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RESUMO

Grandes empresas como as de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
dispõem de bases de dados com grande volume de informações, as quais não só
caracterizam suas instalações como também traçam um perfil detalhado de seus clientes,
permitindo inclusive o mapeamento de suas potencialidades e de seus desejos.

Tal acervo vem capacitando estas empresas, através de técnicas de Marketing
Geográfico ou GeoMarketing, a aventurarem em novos negócios que originalmente não
faziam parte de sua especialização.

Estas informações associadas a sua referência geográfica, vêm recapacitando os
métodos tradicionais de abordagem de marketing, fazendo com que se aumente
significativamente a precisão de seus resultados com a enfâse territorial, sejam na
introdução de novos produtos, no planejamento estratégico, como principalmente na
redução significativa dos investimentos necessários para que se alcancem as metas
estabelecidas, e o mais importante, antes dos concorrentes.

Tais processos têm subsidiado os estudos de análise de mercado de TV a cabo e de
telecomunicações da Cemig, viabilizando e priorizando regiões dentro das cidades
licitadas para implantação da rede e venda dos produtos conforme regras de
atendimentos mínimos e obrigatórios estabelecidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.

ABSTRACT

Large corporations, such as those engaged in energy generation, energy transmission,
and energy distribution, maintain large databases not only on the company's assets but
also on their clients profiles. Thus, this information can be used to determine the client's
needs and preferences.

By using GeoMarketing tools, these companies can venture into new business which
was not part of their original core operations.  As a result, the georeferenced client
information is re-defining the traditional marketing methods, increasing the accuracy of
the results from marketing analysis and strategic planning.

This improved analysis methodology allows cost reduction in approaching the target
clients and, above all, to reach them ahead of the competitors.

These new processes are supporting CEMIG's Cable TV company to select metropolitan
areas for network installation and product sales under the marketing rules established by
the Brazilian Telecommunication Agency - Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

1.1 HISTÓRICO

A Cemig nas últimas 2 décadas, vem depurando e georreferenciando as suas bases
de informações relativas à gestão de consumidores e de infraestrutura de redes de
transmissão e distribuição de energia elétrica, visando a integração espacial dessas
informações. Essa espacialização permitiu o incremento da diversificação,
qualidade e precisão da informação, com conseqüente avanço dos índices de
produtividade de seus processos. Com esse novo estágio tecnológico, realçou-se o
potencial de uso dessa informação, fazendo-se com que novos negócios pudessem
ser planejados e viabilizados.

Dentre as diversas opções, destacou o ramo das telecomunicações, em franca
evolução mercadológica e altamente rentável. Percebeu-se imediatamente que a
empresa poderia usar sua infraestrutura de torres, linhas, dutos e postes, para lançar
suas fibras e cabos de telecomunicações, compartilhando o uso das instalações já
existentes. Tal procedimento veio acompanhado de uma imediata e significativa
redução de custos e aumento da velocidade de implantação de uma estrutura de
redes de telecomunicações, que iriam propiciar a exploração de um promissor
mercado para as mais diversas finalidades.

Mas somente isso não bastava, se tal compartilhamento de infraestrutura das redes
aéreas e subterrâneas, não estivesse acompanhado de um cuidadoso cadastramento e
georreferenciamento das informações a elas agregadas como dados físicos, de
componentes e de estado, realçando valores calcados na localização geográfica.
Viabilizou-se então um conjunto de estudos de Marketing Geográfico que
colocaram a Cemig num patamar competitivo no disputado mercado de
telecomunicações, marcado pela presença de grandes empresas multinacionais.

1.2 OBJETIVOS

Definido o interesse no mercado de telecomunicações, tinha-se como objetivo
principal a necessidade de identificar-se dentro dos municípios selecionados, áreas
de consumidores potenciais onde serviços de televisão a cabo e redes multi-serviços
para telecomunicações pudessem ser exploradas.

Para isso, uma implantação rápida da infra-estrutura e a custos reduzidos era
estrategicamente necessária, a fim de estabelecer-se produtos a preços competitivos.
Como conseqüência da estratégia, um rápido retorno dos investimentos realizados
seria verificado antecipando-se a expectativa de obtenção de taxas atrativas de
lucratividade.

Estratégias de penetração de mercado e identificação de produtos a serem
oferecidos deveriam ser definidas acompanhadas de uma análise de viabilidade,
cálculo do mercado e da receita e da identificação do público alvo, classificando-se
a sua capacidade de aquisição dos produtos a serem propostos.
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Contornos de atendimento deveriam ser definidos sobre o mapa urbano básico
digital das localidades selecionadas. Seriam definidas então, as áreas para
comercialização dos produtos e a elaboração de mapas para projetos onde seriam
lançados o traçado das redes de telecomunicações que compartilhariam as estruturas
de redes de distribuição elétrica. Conseqüentemente, os mapas dariam origem ao
cadastramento dessa nova infra-estrutura de telecomunicações subsidiando a gestão
nas áreas de operação, manutenção, planejamento e atendimento aos consumidores.

Atendimentos obrigatórios definidos pela ANATEL como unidades de ensino e
saúde entre outros, deveriam ser localizados geograficamente para otimização dos
estudos de melhor aproveitamento financeiro na locação das redes necessárias ao
atendimento dos mesmos. Projeções de crescimento demográfico e tendências do
mercado deveriam ser estudadas para ampliação do mercado potencial.

Sobre esse arrojado contexto, defini-se a essencialidade do uso de conceitos e
ferramentas de geoprocessamento e marketing geográfico para que as metas
propostas fossem atingidas dentro dos prazos legais necessários.
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CAPÍTULO 2. O ESTADO DA ARTE

2.1 RELAÇÃO ENTRE SIG E MARKETING GEOGRÁFICO

A principal característica dos estudos relacionados ao Marketing Geográfico é a
priorização da visão geográfica nas análise mercadológicas que são realizadas. Este
foco nos aspectos geográficos elucida a relação existente entre o marketing
geográfico e o SIG, ou seja, ambos tratam de questões relacionadas a Geografia.

A Geografia é o estudo científico de padrões espaciais. Ela procura identificar e
explicar a localização e a distribuição dos fenômenos físicos e humanos sobre a
superfície da Terra (Clark, 1985).

O Marketing Geográfico estuda as relações existentes entre as estratégias e políticas
de Marketing e o território ou espaço, onde a instituição, seus clientes, fornecedores
e pontos de distribuição se localizam (Davies, 1976).

Um SIG consiste em software, hardware e periféricos que transformam dados
espacialmente georreferenciáveis em informação sobre locais, interações espaciais,
e relacionamentos geográficos das entidades fixas e dinâmicas que ocupam o
espaço tanto nos ambientes naturais como nos construídos (Wellar, 1993).

Assim o SIG constitui-se em importante ferramenta para estudos relacionados a
questões locacionais e, portanto, para questões mercadológicas, nas quais o caráter
espacial é relevante. Podem ser vistos como simples software até como complexos
sistemas que incluem basicamente três elementos: tecnologia, base de dados e infra-
estrutura que irão dar apoio a um grupo de desenvolvedores formados por
profissionais de informática, cartógrafos, e estatísticos.

Nem esta nem outra definição podem ser suficientes para cobrir todos os
fundamentos dos SIG’s, nem possam revelar o potencial da utilização de SIG nos
negócios.

