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Resumo

O uso da inteligência geográfica no Brasil é incipiente e sub explorado por companhias privadas como ferramenta de auxílio à tomada
de decisões de negócios. Dados públicos disponibilizados por prefeituras e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
podem servir como balizadores (ou determinantes), entre outras variáveis, para planejamento de expansão de serviços a partir de
critérios sociodemográficos ou de consumo de serviços públicos (como, por exemplo, eletricidade). Este artigo visa apresentar uma
possibilidade de uso de dados geográficos públicos e ferramentas de inteligência geográfica (em particular os softwares QGIS e
GEODA) para aplicações práticas de decisões de negócios, ilustrado pela proposição de expansão do serviço de car-on-demand Turbi
na cidade de São Paulo considerando a renda de áreas censitárias do município como fator impulsionador da adoção do serviço
inovador. Tendo propositadamente como premissa que não haveria acesso a dados de consumo da oferta atual da empresa, a partir de
análise de dados públicos disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo, propôs-se duas fases de expansão, das atuais 11 áreas
censitárias (pertencentes a 4 distritos municipais) para, inicialmente, outras 18 áreas censitárias (em 5 distritos municipais) e,
posteriormente, 23 áreas censitárias (em 9 distritos municipais).
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EXEMPLO DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA (GIS): 
Proposta de expansão do serviço de car-on-demand Turbi 

na cidade de São Paulo 
 
1. Introdução 
 Em meio à crescente conectividade e consequentemente crescimento da quantidade de 
informação gerada e disponível, os processos de interação que ocorrem no mundo real (em 
oposição ao virtual) trazem consigo a relevância dos dados geo-based (Rodrigues, 2018, no 
prelo) ou, relacionados à localização do indivíduo, elemento ou evento. 

Conforme a Primeira Lei da Geografia de Tobler (Lee & Kang, 2015), em tradução 
livre, “tudo está conectado a todo o resto, mas coisas próximas estão mais relacionadas entre si 
que coisas distantes”. Assim, os mapas e suas análises fazem parte da compreensão do mundo 
e deveriam ser incorporados à formação de estudantes e profissionais; como apresenta Simielli 
(2011, apud Garcia e Oliveira, 2012): 

 
“Os mapas são meios de comunicação e nos transmitem mensagens que 
devem ser lidas e interpretadas, sendo necessário, alfabetizar 
cartograficamente o aluno, assim como aprendemos a ler outras linguagens, 
como a escrita, os números, e outros”. 

