapa temático sobre a influência dos mercados classe A
nas células mercadológicas. A classificação obedece o critério de média intercalada
construída com a quantidade de  Mercado Classe A na célula Mercadológica.

Solução: a partir do enunciado do problema definem-se a  área de abrangência, a célula
básica, e o tema, variável e respectivo parâmetro.

a) Área de abrangência:  localidade.

b) Unidade espacial: célula mercadológica

c) Mapas Temáticos.

Mapa Temático Classe de Mercado

Tema Mercado

Variável Classe de Mercado

Parâmetros A

A figura 6 mostra o resultado desta pesquisa.
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Figura 6: Mapa Temático de Classe de Mercado da Localidade de Montes Claros

Problema 2: deseja-se determinar quais as células mercadológicas de uma determinada
localidade que deverão receber investimentos de expansão. A quantidade de terminais a ser
expandida será estimada pela variável demanda de terminais acima de 300. Neste projeto o
objetivo é atender ao mercado residencial das classes A e B.

Solução: a partir do enunciado do problema definem-se a área de abrangência, a célula
básica, os temas com as suas respectivas variáveis e parâmetros.

a) Área de abrangência:  localidade.

b) Unidade espacial: célula mercadológica

c) Mapas Temáticos
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Mapa Temático Classe de Mercado

Tema Mercado

Variável Classe de Mercado

Parâmetros A, B

Mapa Temático Tipo de Mercado

Tema Mercado

Variável Tipo de Mercado

Parâmetros R – (Residencial)

Mapa Temático Demanda de Serviços

Tema Mercado

Variável Demanda de terminais

Parâmetros Tipo de Serviço = 1 (terminais)

Valor da Demanda  > 300

Mapa Composto

      Mapa Resultante = (Classe de Mercado) AND (Tipo do Mercado) AND (Demanda de
Serviços);

O produto gerado é composto pelo mapa  temático resultante, uma legenda e um sumário da
pesquisa.

Para facilitar a utilização do sistema por parte dos analistas de mercado o SGM possui o
conceito de projeto, que armazena todas as informações necessárias para identificar um
estudo e recuperar os critérios de definição de seus mapas temáticos.
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4. Plataforma de hardware e Software

As informações de mercado da Telemar deverão estar disponíveis para todos os seus
usuários. O ponto crítico é a extensão territorial da empresa que abrange 16 estados da
Federação. Hoje ela atua conforme o organograma da figura 7. A matriz situada no
município do Rio de Janeiro coordena o trabalho de cinco núcleos regionais, denominados
Superintendências Regionais ou Regionais como são mais conhecidos.

Cada Regional possui um núcleo de mercado para a atualização dos dados e a elaboração
de estudos mercadológicos para subsidiar as suas várias áreas de atuação, principalmente
Engenharia e Marketing.  A princípio cada Regional deve ter acesso a seus respectivos
dados, enquanto a matriz acessa os dados de todas as Regionais de modo que os seus
executivos possam   ter uma visão global do comportamento do mercado, e a partir daí
tomar as decisões adequadas.

Matriz

Minas Gerais Rio de Janeiro Pernambuco Bahia Ceará

Figura 7- Núcleos Regionais da Telemar

A tabela 7 mostra a composição de cada Núcleo Regional.

A plataforma escolhida para suportar esta aplicação foi uma solução da Autodesk, o
Autodesk GIS Design Server, oficialmente lançado no mercado no início de fevereiro,  e
que atende plenamente as expectativas que vínhamos tendo  a  respeito deste produto, desde
quando a Autodesk anunciou em dezembro de 1999 a aquisição do Vision*.
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Tabela 7- Composição dos Núcleos Regionais

Núcleo Estados

Minas Gerais Minas Gerais, Espírito Santo

Rio de janeiro Rio de Janeiro

Bahia Bahia, Sergipe, Alagoas

Pernambuco Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte

Ceará Ceará, Amazonas, Roraima, Piauí, Pará,
Maranhão, Amapá

Para os propósitos da área de mercado da Telemar esta solução se ajusta muito bem, visto
que o uso do AutoCad Map é bastante difundido na empresa. Considere-se ainda que as
aplicações da área de engenharia que não foram desenvolvidos em AutoCad o foram em no
ambiente GIS da Vision*, empresa americana especializada em plataforma GIS, fornecendo
soluções para as áreas de telecomunicações, energia elétrica e distribuição de gas. Este
aspecto facilita futuras migrações de dados dos sistemas existentes para o AutoDesk GIS
Design Server, o servidor de banco de dados do ADS – AutoDesk GIS Design.