De forma geral todos os software do tipo SIG executam algumas funções básicas:

§  Mapas de apresentação e temáticos
§  Consulta sobre dados
§  Consultas espaciais
§  Integração e atualização de banco de dados
§  Roteirização e seleção de caminhos mínimos
§  Buffers e extração de informações espaciais
§  Seleção de pontos dentro de polígonos

O uso de SIG na área mercadológica tem contribuído para responder as perguntas
como por exemplo:

§  Onde se encontra a concorrência?
§  Onde se concentram os clientes?
§  Onde mora o público alvo?
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§  Onde o público costuma adquirir certos produtos?
§  Onde estão os vácuos de atuação?
§  Onde há saturação da oferta?
§  Onde temos obtido o melhor desempenho?
§  Onde estamos atingindo as metas traçadas?

De modo geral os objetivos dos estudos lidam com o entendimento e a definição da
localização de mercados alvo, da concorrência, dos clientes, da mão de obra e dos
fornecedores.

Para responder “onde” é necessário pesquisar e analisar “o que, como, quando” e as
demais questões básicas envolvidas nos processos de planejamento estratégico. A
descoberta do “onde” é um passo imprescindível nos estudos de Marketing
Geográfico. Em conjunto com as respostas às outras perguntas, possibilita-se a
implementação de ações específicas. A utilização do SIG como ferramenta para
auxiliar a responder essas perguntas dinamiza sobremaneira o processo de
armazenagem dos dados e de análises das informações. Desse modo, os SIG’s têm
possibilitado análises espaciais de um grande volume de dados que seriam
praticamente inviáveis sem o uso dessa tecnologia, que como resultado final
possibilitam a visualização espacializada das informações sob a forma de mapas
temáticos.

2.2 O MARKETING GEOGRÁFICO

O marketing geográfico é uma especialização do Marketing que tem por foco
questões locacionais. Essa localização não é estática, mas sim extremamente
dinâmica, principalmente quando tratamos de questões intra-urbanas em cidades
como as brasileiras.

As estratégias definidas através do Marketing Geográfico podem ter duas escalas
distintas: micro e macro (Aranha, 2000).

§  A escala macro aborda questões relacionadas a aspectos nacionais, ou até
internacionais, do comércio e negócios. Nesta escala, analisam-se as
relações externas entre as cidades (inter-urbanas).

§  A escala micro aborda questões locais, diretamente relacionadas com a
interação entre empresas e seus consumidores. Nesta escala, analisam-se
as relações internas das cidades (intra-urbanas).

As primeiras teorias da localização datam do final do século passado (Thunen,
1826) e início deste século (Weber, 1909). Essas teorias objetivavam estudar a
distribuição da atividade manufatureira. Entretanto, foi em 1933 com a publicação
da Teoria do Lugar Central, de Walter Christaller (economista e geógrafo alemão),
que os conceitos básicos da localização foram postulados. Christaller (1933)
procurou explicar uma ordem aparente na distribuição espacial dos assentamentos.
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“Assim o Marketing Geográfico, postulado pelo americano Willian Applebaum, na
década de 50, tem suas bases teóricas representadas pela teoria do Lugar Central e
pelas Teorias da Interação como a Lei da gravitação do Varejo definida por Reilly”
(Ablas, 1982).
A maior contribuição da Teoria do Lugar Central é o sistema de hierarquias,
amplamente utilizado para proporcionar uma classificação geral dos centros
comerciais.

A teoria considera dois condicionantes econômicos que controlam a localização
potencial de empresas: um nível mínimo de demanda e a disposição dos
consumidores em se locomover. Um exemplo concreto da aplicação da teoria é a
classificação dos municípios brasileiros por níveis de centralidade publicadas em
“Pesquisa regiões de influência das Cidades” (IBGE, 1993), onde os municípios são
classificados em categorias de acordo com:

§  Intensidade de demanda – medida pelo total de fluxos de bens e serviços
para   cidade;

§  Alcance espacial – medido pelo número de municípios que procuram a
cidade;

§  Equipamento funcional – medido pelo número de itens de bens e serviços
selecionados na pesquisa e existentes na cidade.

Foram estabelecidos 8 níveis de centralidade, nos quais os municípios mais fortes
foram classificados no padrão “metropolitano” e os muito fracos no padrão
“municípios subordinados”.

Dessa forma, se obtém uma rede de hierarquias das cidades brasileiras,
contribuindo para entender as complexas relações existentes entre elas e definir as
áreas de influência de municípios de interesse.

Assim, ao se analisar um município para implantação de uma atividade como um
Centro de Compras (shopping center), por exemplo, certamente se considerará a
população existente nos municípios subordinados e que poderá se deslocar para
fazer compras no empreendimento.

Segundo Davies(1976), Applebaum(1950) enfatizou a importância da visão prática
do Marketing Geográfico. Ele considerava que “o melhor local para desenvolver o
campo do Marketing Geográfico é a empresa em si”. E definiu a matéria como
“tendo a ver com a delimitação e medição dos mercados e com os canais de
distribuição através dos quais os bens se deslocam do produtor para o consumidor”.

Por canais de distribuição, entendem-se o sistema organizacional de lojas e centros
utilizados para realizar negócios; por mercados, entendem-se as áreas de influência
comercial dessas lojas e centros (que podem variar em tamanho desde uma pequena
comunidade rural, passando por influências da esfera metropolitana até o nível
nacional).

Segundo Ablas (1982), ao falar em Marketing, devem ser lembrados os quatro
instrumentos popularizados por (McCarthy,1960) como os quatro P´s:
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§  Produto
§  Preço
§  Promoção (comunicação)
§  Ponto (distribuição,logística)

Os quatro P´s são o conjunto de instrumentos que as Instituições usam para atingir
seus objetivos de Marketing no mercado alvo.

Atualmente, segundo Aranha(2000), outros P´s tem sido agregados:

§  Pessoas
§  Processos
§  Evidência físicas (Physical Evidence)
§  Força Política (Politic Force)

A contribuição do Marketing Geográfico não se restringe a apenas um dos
instrumentos, apesar dele ter sido utilizado com maior ênfase no P de ponto.

Logicamente como os 4 P´s (conhecidos como composto de Marketing ou
Marketing Mix) funcionam como um “móbile”, onde uma variável afeta as outras,
evidenciando que os estudos relacionados ao Marketing Geográfico influenciam o
composto inteiro.

2.3 INFORMAÇÕES UTILIZADAS

O condicionamento básico para qualquer análise é a disponibilidade de
informações.

“Uma das formas mais importantes de reduzir o risco da administração de
marketing é dispor do máximo de conhecimento e compreensão do comportamento
das inúmeras variáveis externas e internas à empresa (o objetivo é a redução do
risco e não a sua eliminação, pois o risco faz parte da atividade empresarial).

Para se ter conhecimento e compreensão desses dois importantes aspectos são
necessários a disponibilidade da informação com qualidade e o seu uso correto.
Muitas vezes a empresa dispõe de grande quantidade de informações, mas
irrelevantes e/ou de baixa qualidade, comprometendo assim todo o processo de
marketing. Outras vezes, a empresa dispõe de grande quantidade de informações
relevantes e de boa qualidade, mas os executivos de marketing não percebem a
importância de seu uso e tomam decisões baseadas unicamente em suas intuições e
experiências.