 
 Dados originados de correlações geográficas podem servir como fatores auxiliares no 
processo de tomada de decisões onde critérios sócio-econômico-demográficos façam parte das 
variáveis a serem consideradas. A disponibilidade gratuita de dados públicos em algumas 
regiões (cidades, estados, países) torna mais ágil e menos custosa identificar similaridades entre 
consumidores ou potenciais consumidores dentro destas regiões. Seja para analisar a 
viabilidade de lançamento de um serviço ou estimar a faixa de preço a ser aplicada em um ponto 
de venda, por exemplo, sistemas de inteligência geográfica (GIS, Global Intelligence Systems) 
podem beneficiar a sociedade, empresas e serviços públicos de forma direta – empresas que 
mapeiam e interpretam estes dados, como Google ou Garmin -, relacionada ao consumo dos 
serviços – como otimização de tempo de deslocamento ou planejamento prévio de viagens, por 
exemplo – e os tidos como economicamente amplos, onde toda uma cadeia de produção é 
beneficiada (Oxera, 2013; Lee & Kang, 2015). 
 Tais dados geográficos podem considerar elementos estáticos (dentro de um período de 
tempo determinado) ou dinâmicos, ou seja, não se trata apenas do uso de satélites e sistemas de 
radares para identificar a posição de um elemento (como no Sistema de Posicionamento Global, 
GPS), mas também mapear, interpretar, identificar similaridades e correlações entre 
informações que podem estar concentradas ou distribuídas em uma área geográfica (Rodrigues, 
2018, no prelo). Fala-se aqui sobre identificar, por exemplo, a distribuição etária, de gênero, 
composição familiar, renda, consumo de eletricidade ou posse de bens a partir das pesquisas 
realizadas por serviços governamentais (como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) ou empresas privadas. Neste caso, embora seja claro considerar movimentações ao 
longo do tempo, seja pelo deslocamento dos indivíduos ou desenvolvimento (ou o revés) de 
áreas urbanas e rurais, o tempo de mudança geralmente ultrapassa anos, o que permite com que 
se tenha uma compreensão válida da situação de regiões geográficas com baixa volatilidade. 
 O cruzamento destes dados disponíveis gratuitamente com dados secundários, oriundos 
do conhecimento obtido pelas empresas, em softwares de inteligência geográfica permite gerar 
hipóteses a serem testadas quando da necessidade de lançar ou expandir um serviço ou 
distribuição de um produto para regiões então não atendidas. 
 Como demonstração do potencial de uso dos GIS, este artigo toma dados disponíveis 
publicamente por órgãos governamentais para propor uma expansão do serviço de aluguel de 
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carros para curtos períodos (car-on-demand) Turbi, no município de São Paulo a partir da 
similaridade de renda entre áreas censitárias, sendo este fator – renda – uma das variáveis 
aceitas na literatura sobre adoção de inovações como responsável por menores barreiras para o 
consumo de novos serviços (Arts, Frambach & Bijmolt, 2010). 
 Utiliza-se processo descritivo a partir de uma abordagem quantitativa através da análise 
de dados secundários obtidos do censo demográfico (IBGE, 2010) do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) e dados estatísticos da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. 
 Os softwares utilizados, QGIS e GEODA, respectivamente em suas versões 2.18 e 
1.12.1.129, permitem o cruzamento de dados com variáveis geográficas, ou, com a posição de 
um elemento, consumidor ou estrutura latitudinal e longitudinalmente. A partir da 
geocodificação de pontos geográficos (neste caso, os pontos de estacionamento atualmente 
disponibilizados pela empresa Turbi), foram identificados os padrões em áreas censitárias do 
município conforme disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo no portal Dados abertos 
(Prefeitura Municipal do Município de São Paulo, 2015). Com esta referência, foram analisadas 
outras áreas censitárias do município que apresentavam similaridades para propor a expansão 
da disponibilidade deste serviço, tendo como premissa a ausência de acesso aos dados internos 
da empresa sobre consumo dos pontos atuais. 
 
2. Sobre o serviço de car-on-demand Turbi 

O Turbi é um serviço que disponibiliza, através de um aplicativo (Figura 01), o aluguel 
de carros por períodos curtos (horas). Diferentemente, porém, do car sharing P2P (peer-to-
peer, entre pares), a empresa possui uma frota de cerca de 39 veículos posicionados em 
estacionamentos, hotéis e pontos de trabalho compartilhado (coworking) na cidade de São 
Paulo, os quais podem ser alugados por qualquer pessoa cadastrada no aplicativo a valores que, 
comparativamente, são mais baixos que locadoras de veículos tradicionais. A empresa 
posiciona-se como um serviço de car-on-demand (carro-sob-demanda). 
 
Figura 01: Captura de tela do aplicativo da Turbi 
 

 
Fonte: Turbi.com.br. Acesso em 18-jun-2018 
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Lançado em novembro de 2017, o serviço encontra-se em fase inicial, entendendo que, 
através da mobilidade compartilhada, pode beneficiar o trânsito da cidade argumentando que 
cada carro compartilhado tem o potencial para retirar 12 veículos próprios de circulação. 

Buscando resultados imediatos enquanto testa a aceitação do serviço, a empresa optou 
por oferecer três modelos de veículos em diferentes categorias (Figura 02), um modelo tido 
como mais ‘funcional’ – Hyundai HB20 – e dois modelos de maior valor: a SUV Nissan Kicks 
e o MiniCooper S, todos automáticos. A oferta visa atender às diferentes motivações para uso 
do automóvel (Steg, 2005), em especial a funcional (no caso do HB20) e a hedonista (no caso 
do Mini Cooper S), atendendo tanto ao indivíduo que, por exemplo, necessite de um veículo 
para fazer compras quanto aquele que deseja acesso a um veículo de auto valor para uma noite 
na cidade. 