 A arquitetura do AutoDesk GIS    pode ser vista na figura 8, cujos componentes são
comentados a seguir.

AutoDesk  GIS
Design Server

Oracle

AutoCad  Map
AutoDesk
MapGuide

AutoDesk On Site

Figura 8 – Arquitetura da Solução Telemar
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AutoDesk GIS Design Server centraliza o armazenamento das informações e oferece
métodos sofisticados para processar dados editados rápida e eficientemente em um banco
de dados corporativo, utiliza protocolos abertos o que habilita às suas aplicações
comunicarem-se com outras arquiteturas, acessa e edita mapas detalhados quase que
instantaneamente, com milhares de usuários concorrentes, permite cadastrar regras de
negócios com o objetivo de manter a integridade dos objetos do banco de dados.

AutoCad Map é o cliente desta arquitetura, uma solução  para criar, editar e analisar os
dados georreferenciados, permitindo ao usuário o acesso a uma plataforma amigável
(ambiente Windows). Os módulos de edição dos dados espaciais serão implementados em
AutoCad Map.

AutoDesk MapGuide permite a publicação dos dados (mapa e atributos) via web, sendo o
principal meio de universalização dos dados no ambiente da empresa. Os módulos de
consulta (geração de mapas temáticos) serão implementados no MapGuide.

Anteriormente no trabalho de monitoração de dados geográficos  presenciava-se a seguinte
rotina de um agente de monitoração em campo:

- fazer cópias em papel de sua área de monitoração;

- providenciar listagens das informações necessárias para orientar e complementar o
trabalho em campo, ou carregar estas informações em um coletor de dados;

- realizar em campo as anotações gráficas no mapa e também registrar em uma
planilha magnética ou de papel as informações a tabulares;

- no escritório, repassar as anotações gráficas para o banco de dados geográfico, e
descarregar os dados do coletor ou da planilha de papel para o banco de dados.

A AutoDesk lançou recentemente no mercado o AutoDesk OnSite, uma ferramenta que
permite  carregar em um terminal, do tamanho de um aparelho celular, um mapa geográfico
com os seus dados alfanuméricos.

Oracle é um banco de dados, um dos mais conceituados no mercado, que armazena
informações gráficas e alfanuméricas, com rotinas que garantem a segurança e integridade
dos dados.

Com esta plataforma remota o usuário pode ler e atualizar informações tabulares e fazer
anotações no desenho. Quando estes dados forem  descarregados no servidor de banco de
dados, os dados alfanuméricos serão automaticamente atualizados, e as anotações gráficas
orientarão o trabalho do responsável pela manutenção  de cadastro.

É importante salientar que este equipamento está integrado a um terminal celular, criando a
possibilidade de aplicações inimagináveis. Estamos especificando algumas aplicações para
a área de mercado em telecomunicações para serem lançadas no mercado no próximo ano.

Estas aplicações funcionam do seguinte modo, o terminal do OnSite está integrado a um
GPS e a um terminal celular móvel, reconhecendo portanto os pontos da trajetória de um
caminhante, em tempo real. Este possui armazenado no banco de dados o seu perfil de
consumidor.

O  nosso caminhante gosta de massas, e são aproximadamente 12:00 horas, e ele está
passando perto de um restaurante especializado em  massas. Neste momento, o seu celular
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toca, e dá-lhe a seguinte mensagem: “ a uma quadra daqui, na rua Adriano 55, há uma
excelente casa de massas, hoje com uma oferta especial, irresistível”.

