
MARKETING

GEOGRÁFICO
UM MUNDO CHEIO DE IMAGENS

Prepare-se para navegar por mapas e infor-
mações que mostrarão o que o marketing
geográfico pode fazer para alavancar o de-
sempenho de setores tão distintos, como, por
exemplo, bancos e seguradoras, alimenta-
ção, segurança, setor automotivo, supermer-
cados, redes varejistas, saúde e educação.
O marketing geográfico navega por distintas
áreas do conhecimento: planejamento urba-
no; marketing; geografia; estatística; entre
outros. Vamos mostrar como ele pode ser
usado nos mais diversos níveis, desde o es-
tratégico, por exemplo, ao definir o potencial
de mercado que uma rede de varejo pode
ainda captar sem a necessidade de abertu-
ra de novos pontos-de-venda até para ações
específicas da força de vendas, ao identificar
onde estão os prospects a visitar e permitin-
do monitorar o processo de conquista de
clientes.
De modo geral, quando você vê um mapa
com informações relacionadas a potencial
de consumo, suas vendas e também sua
concorrência, pode estar certo que há con-
ceitos de marketing geográfico nisso.
Mas cuidado, porque os conceitos podem
ser rasos demais e em nada contribuir para
a sua tornada de decisão. A não ser, claro,
que você esteja decorando sua sala e queira
um quadro "bem colorido" para colocar na
parede!
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Veja as figuras a seguir. Mostram in-
formações variadas sobre o municí-
pio de Campinas, no Estado de São
Paulo, como o mapeamento da base
de clientes de uma rede varejista,
distribuição geográfica de shopping
centers, escolas, entre outros.
Mas não se anime. Isso não signifi-
ca coisa alguma. Colocar elementos
num mapa usando um software geo-
gráfico (GIS - Geographic Informa-
tion Systems ou SIG Sistema de In-
formações Geográficas) é algo muito
fácil de fazer
Veja algumas perguntas a responder
antes de sair elaborando mapas:
- Quais as perguntas a responder?

(evidente, não?)
- Quais informações realmente são
necessárias?
— Onde consegui-las?
- Como tratá-las, mapeá-las e anali-
sá-las?
Um dos mapas mostra a distribuição
geográfica da população-alvo de uma
rede varejista específica. Nesse caso,
por exemplo, a população-alvo são
famílias das classes B e C. Poderia se
analisar a distribuição de famílias de
outras faixas de renda. Para construir
esse mapa utilizaram-se projeções
demográficas intra-urbanas que con-
sideram as mudanças na pirâmide de
renda pelas quais o País tem passado.

Uma pergunta a incluir na lista acima:
como atualizar as informações?
Assim, com boas respostas a essas
e outras perguntas, você poderá ter
uma poderosa ferramenta em suas
mãos.
Mas não se deslumbre com o mundo
cheio de imagens que o marketing
geográfico proporciona!
Mapas a seguir elaborados por Ion
Information Network com bases de
dados de fontes diversas: IBGE, Se-
cretaria Estadual da Educação, redes
de supermercados, Abrasce, Ion.

* Susana Figoli é sócia e diretora da
lon Information Network
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