 A empresa cobra entre R$ 8,00 e R$ 35,00 por hora de locação além de um adicional de 
R$ 0,50 por quilômetro rodado, tendo o seguro, manutenção, IPVA e combustível inclusos no 
valor pago por seu usuário. Todo o processo de registro de usuários, solicitação de veículo, 
abertura das portas e devolução é controlado pelo aplicativo, que também registra o percurso e 
tempo de utilização. 
 
Figura 02: Veículos e valores disponíveis no serviço Turbi 

 
Fonte: Turbi.com.br. Acesso em 18-jun-2018 

 
Tanto no aplicativo como em sua página proprietária na rede social Facebook, a empresa 

recebe solicitações de novas localizações na cidade para expansão do serviço. A fim de 
identificar áreas com maior potencial de consumo, iniciou campanha de mídia em redes sociais 
(Facebook e Instagram) com anúncios que pedem aos potenciais consumidores sugestões de 
novas regiões para disponibilização de pontos de retirada de veículos (Figura 03). 
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Figura 03: Post patrocinado da empresa convidando potenciais clientes a sugerirem regiões para 
expansão do serviço. 

 
Fonte: aplicativo Instagram 
 

Para tal decisão, contudo, a empresa deverá levar em consideração não apenas o potencial 
de utilização do veículo a partir da declaração dos potenciais consumidores, mas, antes disso, 
da própria aceitação do serviço, tido como inovador no campo da mobilidade. Posteriormente, 
deverá tratar da distribuição dos pontos de retirada de forma a atenderem a demanda de 
determinada região enquanto buscam otimizar o custo do espaço locado para estacionamento 
do veículo, esta última questão possível a partir dos dados de utilização de cada ponto de 
retirada. 

Por outro lado, a empresa também pode se valer da inteligência geográfica para identificar 
similaridades entre regiões do município de São Paulo (e outros) que indiquem maior 
probabilidade de sucesso, seja a partir dos atuais dados de uso nos 21 pontos de retirada 
existentes, ou no cruzamento de dados sociodemográficos dos usuários e potenciais usuários 
do serviço. 
 
3. Adoção de Inovações e Renda 

Alguns fatores determinam a adoção de produtos inovadores (que rompem com um 
modelo econômico e/ou de atendimento de uma necessidade): (1) os atributos percebidos deste 
produto e (2) características individuais do consumidor (Ho & Wu, 2011), esta última premissa 
básica dos modelos de adoção de inovações e definida por Rogers e Shoemaker como 
Inovatividade, ou, “o grau em que um indivíduo está aberto a adotar novas ideias quando 
comparado com a média de seu grupo social”.  

Olhando de forma mais ampla, uma série de pesquisadores têm dedicado seu tempo a 
estudar como uma inovação tecnológica é adotada, principalmente considerando-se o número 
de novos dispositivos disponibilizados a cada ano aos consumidores (Fădor, 2014). 

No entanto, diferentemente do que o senso popular possa interpretar, uma inovação não 
surge necessariamente a partir de um novo dispositivo tecnológico com origem em empresas 
de tecnologia da informação (dos Santos, 2007). De forma mais ampla, caracteriza-se por ser 
“uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade 
de adoção” (Rogers, 2010). A inovação também pode ser a “introdução de um novo bem ou de 
uma nova qualidade de um bem, a introdução de um novo método de produção, a abertura de 
um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de suprimentos ou a implantação de uma 
nova forma de organização de qualquer indústria” (Schumpeter, 1961). 
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Kotler (1994) inclui como “novos”, produtos originais, melhorias de produto, 
modificações em um produto e novas marcas desenvolvidas por uma companhia através de sua 
própria pesquisa e desenvolvimento (Ho & Wu, 2011). 

Na verdade, há uma ampla gama de definições para o constructo ‘inovação’, compilado 
por Fădor (2014): 
 

Tabela 01: Definições de Inovação 

Autor (Ano) Definição 

Joseph Schumpeter (1930) 

A introdução de um novo bem – com o qual os consumidores ainda não 
estão familiarizados – ou uma nova qualidade de um bem;  
A função da nova organização em qualquer indústria, como a criação 
de uma posição de monopólio; 
A conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou bens semi-
fabricados; 
A introdução de um novo método de produção. 