Há também empresas que dispõem de grande quantidade de informações pertinentes
e com qualidade, mas que são utilizadas de forma errada no processo de decisão em
marketing, quer por desconhecimento dos usuários de como tirar a informação
adequada, quer por terem dificuldades em interpretá-las corretamente, gerando com
isso um comprometimento do processo de planejamento de marketing como um
todo” (Mattar,1993).
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O primeiro passo para uma análise geomercadológica é obter um panorama
analítico da realidade atual e das tendências urbanas, sócio-demográficas e
econômicas.
Para isso é necessário obter informações que permitam realizar as análises.
Considerando-se que a maior parte dos estudos de Marketing Geográfico tem
tratado de questões de escala micro, é necessário obter informações para essa escala
de análise.

Obviamente as informações a serem analisadas devem atender aos objetivos de cada
estudo e, portanto, há diferenças de acordo com o setor que se está estudando
(varejo, atacado, serviços), a escala do estudo (macro, micro), o local (urbano, rural,
litoral, interior), as dimensões físicas do negócio (rede, única localização, grande ou
pequeno porte), o público alvo e outros fatores.

Há algumas categorias de variáveis que são normalmente utilizadas em estudos
geomercadológicos. Elas podem ser resumidamente descritas como (Aranha,2000):

§  Sócio-demográficas:
•  Características de renda, idade, escolaridade e outros.

§  Econômicas:
•  Tipo e número de empresas existentes, concorrência direta, dados

sobre o próprio negócio.

§  Comportamentais:
•  Características psicográficas do público alvo, padrões de

deslocamento para compras, e outros.

§  Físico-territoriais:
•    Uso do solo, zoneamento, barreiras geográficas.

A elaboração de um banco de dados que contemple essas variáveis é um fator
crítico para o sucesso dos estudos que serão posteriormente realizados. Visto que
no Marketing Geográfico, a Geografia assume um papel fundamental, as variáveis
são analisadas considerando-se seu perfil espacial. Assim o ideal é georreferenciar
todas as informações.

Por georreferenciamento, pode-se entender o processo de atribuir uma posição
geográfica a um dado, através de coordenadas como latitude e longitude. Assim, de
forma simplificada, seria o mapeamento geográfico de dados.

Normalmente o processo de georreferenciamento dos dados necessários é feito com
base no sistema de mapeamento urbano já empregado nas empresas. Por exemplo:
um cadastramento de clientes é realizado pela relação do seu endereço com um
poste de energia elétrica que por sua vez esta georreferenciado a uma coordenada
de um sistema de projeção cartográfica qualquer.

O sistema viário ou arruamento de uma cidade é tido como um elemento
fundamental para estudos de Marketing Geográfico, não só por ser o elemento
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estruturador das demais bases de dados georreferenciados, mas por ser também o
responsável pela acessibilidade do público alvo a um determinado negócio.
A partir dos mapas urbanos, são construídas outras espaços geográficos, como a
delimitação de unidades espaciais homogêneas com dados sócio-demográficos, o
mapeamento da concorrência e o mapeamento dos endereços dos clientes.

2.4 VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS

As variáveis de caráter social e econômico incluem o perfil dos habitantes de uma
dada região, quanto à renda, idade, sexo e escolaridade, por exemplo.

As características sócio-demográficas da população são a matéria prima dos estudos
geomercadológicos. Elas podem não ser suficientes para definir o público alvo, que
muitas vezes é segmentado de tal forma que se exige o conhecimento de variáveis
comportamentais e do estilo de vida, mas certamente são um importante elemento
para o entendimento dos diferentes nichos urbanos. Esses nichos urbanos precisam
ser reconhecidos quando se vai definir a estratégia de expansão de uma rede ou
ações mercadológicas para a conquista de novos clientes.

Os elementos que compõem a paisagem urbana refletem o tipo de público que
mora, trabalha e circula em cada local. Assim, bairros com concentração de renda
possuem construções, arborização, pavimentação das avenidas e ruas, sinalização e
acessibilidade diferentes de um bairro com concentração de público de baixo poder
aquisitivo.

Essas características influenciam a localização de certos tipos de empreendimentos.
Por vezes o perfil do público-alvo não é definido quanto às classes sociais, mas a
seleção do local onde o negócio será instalado leva em consideração o perfil sócio-
demográfico da região, que passa a atuar como um fator de atração junto ao
público.

A distribuição geográfica da população segundo níveis de renda contribui para o
entendimento da realidade urbana e, portanto, norteia a seleção de regiões a serem
alvo de estudos mais aprofundados.

Segundo Goss (1995), as variáveis sócio-demográficas são a base do
desenvolvimento dos modelos conhecidos como geodemográficos. Estes modelos
tem sido vistos como poderosas ferramentas de marketing que combinam grandes
bancos de dados sobre características e comportamento dos consumidores,
esquemas de segmentação e SIG.

Nos EUA esses modelos são utilizados há mais de 20 anos, na Grã Bretanha há
pouco mais de 10 anos. No Brasil, ainda não foram desenvolvidos com a mesma
complexidade. Em parte pela utilização recente das geotecnologias e em parte pela
não disponibilidade de dados. O método trabalha com a análise da dispersão
geográfica da população.

A invenção da geodemografia é atribuída a Jonathan Robbin um gênio da
computação e da estatística que combinou informática, sociologia e visão
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empresarial para transformar o positivismo das ciências sociais numa poderosa
ferramenta de Marketing. Nesse método, os domicílios são classificados através de
análises multivariadas dos dados censitários e são agrupados em diversos domínios
caracterizados por tipos de domicílios e comportamentos familiares. A análise
desenvolvida por Robbin (1980) foi denominada de PRIZM (Potencial Rating
Index for Zip Markets) e produziu 40 segmentos geodemográficos, definindo tipos
sociais distintos, que melhor captavam as variantes das células originais.

Segundo Goss (1995), a geodemografia está construída sobre o princípio do modelo
ecológico das ciências urbanas e sociais de que a localização residencial revela
características sociais e culturais básicas do indivíduo e de grupos. Dados sócio-
demográficos são analisados em conjunto com características psicográficas e de
consumo, resultando nos domínios que são definidos em termos de marcas
preferidas, hábitos de mídia, estilo de vida e valores. Portanto, é necessário haver
uma junção de bases de dados, algumas públicas (dados censitários, por exemplo)
outras privadas (clientes e outros).

2.5 VARIÁVEIS ECONÔMICAS

A localização da concorrência e de atividades consideradas como pólos geradores
de tráfego fazem parte das variáveis econômicas, assim, como por exemplo,
indicadores de consumo de energia elétrica e faturamento por metro quadrado.

O posicionamento geográfico dos pólos geradores contribui para definir os
deslocamentos da população para a compra de certos bens e serviços. Sua
concentração geográfica pode ser um elemento positivo ou negativo para o negócio
em estudo. A implantação de uma loja entre o local onde as pessoas residem e o
local onde elas costumam realizar as compras pode provocar a denominada
“interceptação de negócios” (Nelson, 1958).

Nelson (1958) também cita a “atração acumulativa” que é valida para negócios
complementares e similares, e ocorre quando o conjunto dos negócios tem um
poder de atração maior do que os negócios individuais. Um exemplo são as ruas
voltadas para um mesmo tipo de negócio: lustres, decoração, veículos.

2.6 VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS

O Marketing Geográfico está preocupado tanto com a demanda por bens e serviços
quanto com a oferta dos mesmos. O desenvolvimento dos estudos que abordam a
demanda, e, portanto, o comportamento do consumidor, evoluíram de estudos mais
gerais para estudos mais específicos.

Assim os estudos foram se detendo em questões mais detalhadas. Evoluíram de
estudos de caráter regional a estudos que se preocupam em entender as viagens que
os consumidores realizam a certos centros comerciais; de estudos que consideravam
a população como um todo a estudos que focavam grupos específicos de
consumidores.
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A área de influência comercial pode ser analisada em termos do volume de
negócios que pode estar envolvido ou com sua extensão territorial.