Nesta primeira versão o SGM não contemplará nenhuma aplicação utilizando-se esta
ferramenta, mas para o próximo ano, já com a base geográfica das principais localidades de
sua área de concessão formadas, e o CRM que atualmente está em fase de implantação
consolidado, algumas  aplicações para encantar clientes certamente estarão implementadas.

O banco de dados será suportado pelo Oracle8i spatial que provê um conjunto integrado de
funções e procedimentos que  permitem o armazenamento, o acesso e análise rápida e
eficiente  de dados espaciais. Isto significa que dados espaciais e seus atributos podem ser
gerenciados no banco de dados físico, sem nenhuma camada intermediária.

Oracle spatial provê uma arquitetura completamente aberta  para gerenciar dados espaciais
dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Usuários podem manipular os dados
espaciais através de comandos SQL.

5.Conclusões

A tecnologia de geoprocessamento  tem contribuído de forma revolucionária  na área de
Geomercado, despertando a atenção na área de telecomunicações, cujos problemas de
oferta de serviços e comportamento de clientes, passam necessariamente por uma análise
geográfica. Todas empresas de telecomunicações presentes no mercado nacional estão
preocupadas com a formulação de uma política eficiente de mercado e marketing, e
realizando investimentos substanciais  em geomercado, CRM, e outros.

CRM – Customer Relationship Management significa marketing um para um. Esse modelo
de negócios centrado no cliente também é identificado pelos nomes de marketing de
relacionamento, marketing em tempo real, intimidade com o cliente e uma variedade de
outros. Mas a idéia é a mesma: estabelecer relacionamento com os clientes de forma
individual e depois usar as informações coletadas para tratar clientes diferentes de maneira
diferente.

O intercâmbio entre um cliente e a empresa torna-se mutuamente benéfico, uma vez que os
clientes oferecem informações em retribuição aos serviços personalizados que atendem às
suas necessidades individuais. Os clientes são diferenciados de duas formas: os que têm
valor diferente para a empresa e os que precisam de coisas diferentes da empresa. A
diferenciação de clientes é vital para a conquista da relação de aprendizado.

Um relacionamento entre uma empresa e um cliente individual que, por meio de
realimentação regular ou repetitivo vindo do cliente, permite à empresa conhecer mais a
respeito das necessidades individuais do cliente. Quando um cliente e uma empresa estão
envolvidos  em uma relação de aprendizado, para cada ciclo de interação e personalização,
o cliente percebe que é mais conveniente fazer negócios com a empresa. Isto leva à
fidelidade do cliente, porque para iniciar uma nova relação com outra empresa, o cliente
teria de ensinar tudo o que já se foi aprendido pela empresa com a qual possui uma
parceria.
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Hoje a maioria das empresas trabalha com foco total em produtos. Assim, com produtos
absolutamente padronizados, não há diferenciação de clientes, que na prática são totalmente
intercambiáveis. Se a empresa perde, por exemplo, 50 clientes, mas ganha 50 clientes
novos, seu mercado fica estável. A forma de comunicação com os clientes é unidirecional,
através da mídia de massa. Todas as métricas são relativas  a participação no mercado. Por
isso, o critério de sucesso dessas empresas é a busca de um número cada vez maior de
clientes, para assim aumentar sua participação no mercado.

Todo o conhecimento do mercado vem de pesquisas, segmentações, amostragens etc.. Essa
segmentação leva ao conceito do cliente médio, ou seja, em um determinado segmento,
espera-se que cada um de seus  componentes tenha as mesmas necessidades ou
comportamento. Claro que todo esse trabalho admite um erro estatístico calculado, mas o
conceito parte do princípio que no segmento todos os clientes são iguais.

As empresas realmente focadas em clientes utilizam a personalização em massa para criar
pacotes de serviços e produtos de forma a melhor satisfazer as necessidades específicas de
cada um de seus clientes. A personalização em massa consiste na disponibilização de um
produto básico cercado de opções. As empresas de telefonia celular, por exemplo, colocam
ao redor do serviço básico ( a ligação telefônica), outros serviços, como o serviço de
correio de voz, mensagens digitais, ligação em espera, conferência, identificador do número
que está chamando, etc., além de oferecer distintos pacotes de número de minutos incluídos
na assinatura básica.