Peter Druker (1954) Uma das duas funções básicas de uma organização. 

Howard si Sheth (1969) Qualquer novo elemento levado ao comprador, seja ou não novo na 
organização. 

Mohr (1969) Grau no qual novas mudanças são implementadas emu ma organização. 

Damanpour & Evans 
(1984) 

Amplo conceito definido de várias formas para refletir um 
requerimento específico ou a característica de um estudo em particular. 

Keneth Simmonds (1986) 
Inovações são ideias que consistem de: produtos e serviços, novos usos 
de produtos existentes, novos mercados para produtos existentes e 
novos métodos de marketing. 

Damanpour (1991) Desenvolvimento e adoção de novas ideias por uma empresa. 

Davenport (1991) A finalização de uma atividade desenvolvida de uma forma 
radicalmente diferente. 

Evans (1991) A habilidade de descobrir novas relações, ver as coisas sob novas 
perspectivas e formar novas combinações de conceitos existentes. 

Covins & Slevin (1991), 
Lumpkin & Dess (1996), 
Knox (2002) 

Inovação pode ser definida como um processo que provê um grau de 
novidade à organização, fornecedores e consumidores, o 
desenvolvimento de novos procedimentos, soluções, produtos e 
serviços e novas formas de promover os produtos.  

Business Council 
Australia (1993) 

Adoção de elementos novos ou significantemente melhores, de forma 
a criar valor para a organização, e diretamente ou indiretamente para 
seus consumidores. 

Henderson & Lentz 
(1995) Implementação de ideias inovadoras.  

Nohria & Gulati (1996) Qualquer política, estrutura, método, processo ou oportunidade de 
mercado que um gestor de negócios perceba como novo. 
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Rogers (1998) Envolve tanto a criação do conhecimento como a disseminação do 
conhecimento existente.  

The European Comission 
Green (1999) 

O sucesso da produção, assimilação e exploração de novidades nos 
ambientes social e econômico. 

Boer & During (2001) Criação de novas associações entre produto – mercado – tecnologia – 
organização. 

Luecke & Katz (2003) Inovação é a materialização, combinação ou síntese de conhecimento 
relevante, avaliação de novos produtos, processos ou serviços.  

Evangelista R. & 
Baregheh (2009) 

Inovação é um processo multi faseado, através do qual organizações 
transformam ideias em novos produtos, serviços ou processos 
melhorados, de forma a avançar, competir e diferenciar seu sucesso no 
mercado. 

Renana Peres, Eitan 
Muller & Vijan Mahajan 
(2010) 

Inovação é a penetração de Mercado de novos produtos e serviços, um 
processo guiado por influências sociais. Estas influências influem 
interdependências entre consumidores que afetam diferentes empresas 
do mercado, com ou sem sua vontade explícita.  

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Fădor (2014) 
 
Independente das diversas definições, é fundamental assumir a posição de Shumpeter 

(1961) e Afuah e Afuah (2003) para diferenciar inovação de invenção e manifestação de ideias. 
A primeira refere-se a uma nova ideia implementada em um produto ou serviço a ser 
disponibilizado para o consumidor, uma combinação de “invenção + comercialização” (Fădor, 
2014). 

Inovações lateram o curso dos fenômenos sociais e ajudam as pessoas a adaptarem-se ao 
ambiente mutável onde vivem e propagam-se através do que nomeou “fluxo de imitação”, 
pessoas imitando crenças, desejos ou motivos, transmitidos de um indivíduo a outro como parte 
de uma lei das repetições (Kinnunen, 1996). Posteriormente, o termo “imitação” foi alterado 
para “difusão” na literatura. 

Dentre diversas variáveis adotadas em modelos que estudam como inovações são 
adotadas e difundidas, o Risco Percebido – incerteza quanto a uma situação - é tido como 
determinante na intenção comportamental e como indicador indireto de influência quanto à 
utilidade percebida (Choi & Ji, 2015), grau em que um indivíduo compreende que tal produto, 
serviço, inovação traz benefícios verificáveis à sua vida. 