Para Davies (1976) existem três categorias de áreas de influência:

§  Potencial
§  Provável
§  Real

A área potencial é normalmente delimitada em um mapa de uma forma muito
genérica e subjetiva, para indicar a área possível, se bem que totalmente
desconhecida, a partir da qual se gerarão negócios para uma série de centros. Elas
costumam ser definidas em termos de raios a partir de um centro (isócotas). Os
raios são definidos com base na experiência, ou seguindo alguns padrões
tradicionalmente aceitos.

A área de influência provável indica com maior certeza o montante de negócios que
será gerado em áreas distintas do território. Elas são desenhadas através de vários
contornos, e não apenas um, como a área potencial. Cada contorno delimita uma
área no mapa que representa um valor distinto em termos de probabilidade dos
consumidores visitarem o local de estudo ou adquirirem um determinado produto.

Já a área real é aquela baseada em pesquisas com os consumidores. Como resultado
final, ela possui vários contornos ou fronteiras que indicam tanto o volume de
negócios como o alcance espacial das áreas de influência de diferentes centros. A
área real geral é o tipo mais simples. Ela indica o alcance máximo da área de
influência ou a área de onde se obtém a maior parte do volume de negócios.

A partir da definição da área de influência do negócio em estudo, a empresa poderá
traçar estratégias diferentes para cada área, aumentando a captação de clientes em
relação à concorrência e maximizando a captação do potencial existente em cada
local. Ao mesmo tempo, recursos poderão ser melhor utilizados. Por exemplo: ao se
planejar uma campanha de marketing direto, a empresa pode selecionar os
endereços que se localizam dentro de sua área de influência primária ao invés de
divulgar seu produto pela cidade inteira, ou poderá escolher um veículo da mídia
impressa que circule na região desejada, sem necessidade de arcar com os custos de
um veículo com alcance muito maior.

2.7 VARIÁVEIS FÍSICO-TERRITORIAIS

As variáveis físico-territoriais possuem a dimensão espacial muito acentuada. Sua
análise depende de bases cartográficas, quer sejam digitais ou não. As variáveis
físico-territoriais abordam aspectos relacionados com :

§  Sistema viário;
§  Transporte, redes de distribuição de energia com seus postes ;
§  Barreiras geográficas;
§  Distribuição do uso e ocupação do solo, tipo de consumo e tarifa;
§  Zoneamento urbano;
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§  Equipamentos;
§  Projetos urbanos de impacto.

O uso do solo, o zoneamento urbano, o sistema viário e de transportes aliados aos
equipamentos sociais e de infra estrutura são os condicionantes da organização
espacial, os elementos básicos do planejamento urbano.

2.8 VARIÁVEIS NEGOCIAIS

As variáveis negociais são aquelas relativas à própria empresa, ou seja, dados  de
várias formas, que podem ser desde os existentes em sistemas de informações como
também em anotações ou até na memória de algumas pessoas. Muitas vezes a
obtenção de um dado interno é tão ou mais complicado do que a procura de uma
informação no mercado.

A maior ou menor organização dos dados internos depende muito da administração
de cada negócio e também do tipo de negócio. Um bom exemplo são os cadastros
de clientes. Algumas atividades exigem que se tenha um cadastro detalhado como,
por exemplo, o setor de distribuição de energia elétrica. Para outros o fato de se ter
ou não um cadastro depende de decisões internas. O cadastro de clientes pode ser
obtido de diversas formas e sua existência com os dados sobre clientes é de extrema
importância para um projeto de Marketing Geográfico. É um tipo de dado que
permite que se analise a realidade da empresa e não apenas cenários fictícios. A
inserção da variável geográfica nas análises desses cadastros dá uma nova
dimensão ao conhecimento existente sobre a companhia, refletindo em questões
relacionadas desde a campanhas de comunicação até a estratégias de expansão.

Além de informações sobre clientes é imprescindível ter dados sobre a rede já
instalada, seu desempenho histórico, dimensões e características físicas em geral e
produtos comercializados.

Portanto, os dados internos da empresa são analisados em conjunto com as demais
informações apresentadas neste estudo e permitem entender a atuação real da
empresa e planejar as ações a serem tomadas.

2.9 FONTES DE DADOS E COMPATIBILIDADE GEOGRÁFICA

O georreferenciamento de dados deve ser realizado na menor unidade geográfica
disponível, de modo a permitir posteriores agregações em unidades geográficas
maiores. Como exemplo, ao se calcular o número de pessoas residentes na área de
influência de um negócio, o ideal seria termos o número de habitantes em cada
quarteirão e somarmos a população de cada quarteirão de interesse para obtermos a
população total.

O que costuma ocorrer é que se estima quantas pessoas moram naquela área de
influência com base no número de pessoas que moram no bairro. Como este possui
uma dimensão territorial muito maior que a área de estudo e sendo dificilmente
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homogeneamente ocupado, a estimativa terá uma margem de erro bastante
significativa.

Atualmente a menor unidade geográfica que pode ser obtida através de
disponibilidade pública com dados sócio-econômicos no Brasil é conhecida por
“setor censitário”.

Os setores censitários são na verdade as áreas de coleta de dados dos recenseadores
do IBGE. Normalmente formados por um conjunto de quarteirões com, em média,
250 domicílios, os setores censitários são definidos para todos os municípios
brasileiros a cada censo.

Dada a pequena dimensão territorial desses setores é inviável realizar estimativas
ou projeções de crescimento para cada setor, visto que as mudanças são
praticamente pontuais. Assim o que normalmente ocorre é a agregação desses
setores censitários em unidades maiores que recebem nomes distintos: bairros
legais, sub-distritos, regiões administrativas.

Outras fontes de informações além do IBGE podem ser utilizadas para se obter um
perfil sócio-econômico mais detalhado da área de estudo. Essas fontes têm suas
próprias divisões geográficas que normalmente não possuem relação alguma entre
si. A falta de relação ocasiona perda de precisão dos dados quando combinados para
se formar uma base única, realçando a incompatibilidade. Como exemplo de outras
estratégias de agregação de dados podemos citar as áreas de CEP que permitem
agregar cadastros de endereços, unidades de planejamento usadas pelos municípios
para controle do uso do solo e definição de diretrizes de ocupação do território e
regiões administrativas setoriais usadas no gerenciamento da infra-estrutura como
energia elétrica, água, transportes, saúde e outros. São responsáveis por inúmeras
dificuldades na elaboração de bases de dados georreferenciados visto que não
costuma haver correspondência geográfica entre elas.

2.10 A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A utilização de um SIG, quer seja de um modo mais simplista ou mais complexo,
tem modificado a metodologia de trabalho dos profissionais envolvidos com
questões, nas quais o território é um elemento que deve ser considerado.

A aplicação de conceitos de Marketing Geográfico e a utilização de SIG são
importantes como na área de telecomunicações, que necessita escolher as
localizações de suas torres, estimar a demanda e avaliar e incrementar a recepção
dos sinais, como também na implantação de uma rede de agências de atendimento
ao público que necessita otimizar o desempenho de cada unidade, planejar o
crescimento considerando os clientes, produtos e localização de novas lojas.

