
Utilizando o geo-marketing em soluções de Business Intelligence 
 
Você por acaso se espantaria caso alugasse um carro, modelo básico, e ele já viesse equipado 
com um GPS? 
 
Para nós, brasileiros, isso ainda soa fora de tom, mesmo tendo-se batido nesta tecla 
constantemente nos últimos tempos. O que já é realidade lá fora, aqui ainda é um sonho de 
consumo um tanto quanto distante. 
Pode ser até por andarmos sempre passos atrás em tecnologia de ponta, mas o fato é que o 
brasileiro só agora está se acostumando a contar com o auxílio de mapas, eletrônicos ou não, no 
dia-a-dia. 
 
Felizmente, uma situação diferente pode ser observada no mundo dos negócios: cada vez mais 
ferramentas incorporam soluções com suporte ao chamado geomarketing. Em especial, as 
voltadas para Business Intelligence, que encontraram um facilitador no processo de tomada de 
decisão. 
 
Para os que não são familiares, Business Intelligence (BI) é um termo relativamente novo para 
um conceito surgido por volta da década de 80, quando as grandes corporações sentiram a 
necessidade de obter informações pontuais e ad-hoc de seus negócios-chave. As bases existentes 
na época, voltadas para a produção, além de não conseguirem atender à demanda crescente por 
informações do negócio, também não tinham este foco, o que fazia com que relatórios para 
decisões fossem custosos, demorados e de difícil extração. 
 
A solução foi a criação de bases de dados paralelas às de produção, voltadas para análise, aptas a 
responder aos pedidos de relatórios de forma precisa e instantânea, liberando as bases 
operacionais para tocar o negócio da empresa. 
Esta nova geração de ferramentas de BI também inclui o geomarketing, cuja meta é a de 
possibilitar a análise de informações distribuídas geograficamente, a partir de mapas eletrônicos. 
 
O conceito de geomarketing também já existia anos atrás, quando todo o cruzamento de 
informações era feito manualmente, ou seja, a cada atualização de dados, todos os cálculos em 
mapas precisavam ser refeitos, tornando-o também um processo custoso e demorado, assim 
como inseguro, já que a cada atualização manual da informação aumentava-se também a 
possibilidade de falhas de digitação. 
 
Atualmente, as ferramentas de BI realizam este processo de forma quase instantânea, onde, a 
partir de um único clique do usuário, as informações são trazidas de uma base de origem e 
recalculadas para cada região do mapa em estudo. 
 
O processo de cruzamento de informações entre a ferramenta de geomarketing e a base ou 
relatório da corporação também é automático, sendo realizado através do batimento dos nomes 
das regiões ou da sua posição geográfica, como latitude e longitude. 
Como na grande maioria das vezes não existem informações sobre a posição geográfica de cada 
local nas soluções de BI, o cruzamento é feito apenas pela identificação das localidades, a 
começar das mais abrangentes, até chegar às mais específicas, como é o caso de cidades ou ruas. 
 
Para isto, a ferramenta identificará, em um primeiro momento, o contexto da informação como 
sendo, por exemplo, um país, estado, cidade, região ou rua. Em seguida, a ferramenta passará a 
identificar cada elemento dentro do contexto: as ruas XV de Novembro e 7 de Setembro, na 
cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, no Brasil. Neste caso, problemas com erros de acentos e 
escrita podem ser minimizados, já que muitas ferramentas sugerem, para as regiões não 
encontradas no mapa, a melhor combinação possível de nomes. 



A identificação exata do local no mapa é feita exclusivamente pela ferramenta de geomarketing, 
que associará a cada local identificado as informações carregadas a partir da base ou planilha de 
origem da empresa. 
 
Este tipo de solução, utilizando mapas, facilita a assimilação da informação, que se torna bem 
mais compreensível do que os relatórios cujos únicos recursos visuais sejam planilhas e gráficos; 
mas é claro que para isto, as informações de origem devem estar distribuídas geograficamente. 
 
A visualização no mapa, assim como o seu formato, dependerá do escopo da informação, sendo 
possível analisar desde dados populacionais para cada continente até índices de desemprego em 
bairros. Da mesma forma, também é possível alterar facilmente a visualização de mapas políticos, 
rodoviários, demográficos, dentre tantos outros. 
 
Uma outra vantagem do geomarketing é o fato de os relatórios analíticos poderem ser cruzados 
com informações fixas das regiões, sendo essas informações fornecidas, na grande maioria das 
vezes, pela própria ferramenta, como é o caso do crescimento populacional, faixa etária e renda 
per capita por região. Recursos mais avançados destas ferramentas formam uma solução mais 
robusta, incluindo cálculos de menor distância entre duas localidades analisadas. 
 
Os exemplos práticos para soluções de BI aliadas ao geomarketing são incontáveis: perspectivas 
geográficas de crescimento, distribuições de fornecedores por região, previsões de vendas por 
estado, etc., sendo que sua utilização não se restringe apenas ao ambiente comercial, mas pode 
ser expandida para outros setores como o governo ou instituições de ensino. 
 
Esta é certamente uma solução que, a partir de agora, nós brasileiros não poderemos mais deixar 
de fora. 
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