As várias combinações dessas opções criam produtos distintos, que são personalizados para
as necessidades de cada cliente. Não se está criando um novo produto para cada cliente e
sim se está criando uma combinação de opções em torno do produto, o que permite um
grande número de versões personalizadas do produto.

O primeiro passo para iniciar uma relação um para um com os seus clientes é identificar
cada um deles, visto que esta relação não é para todos os clientes, entretanto sem identificar
cada um deles  é impossível saber com quais clientes vale a pena iniciar uma relação um
para um.

Identificar o cliente significa conhecer sua identidade, forma de contato preferida, todas as
transações e interações realizadas com a empresa, todas as reclamações feitas e quais foram
as providências tomadas. Enfim conhecer cada cliente e sua história de forma individual.

O maior desafio é que todos esses dados devem estar disponíveis em todos os pontos de
contato do cliente. Ou seja, a empresa que tem que identificar cada um de seus clientes  e
não um departamento ou funcionário. Além disso, o cliente tem que de ser identificado
independentemente do canal escolhido para entrar em contato com a empresa. É simples,
mas envolve um grande desafio, pois os dados dos clientes costumam estar espalhados pela
empresa em silos e muitas vezes encontram-se na cabeça das pessoas que tem contato com
o cliente.

Apesar de ser um grande desafio, a identificação do cliente pela empresa é condição
primordial no estabelecimento de iniciativas um para um. Sem identificar o cliente é
impossível conhecê-lo.
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A identificação do cliente faz parte de muitos negócios. Ao abrir uma conta no banco, ao
comprar um automóvel ou uma passagem aérea, o cliente é obrigado a fornecer seu nome,
telefone, endereço, etc..

É fundamental diferenciar os clientes após a identificação. Dessa forma saberemos com
quais clientes vale a pena desenvolver uma relação de aprendizado. É necessário acumular
e estudar os dados transacionais dos clientes para aprender com eles. È conveniente ter-se
para cada cliente, dados como:

- história e transações;

- receita e lucratividade;

- reclamações;

- canal de comunicação preferido;

- momento da vida;

- valor – real, potencial e estratégico;

- potencial de crescimento;

- risco.

Nesta primeira etapa pretende-se desenvolver os módulos de Edição e Consulta do Mapa do
Brasil, onde as informações de mercado, cliente, IBGE, concorrentes e  históricos estão
totalizadas por localidade, micro, meso e macro regiões do IBGE, estado e regional,
permitindo diagnósticos  de importância substancial para orientar o planejamento de oferta
de serviços, tarifas diferenciadas e comportamento geográfico do mercado de
telecomunicações.

A segunda etapa compreende o desenvolvimento dos módulos de Edição e Consulta por
localidade, onde as informações acima citadas estão a nível de endereço, célula
mercadológica, área de estudo, setor censitário, quadra e área de tarifa básica,
possibilitando diagnósticos mais detalhados.

A terceira etapa além de estabelecer uma conexão com  o CRM da empresa, implementará
ferramentas de simulação e pesquisa complexas como as baseadas estatística espacial e
mineração de dados. Algumas aplicações de geográficas móvel possivelmente serão
contempladas nesta etapa.

O planejamento desta terceira etapa será  realizado no segundo semestre deste ano, quando
serão orçados os valores para consultoria e desenvolvimento de algoritmos  de simulação
de comportamento de mercado. Temos sugerido também parcerias com universidades que
podem contribuir significativamente no encaminhamento  teórico destes desejos.

Devido à experiências anteriores com o Sistema Diagnóstico, e também com as empresas
que trabalham com a formação de base de dados espaciais que tem demonstrado que a
grande dificuldade dos sistemas georreferenciados é construir e manter uma base de dados,
o projeto está dando uma atenção especial a este aspecto.

Um dos pontos é a criação nas regionais de áreas de geomercado cuja função é manter
atualizados a base de dados espacial de mercado. Uma outra possibilidade, talvez mais
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interessante do ponto de vista organizacional é a terceirização do processo de manutenção
desta base.
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