Quando do desenvolvimento de estudos prévios visando a definição de áreas de
atuação (“site location”), por exemplo, ao invés das equipes irem a campo para
procurar oportunidades ou procurarem bons negócios para depois se preocuparem
com o perfil geonegocial da região, elas são orientadas a ir a locais previamente
estudados e definidos como alvo para a expansão.
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Assim, ao invés do processo estar baseado apenas em negociações, enfatiza-se o
estudo do potencial dessas localizações (Daniel, 1994). Como resultado, obtém-se
um investimento maior para a aquisição dos pontos, mas também se reduzem os
riscos e se amplia a margem de sucesso da rede como um todo.

Percebe-se um incremento no interesse e utilização de conceitos e técnicas
relacionadas ao Marketing Geográfico em áreas como vendas, marketing e recursos
humanos. Podemos citar como exemplo a definição de territórios de venda, a
prospecção de clientes em áreas pré-definidas como tendo potencial para atuação da
empresa, a colocação de cartazes, outdoors e placas indicativas em locais
estrategicamente definidos, a distribuição geográfica da amostra de pesquisas
quantitativas, a definição de rotas de transporte para distribuição e o gerenciamento
das necessidades dos clientes (“customer care”).

Há diversas formas de se analisar as variáveis que foram apresentadas nos itens
anteriores, utilizando-se ou não uma ferramenta SIG. As formas a serem utilizadas
dependem dos objetivos dos estudos, de seu grau de profundidade e dos resultados
esperados. O fundamental no processo de coleta e análise das informações é saber
para que a informação serve, qual será a sua utilidade.

Pergunta-se “onde estão nossos clientes”, por exemplo. Pode-se responder de
diversas formas e utilizações, entre elas:

§  Orientar a localização da abertura de novas unidades.
§  Definir o perfil sócio-econômico da clientela para melhor orientar ações

mercadológicas.
§  Elaborar produtos e serviços específicos de acordo com a localização e

perfil dos clientes .
§  Orientar o envio de malas diretas.
§  Orientar a colocação de outdoors e placas sinalizadoras.
§  Prospectar novos clientes.
§  Subsidiar a análise do impacto de unidades da concorrência.
§  Subsidiar a análise de fatores de atração e repulsão dos clientes.

Grande parte dos resultados obtidos em estudos de Marketing Geográfico são
apresentados através de mapas temáticos, nos quais os resultados são mapeados
utilizando-se um software de SIG.

O primeiro resultado visual desse mapeamento são os mapas conhecidos como
nuvens de pontos. Cada ocorrência é representada por um ponto no mapa. A partir
daí diversas análises podem ser realizadas. Entretanto a nuvem de pontos não é
adequada para ser analisada “visualmente”, ou seja, se olharmos para um mapa
desse tipo poderemos ter uma idéia errada das áreas com concentração de clientes.
Os pontos podem ser analisados através de outros processos não visuais que
calculem o número exato de clientes em uma determinada área. ( figura 1)
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Figura 1 – Nuvens de pontos

Para definir áreas geográficas com concentração de clientes, uma boa solução é a
utilização de uma grade de quadrículas que pode ser desenhado sobre o mapa da
cidade em estudo. Para cada quadrícula se acumulam o número de clientes ali
localizados e outras informações.

A elaboração de um mapa temático a partir dessa grade ilustrará de forma clara os
locais com concentração de clientes, os locais com vácuos de atuação e as possíveis
barreiras geográficas que inibem o acesso de clientes. (figura 2)
A colocação dessa grade sobre um mapa com hidrografia, sistema viário principal,
rede de transporte, localização da concorrência e distribuição da população por
renda, idade, sexo, consumo de energia, classificação de consumo e outros atributos
de interesse permitirá o melhor uso da informação obtida quanto a localização dos
clientes.



- 22 -

Figura 2 – O uso da grade de quadrículas
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CAPÍTULO 3. O DESENVOLVIMENTO

3.1 O ESTUDO REALIZADO

Foram desenvolvidos estudos visando a análise de mercado e definição de
estratégias de atendimento para a implantação de infra-estrutura de serviços de TV
a cabo e redes multi-serviços para telecomunicações, em municípios do Estado de
Minas Gerais, tendo-se como base as informações oriundas dos sistemas de
informações já implantados na Cemig .

A proposta se aplicou a todos os municípios que foram licitados pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL e vencidos pela empresa de
telecomunicações da Cemig. A ANATEL no papel de regulamentadora dos
serviços propostos, determinou de antimão as metas percentuais a serem alcançadas
pelos prestadores de serviço nos próximos 10 anos, bem como definiu os
atendimentos obrigatórios a entidades de interesse público como escolas e
hospitais, etc. (figura 3)

Agregou-se às regras do mercado, as informações históricas de perfil de
consumidores e esquemas de instalações de distribuição de energia elétrica das
bases de dados da empresa em conjunto com informações estatísticas sócio-
econômicas, estabelecendo-se condições favoráveis e diferencias para que se
definam com precisão necessidades conforme descritas:

§  Definição do universo de estudo;
§  Análise de viabilidade do produto;
§  Cálculo do mercado e da receita;
§  Identificação dos contornos de atendimento;
§  Definição da estratégia de penetração;
§  Projeção de crescimento demográfico;
§  Mapas para projeto.
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Figura 3 – Atendimentos obrigatórios ANATEL.
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3.2 BASE DE DADOS

Um dos principais objetivos era explorar o grande potencial acumulado nas bases
de dados da Cemig visando análises com alto valor agregado. O grande obstáculo
era a diversidade de tecnologias de gestão da informação usadas na empresa no
decorrer dos vários anos de construção da sua base de dados. Tal diversidade
impediu uma conectividade direta com essas bases, obrigando-nos a um tratamento
prévio dessa base, através de programas extratores de dados nas linguagens PL1,
Easytrieve e Visual Basic, que deram origem à formação de bases auxiliares Oracle
e Access que subsidiaram os estudos propostos. Tais bases foram usadas também
para armazenar os dados sócios-econômicos oriundos de fontes externas e os
produtos de integração com informações de campo.

Agregou-se a essa grande base de dados tabulares as bases digitais dos projetos de
geoprocessamento já existentes, que permitiram o uso de dados de infraestrutura de
transporte, contornos administrativos, telecomunicações, meio ambiente e imagens
que incrementaram as informações para o planejamento e a certificação da
qualidade dos mapas temáticos e de projetos. (figura 5)

Apoiando todo essa estrutura de informações, disponibilizou-se também toda a base
cartográfica da Cemig baseada num acervo de mapas digitais em formato
Microstation, cobrindo na totalidade as áreas de estudo de todas a localidades
licitadas no estado Minas Gerais.

Podemos citar como principais, as seguintes bases e sua organização:

§  Banco de dados de Consumidores (IMS-IBM)
•  Tipo, ramo de negócio, código de atividade, carga instalada, consumo,

endereço, coordenadas, histórico.

§  Banco de dados da Rede de Distribuição de Energia Elétrica (IMS-IBM,
Interbase) (Figura 5)
•  Traçado da rede de distribuição de energia elétrica, características

 físicas e coordenadas dos postes.

§   Banco de Dados de Informações georreferenciadas da Cemig -
GEOCEMIG (Oracle) (figura 4)
•  Hidrografia, rodovias, linhas e torres de transmissão, torres de

telecomunicações, imagens Landsat 7, ortofotocartas, imagens aéreas,
mapas IBGE, informações de municípios.

§  Mapeamento Urbano Básico (MicroStation) (figura 3)
•  Arruamento, quadrículas 800mx500m, sub-quadrículas 400mx250m.
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Figura 4 – Projeto Geocemig
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Figura 5 – As redes de distribuição de energia elétrica sob imagens aéreas.

