


e pontos de distribuição se localizam.
"Essa análise pode ser feita tanto em um
conjunto de quarteirões de um determi-
nado bairro quanto em todo o país. A par-
tir daí, as ações são definidas com base
nas características de cada localidade."
A região central da cidade de São Pau-
lo, por exemplo, apresenta uma vocação
empregadora, que é confirmada pelo
índice de 1,87 empregado formal para
cada habitante do local, que abrange os
distritos da Sé e República. Apesar de ser
a área com menor número de domicílios
(140 mil), é a que registra a maior den-
sidade demográfica da cidade (13 mu
habitantes por quilômetro quadrado). O
centro também concentra a maior quanti-
dade de shopping centers por habitante:
1,15 estabelecimento para cada 100 mil
habitantes, Já na região leste, esse nú-
mero corresponde a 0,27 shopping para
cada 100 mil habitantes (ver Quadro na
página 16},
Com uma carteira composta por 100
clientes de grande porte, como Carrefour,
Starbucks, Lojas Americanas e Gafisa,
Susana relembra um dos cases desen-
volvidos por sua empresa: "Realizamos
vários estudos para a rede McDonalcTs,
na época em que esta decidiu reformar
suas lojas no Rio de Janeiro." Em vez de
reformar todos os pontos, utilizou concei-
tos de marketing geográfico para definir

o plano de ação, "Concluímos que o me-
lhor seria focar as reformas apenas nas
unidades da Barra da Tijuca para que o
público daquela região tivesse uma per-
cepção clara de que o McDonald's mu-
dou."
Ela acrescenta ainda que o McDonald's
usa o geomarketing para definir onde
serão instalados determinados serviços,
como o Mclnternet e o McCafé. "Em um
primeiro momento, nos Estados Unidos,
a maior rede de fast food do mundo deci-
diu colocar o McCafé em todas as lojas e
foi um fiasco. Já no Brasil, os executivos
agiram diferentemente, selecionando os
locais de acordo com o perfil do público
presente em cada região."
Os bancos também estão entre os maio-
res usuários desse tipo de levantamen-
to, que identifica que tipo de agência e
quais os produtos ideais para cada
região estudada. "Produtos para
a terceira idade vendem mais
quando oferecidos nas
agências localizadas
no centro da cidade,
região que con-
centra a maior
proporção de
p o p u l a ç ã o
idosa do
município.
Já na região



centro-sul, com a maior renda mé-
dia da cidade, é aconselhável que
as agências bancárias apresen-
tem espaços diferenciados para
atender o público de alta renda",
detalha Susana.

EVOLUÇÃO
De acordo com especialistas do
setor, o geomarketing surgiu em
1930, quando Wílliam Applebaum
começou a estudar o assunto nos
Estados Unidos. Com o avanço
tecnológico, em 1986 a técnica foi
incorporada pelos departamentos
de marketing de bancos, shopping
centers e algumas redes de varejo,
como Blockbuster e McDonald's,
As primeiras empresas especia-
lizadas no assunto surgiram no
início dos anos 90. "Hoje, com a
difusão de geotecnologias (GPS e
similares), o geomarketing é utili-
zado por diversos setores da eco-
nomia, como financeiro, indústria,
saúde, educação, terceiro setor,
varejo, imobiliário, etc. A diferença
está em saber filtrar e utilizar essas
informações", observa Susana,
Nesse contexto, cada negócio
possui três tipos de área de influ-
ência: primária (onde se localiza
de 50% a 70% do público); secun-
dária (20% a 30%); e terciáría (10%
a 20%). Dependendo do tipo de
varejo, 70% dos clientes se loca-
lizam em um raio de 500 metros
do estabelecimento. "Com base
nos resultados do geomarketing
é possível determinar: a abertura,
o fechamento e a relocalização de
pontos-de-venda; a adequação do
tamanho e da decoração do esta-
belecimento; a distribuição de pro-
dutos por perfil de público; tarifas
e promoções adequadas à área de
influência; planos de marketing e
comunicação locais; e até o treina-
mento de pessoal e o atendimento
adequado ao público inserido em
cada urna das áreas analisadas",
completa Susana. Q
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