3.3 SOFTWARE UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO.

Além das ferramentas tradicionais usadas nas últimas duas décadas para tratamento
da informação, a Cemig no últimos 10 anos investiu e padronizou uma base de
softwares necessários a pesquisa, estudos, e desenvolvimento de projetos em
geotecnologias. Enquadrando-se desde as ferramentas necessárias a geração das
bases cartográficas de mapeamento, conversão de dados e geração de bases gráficas
georreferenciadas bem como ferramentas de manipulação de imagens e
gerenciadores e operadores de informações espaciais que tinham a finalidade de
integrar as bases de dados tabulares aos elementos de infraestrutura da redes de
distribuição representados graficamente. Permitiu-se assim a viabilização imediata
dos estudos descritos dentro de uma cultura já estabelecida, trazendo agilidade e
precisão aos processos propostos.

Podemos descrever as principais ferramentas utilizadas:
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PROGRAMAÇÃO:

§  PL1 e EASYTRIEVE
•  Linguagens de programação utilizadas na extração de

informações dos Bancos de Dados de consumidores e
instalações de redes de distribuição de energia elétrica.

§  VISUAL BASIC
•  Utilizado na personalização das “interfaces” gráficas de

consulta, levantamento de comprimento de redes e construção
de contornos gráficos necessários às análises espaciais na área
de estudo.

§  ACCESS BASIC
•  Utilizado nos processos acumulativos , cálculos e geração de

relatórios.

CAD:

§  SMARTSKETCH e MICROSTATION
•  Utilizados na edição dos arquivos vetoriais, como conversores

da entrada de dados das informações de campo e na geração de
produtos finais como os mapas operacionais, além da criação
de novas feições geográficas introduzidas nos estudos.

GEOPROCESSAMENTO:

§  MGE
•  Utilizado no gerenciamento espacial das informações gráficas e

tabulares.

§  GEOMEDIA Professional e MGEAnalyst
•  Utilizados nas análises espaciais e operações boleanas.

§  MAPINFO
•  Utilizado como ferramenta complementar na geração de

mapas temáticos resultantes dos estudos realizados.

§  IRASC
•  Utilizado na edição de arquivos matriciais. (imagens raster)

BANCO DE DADOS:

§  ORACLE E ACCESS
•  Utilizados no armazenamentos dos dados tabulares e gráficos.
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3.4 FLUXOGRAMA GERAL - ESTUDOS DE MERCADO
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Figura 6 – Fluxograma geral
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3.5 ETAPAS DO PROJETO

3.5.1 Projeto MGE_Oracle – Geração das feições geográficas

§  composição das feições geográficas arruamento, edificações,
hidrografia, logradouros, postes, quadriculas, rede, rodovias,
quadriculas e sub-quadrículas.

Nesta etapa foram extraídas as informações relativas aos consumidores,
redes de distribuição, postes, mapeamento, rodovias, hidrografia, etc ,
associadas às suas coordenadas geográficas. Tais informações foram
tratadas dentro o ambiente do MGE, sobre um sistema de projeção padrão
definido como Conic Conform de Lambert e Datum SAD 69. Estabeleceu-
se as feições geográficas necessárias para os estudos conforme a seguir:

§  Quadrículas
§  Sub-quadrículas
§  Postes e Consumidores
§  Mapa Urbano Básico
§  Rodovias, Ferrovias
§  Aeroportos
§  Edificações
§  Traçado da rede de distribuição de energia elétrica
§  Perímetro urbano
§  Contorno dos municípios
§  Hidrografia

3.5.2 Projeto Visual Basic

§  geração de arquivos texto de consumidores, postes, quadriculas e sub-
quadrículas.

§  identificação das classes de consumo .

§  identificação de consumidores residenciais.

§  totalização de postes por quadricula e por sub-quadrícula.

§  identificação da coordenada de canto das quadrículas.

§  totalização de consumidores por poste.

Visando uma correta definição dos produtos a serem oferecidos e
identificação dos índices de penetração de mercado para os produtos
propostos, informações dos setores censitários e nível de centralidade dos
municípios, levantados pelo IBGE, foram incorporadas ao estudo,
permitindo uma visão espacializada do nível de renda, distribuição de faixa
etária e estrutura familiar. As informações de moradia, infra-estrutura e
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serviços, como também a distribuição do estoque de áreas não edificadas,
taxa de ocupação e verticalização, computadas a partir do cadastro técnico
de consumidores de energia elétrica completaram a fotografia do espaço
urbano.

A utilização de estudos adicionais complementares contratados, baseados
em técnicas de geoestatística, permitiram a análise e compreensão inicial do
tecido urbano. Agregou-se a isto premissas básicas estabelecidas pela
Agência Nacional de Telecomunicações,  que regulamentam o mercado e
definem com muito rigor a metas a serem alcançadas.

Apoiadas  nessa regulamentação, foram definidas as regras para estudo de
mercado estabelecendo-se um zoneamento sócio econômico das localidades
em estudo, com sua estratificação em células ou áreas mercadológicas de
mesmas características, identificou-se suas potencialidades apoiadas nas
informações de renda dos setores censitários do IBGE.

Um zoneamento cultural também foi implementado, com identificação de
preferências, identificação de regiões culturalmente homogêneas.

3.5.3 Projeto Microstation

§  traçado da rede sobre o mapa urbano básico.                        (figura 7 )

§  Execução de código para totalização dos comprimentos de trechos de
rede por sub-quadrícula.                                                         (figura 8)

§  Execução de aplicativo para conversão dos dados georreferenciados
do Geomedia Pro para DGN.

§  Foram obtidos ainda junto às prefeituras, a lei municipal que definia
o limite urbano da localidade em estudo, que foram tratados e
digitalizados visando a perfeita determinação do cumprimentos das
metas percentuais de implantação estabelecidas pela ANATEL.

(figura 7)

3.5.4 Projeto Ms-Access

§  Execução de consultas e/ou códigos em access basic ou visual basic
para cálculos e simulações das regras do estudo de mercado.

Exemplos:
Essa é uma consulta que calcula a receita para o pacote de produtos
tipo 1 no ano de 1999. Ela utiliza a tabela de postes (onde os
consumidores estão totalizados por classe) conectada à tabela de
penetração do pacote de produto  tipo 1 para o ano de 1999 através
do campo ms-link. Os índices utilizados são pesquisados na tabela
Índices.
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SELECT postes_residencias_tvcabo.mslink,
[ncons_classe_a]*[penet_a_2005]/100 AS PenClasseA,
[ncons_classe_b]*[penet_b_2005]/100 AS PenClasseB,
[ncons_classe_c]*[penet_c_2005]/100 AS PenClasseC,
[ncons_classe_d]*[penet_d_2005]/100 AS PenClasseD,
[ncons_classe_e]*[penet_e_2005]/100 AS PenClasseE
FROM Indices, postes_residencias_tvcabo;

Essa é uma consulta que calcula o índice de Penetração dos pacotes
por classe de consumidores para o ano de 2005. Ela utiliza a tabela
de postes (onde os consumidores estão totalizados por classe) e a
tabela de Índices (que contém o percentual de penetração de cada
classe por ano).

SELECT postes_residencias_tvcabo.mslink,
[PenPac1MS1ClasseA]*[valorp1] AS RecPac1ClasseA,
[PenPac1MS1ClasseB]*[valorp1] AS RecPac1ClasseB,
[PenPac1MS1ClasseC]*[valorp1] AS RecPac1ClasseC,
[PenPac1MS1ClasseD]*[valorp1] AS RecPac1ClasseD,
[PenPac1MS1ClasseE]*[valorp1] AS RecPac1ClasseE
FROM QIndices, postes_residencias_tvcabo INNER JOIN
QPenPac1_1999 ON postes_residencias_tvcabo.mslink =
QPenPac1_1999.mslink;

§  Execução de consultas e/ou códigos em access basic ou visual basic
para elaboração dos mapas para a Anatel.

§  Execução de consultas e/ou códigos em access basic ou visual basic
para composição dos temas no Geomedia Pro, apoiados no
desenvolvimento de interfaces amigáveis para execução dos cálculos
necessários.       (figura 9, 10 e 11)

Definiu-se o cruzamento das informações estatísticas externas com os
dados obtidos dos cadastros de consumo de energia elétrica, onde dados de
potencialidade territoriais são agregadas ao estudo.

Estabeleceu-se uma classificação sócio-econômica via correlação com o
consumo de energia elétrica de todos os consumidores da localidade. O
comportamento de demanda foi mapeado dando origem a informações que
possibilitaram a caracterização do mercado potencial, estabelecendo-se
índices de penetração dos produtos de televisão a cabo e redes multi-
serviços propostos, alem de projeções desse mercado para os anos futuros.
Parâmetros de índice “Target” por município foram obtidos nos estudos
estatísticos  visando o refinamento da classificação dos consumidores por
classe de consumo de energia elétrica.

A base de clientes, submetida a um cruzamento espacial com as pesquisas
censitárias e amostrais permitiram que o  perfil de consumo fosse bem
definido . A adequação ou programação do produto foi estabelecida.
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Formou-se a base de interesse, com seus clientes potenciais  associados ao
interesse por produtos e/ou serviços. Definiu-se os pacotes de produtos e
valores. Condições foram criadas para auxiliar na identificação da demanda
potencial e a reprimida.

Associou-se às feições geográficas postes, quadrículas e sub-quadrículas, o
resultado de análises espaciais como a totalização de consumidores e postes
residenciais, comerciais e industriais, Km de trechos de rede. Através de
processos Visual Basic ou Access, foram calculadas e simuladas as regras
de estudo de mercado e o seu resultado foi associado à classificação dos
consumidores, poste e quadrículas. Em função da sua classificação , os
consumidores foram associados à potencialidade de venda dos produtos.
Determinou-se o tipo de produto que um consumidor poderia comprar.

Apoiados na classificação e no número de consumidores por quadrículas e
associados aos postes, pode-se definir o cálculo por quadrícula e por poste
da receita esperada, maior número consumidores classe A e B, definição do
número de consumidores com rede já lançadas a sua porta (Home Passed),
receita por Km de cabo e mercado potencial.

3.5.5 Projeto Geomedia Pro

§  Análise temática para definição da área de abrangência e fases de
atendimento para a Anatel.       (figura 12, 13)

§  Importação de temas do Geocemig como hidrografia, rodovias,
contorno do município, distritos, edificações, escolas, hidrografia,
locais cemig, logradouros, localidades, municípios vizinhos, etc.

§  Análise temática das sub-quadrículas que atendem a determinados
critérios do Estudo de Mercado.                      (figura 14)

§  Análise temática dos atendimentos obrigatórios, eixos comerciais.
                                                                                             (figura 15)

§  Análise pontual dos critérios de mercado associados ao poste.
                                                                                             (figura 16)

§  Composição dos mapas para levantamento de campo.        (figura 17)

§  Composição dos mapas finais do projeto.

Preparada a base de dados Oracle e Access dos dados necessários a  análise
de mercado, definidas as feições geográficas, partiu-se para a etapa mais
importante do estudo que seria a definição dos contornos de atendimento
que dariam origem à priorização de comercialização e atendimento segundo
as metas da ANATEL.
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Numa primeira etapa, analisou-se os dados de classificação a nível de
quadriculas e sub-quadrículas. Foram realçadas a classificação dessas
quadrículas por critérios definidos como o de receita total, maior número de
consumidores classe A/B, mercado potencial, maior número de quilômetros
de trechos de redes  e atendimento a todos os critérios.

Identificou-se as entidades sócio-educacionais visando-se os atendimentos
obrigatórios estabelecidos pela ANATEL, sobrepondo-se o resultado sobre
a feição geográfica das quadrículas classificadas. Os critérios da ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações) já poderiam ser aplicados. No
primeiro ano 10% da área deveria ser atendida em caráter prioritário e o
restante da área municipal deverá ter os serviços totalmente implantados e
disponíveis num período de 10 anos.

A partir desse ponto, o estudo passou a gerar um produto exclusivo, no qual
estabeleceu classificações pontuais a nível de poste, com informações
referentes não apenas a uma simples amostragem, mas sim a uma massa de
até 5 milhões de consumidores, permitindo precisão aos estudos. Todos os
critérios abordados nas análises por áreas das quadrículas foram refletidos
pontualmente em cada poste da rede de distribuição de energia elétrica da
localidade em estudo, agregando-se a caracterização do tipo de consumidor
como residencial, comercial ou industrial, e características de edificação
verticalizada. Tais informações permitiram uma precisa identificação da
região de corte do atendimento, definindo-se o plano de priorização de
atendimento para os próximos 10 anos, evitando-se com isso, o lançamento
de cabeamento antecipado em regiões de baixa ou nenhuma expectativa de
retorno, reduzindo-se o risco de investimentos desnecessários no
lançamento de cabos em regiões economicamente inviáveis nos primeiros
anos.

Definida a análise por área e pontual, gerou-se os contornos de atendimento,
que receberam classificação em relação a sua prioridade, potencial de
atendimento, futura expansão e caracterização dos eixos comerciais em
função da características dos consumidores de energia elétrica, permitindo a
oferta de outros produtos específicos da rede de multi-serviços
principalmente para os setores comerciais.

Visando a precisão dessa área de corte para definição precisa da delimitação
dos contornos de atendimento, introduziu-se uma análise pontual por postes,
que veio facilitar e refinar a precisão da definição desse contorno. Tal
técnica permitiu economias de até 40% dos investimentos necessários para
cumprimento das metas básicas estabelecidas pela ANATEL (Agência
Nacional de Telecomunicações).

Definidos os contornos de atendimento, mapas, relatórios e planilhas foram
impressas para que amostragens desse estudo fossem certificadas no campo.
Planilhas retrataram o perfil da receita por classe de consumo.

Imagens de ortofotocartas, satélite e aéreas foram sobrepostas visando
estabelecer análises de interferência e certificação dos resultados de
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classificação sócio econômica através de inspeção visual. (figura 5, 27, 28).
Após certificação dos estudos a partir de análises das características físicas
dos imóveis através das imagens, partiu-se para uma amostragem no campo
para medição do índice de erro através de limites estabelecidos, com
conseqüente introdução de acertos quando necessários ou definição de
novas áreas de atendimento.

Através de imagens históricas de satélite e a partir do lançamento da nuvem
de ocorrência de postes das redes de distribuição de energia elétrica,
conseguiu-se identificar e delimitar as áreas de crescimento urbano que
permitiram subsídios aos estudos de planejamento de expansão da rede em
função das tendências identificadas (figura 28).

Base completa, passou-se ao processamento e análise dos dados visando-se
simulações precisas, acesso a informações mais complexas e avaliação da
ação dos concorrentes.

3.5.6 Projeto SmartSketch

§  Mapas de levantamento de campo para serem impressos.

§  Mapas finais para o projeto.

§  Mapas para a Anatel.

Definidas as áreas para atendimento, trabalhou-se o lançamento da rede de
cabos sobre a posteação ou rede subterrânea das áreas identificadas para
atendimento. Estabeleceu-se o traçado real da rede com a certeza de estar
priorizando as áreas de maior potencialidade de retorno dos investimentos,
podendo-se não só definir o custo de investimentos de cabeamento por
quadrícula, como compará-lo às planilhas de receita potencial.

Foram impressos os mapas que subsidiaram o projeto de construção das
redes propostas, acompanhados por planilhas e relatórios sobre a
infraestrutura disponível para lançamento da rede de cabos coaxiais e fibra
ótica.
Um conjunto de mapas foram definidos para as áreas de projetos, operação,
manutenção e planejamento de curto, médio e longo prazo, subsidiando
ainda material para as empresas de projeto e instalação terceirizadas,
cadastro da rede e atendimento. (figura 18,19)

3.5.7 Produtos

•  Mapas com a definição das áreas de prestação de serviço e das etapas
de atendimento para a Anatel.             (figura 18)

•  Análise pontual dos critérios associados ao poste.             (figura 16)
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•  Análise temática dos critérios nas sub-quadrículas.                 (figura 29)

•  Mapas para levantamento de campo.                                        (figura 19)

•  Planilhas de consumidores por área de atendimento.

•  Planilha com os resultados da análise de mercado (cálculo de Mercado
Potencial, “Home Passed”, Receita por km, Receita Total,
Consumidores Classe A e B, dentre outros).                             (figura 20)

•  Relatório com os resultados da análise de mercado (cálculo de Mercado
Potencial, “Home Passed”, Receita por km, Receita Total,
Consumidores Classe A e B, dentre outros).             (figura 21)

•  Relatório do Estudo de Mercado.                                              (figura 22)

•  Tabelas em Ms-Access de consumidores, consumidores residenciais,
postes, quadrículas e sub-quadrículas.

•  Plantas para projeto, contendo as áreas (prioritário, atendimento e
expansão) com seus respectivos totais de “home passed” residenciais e
classe AB, km de cordoalha, área total, eixos comerciais, dados
estatísticos geográficos do município, localização geográfica no estado,
vista parcial de pontos de relevantes (com imagens) no município,
informações político-administrativas do município.
(figura 24)                 

•   Relatórios de totalização por tipo de atendimento para a área.
                                                                                                                            (figura 23)

•   Mapa Urbano Básico (MUB) contendo os contornos para atendimento
(inclusive prioritário e de expansão), os eixos comerciais e a localização
georreferenciada dos postes, quadrículas e sub-quadrículas.

                                                                                                   (figura 25, 26)

•   Relatórios e planilhas dos dados levantados em campo pela Empresa
Projetista.
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•   Arquivos em meio magnético.

§  Microstation: MUB, contorno de atendimento, contorno prioritário,
contorno de expansão,    eixos comerciais, postes, quadrículas e sub-
quadrículas.

§  Ms-Access: contorno de atendimento, contorno prioritário, contorno
de expansão, eixos comerciais, postes, quadrículas e sub-
quadrículas, consumidores totais e residenciais.

A série de produtos acima, foram estabelecidos a partir da geração da base
de estudos descrita que disponibilizaram também informações para apoio a
logística, montagem de mala direta, direcionamento preciso de produtos e
serviços e definição de estratégia de abordagem. Determinação precisa de
áreas operacionais, caracterização de áreas de atendimento e carteira de
clientes, áreas de expansão, perfil qualitativo de localidades, composição
urbanística, perspectivas de evolução e mapeamento do crescimento.
Planilhas foram geradas com resultados da análise de mercado com os
cálculos do mercado potencial, definição do número de consumidores com
rede já lançadas a sua porta (home passed), receita por km, receita total,
consumidores classe A/B.

Figura 7 – Traçado da rede de distribuição de energia elétrica sobre mapa urbano básico.
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Figura 8 – Trechos de rede de distribuição para totalização de comprimento por sub-quadrícula.

Figura 9 – Interface Access para execução de processos de totalização e impressão de relatórios.
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Figura 10 – Interface Access para atualização de dados acumulados por quadrículas e postes.

Figura 11 – Interface Access para definição das fases de atendimento via “home passed ".
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Figura 12 – Definição da área de abrangência – perímetro urbano oficial.
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Figura 13 – Análise temática para definição de áreas de abrangência e fases atendimento ANATEL.
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Figura 14 – Análise temática de quadrículas – atendimento de critérios de classificação.



- 43 -

Figura 15 – Análise temática dos atendimentos obrigatórios e definição dos eixos comerciais.
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Figura 16 – Análise pontual de classificação dos critérios de mercado associados ao poste.
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Figura 17 – Definição dos contornos de atendimento prioritários.
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Figura 18 – Definição de áreas atendimento e prestação dos serviços. Consulta dados acumulados.
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Figura 19 – Mapas para levantamento de campo.

Figura 20 – Planilha com os resultados da análise de mercado (cálculo de mercado potencial, “home
passed”,receita por km, receita total, consumidores clase A/B)
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Figura 21 – Relatório com os resultados da análise de mercado por quadrícula (cálculo de mercado
potencial, “home passed”,receita por km, receita total, consumidores clase A/B)
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Figura 22 – Relatório de quadrículas que atendem a todos os critérios de análise de mercado
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Figura 23 – Relatório de dados acumulados por contorno de atendimento.
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Figura 24 – Plantas para projeto contendo as áreas prioritárias de atendimento e expansão.
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Figura 25 – Mapa urbano básico (MUB) contendo os contornos para atendimento, eixos comerciais
e localizaçõa das quadrículas.
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Figura 26 – Mapa urbano básico (MUB) contendo os contornos para atendimento, eixos comerciais
e localizaçõa dos postes.
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Figura 27 – Ortofotocartas para análise de interferências e certificação dos resultados das análises.

Figura 28 – Imagens de satélite para análise de interferências, certificação dos resultados das
análises e análise de crescimento da mancha urbana.
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Figura 29 – Análise temática dos critérios de atendimento nas sub-quadrículas.
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CAPÍTULO 4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da metodologia implantada, os benefícios esperados a partir do uso do
Marketing Geográfico e da Geoinformática traduziram-se antes de mais nada como
grande sustentáculo na viabilização do projeto, na definição  precisa de áreas para
atendimento e avaliação do mercado de forma a reduzir-se custos de implantação que
atingiram a ordem de até 40 % em relação aos métodos tradicionais, maximizando a
receita com consequente redução do tempo de retorno do capital investido.

Possibilitou-se a indicação do traçado da rede de forma a atender com o menor trajeto o
maior número possível de clientes potenciais, identificou-se os  potenciais clientes
regionais ou localizados, caracterizando-se produtos específicos para os padrões
levantados.Permitiu-se um planejamento e orçamentos mais precisos e otimizados.

Destacou-se também a agilidade no atendimento às novas solicitações ou
especificidades dos clientes, permitindo-se ações antes da concorrência pela localização
da demanda.

Subsidiou o planejamento e avaliação de penetração de novos produtos, pelo estudo e
mapeamento do mercado atual e futuro e hoje tem a grande missão de facilitador da
implantação da gestão das redes de telecomunicações para operação, planejamento,
estudo, projeto e atendimento a consumidores.
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