Segundo modelo de Bauer (1960), o risco percebido pode assumir 5 variantes: (1) risco 
físico: ferir o indivíduo ou propriedades ligadas à utilização da inovação; (2) risco 
econômico/financeiro: vinculado à perda do valor (tempo e dinheiro) investidos para a adoção 
da inovação, podendo gerar a propensão em esperar que os preços baixem, principalmente para 
produtos de alta tecnologia; (3) risco funcional/de performance: a incerteza sobre a performance 
ou confiabilidade sobre o correto funcionamento, haja vista não ter sido testada 
suficientemente;  (4) risco social: consumidores podem evitar inovações por acharem que 
enfrentarão ostracismo social ou serão ridicularizados pelos pares; e (5) risco psicológico: 
ligado a como o indivíduo enxerga a si mesmo durante o consumo do item ou execução da 
tarefa. Roselius (1971, apud Jacoby e Kaplan, 1972) traz ainda uma sexta variante, perda te 
tempo (time loss) relacionado ao dispêndio de tempo, conveniência e esforço para conserto ou 
reposição de um produto falho. Jacoby e Kaplan (1972) reforçam ainda que cada variante do 
risco percebido é independente, ou seja, o aumento ou diminuição de uma não implica 
necessariamente no aumento, diminuição ou inércia de outra. 
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 Diversos estudos avaliam como características individuais como gênero, nível 
educacional, grau de Inovatividade, influência social, discurso midiático, entre outras, 
influenciam na maneira como inovações são adotadas e as diversas variáveis dos diferentes 
modelos são consideradas. Arts, Frambach e Bijmolt (2010) relembram que fatores 
sociodemográficos, como idade e renda estão significantemente relacionadas a adoção de 
inovações. Quanto mais jovem (inversamente proporcional) ou maior renda (diretamente 
proporcional), maior é probabilidade em se adotar inovações. 

O fator renda é aqui destacado à medida em que reduz o risco percebido financeiro, haja 
vista indivíduos de maior renda serem menos impactados proporcionalmente quando do 
consumo de produtos e serviços posteriormente interpretados como falhos ou não satisfatórios. 

A literatura sobre adoção e difusão de inovações é uníssona ao afirmar que mais jovens e 
com maior renda possuem menor restrição quanto ao consumo de produtos/serviços inovadores, 
haja vista serem mais suscetíveis aos diferentes tipos de risco. 

Assim, não havendo acesso, para este trabalho, aos dados relativos à utilização dos 
veículos em cada ponto, o objetivo deste projeto é utilizar a inteligência geográfica para 
identificar outras regiões de São Paulo que possuam similaridades com os 21 pontos atuais em 
termos de renda da população para propor a expansão do serviço. De forma secundária, sendo 
possível obter o custo por metro quadrado das distintas regiões do município, buscar formas de 
distribuir o estacionamento dos veículos em regiões próximas às disponíveis atualmente e às 
potenciais novas regiões para expansão, porém com custo mais baixo, tomando como premissa 
que o custo de estacionamento é proporcional ao valor do metro quadrado na região 

 Renda é uma variável identificadas na literatura sobre adoção de inovação que resultam 
em maior aceitação de serviços tecnológicos disruptivos, como é o caso do oferecido pela Turbi. 
Os veículos atualmente disponíveis encontram-se estacionados em 21 pontos em 4 distritos da 
cidade de São Paulo considerados como “de alto padrão” (com valor de metro quadrado acima 
de R$ 11 mil). Estes pontos correspondem a estacionamentos, hotéis e espaços de coworking. 
A renda média da população nestas regiões varia entre R$ 4.262,17 e R$ 7.978,36, portanto 
com média de R$ 6.186,24. 
 
Figura 04: Áreas censitárias do município de São Paulo onde atualmente estão localizados os 
veículos da Turbi. 

 
Fonte: Mapeamento de áreas censitárias utilizando Sofwate QGIS 

 
 Assim, as regiões potenciais para expansão do serviço serão aquelas cujas variáveis de 

renda e idade média da população são similares às regiões onde os veículos atuais se encontram. 
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4. Método e resultados 

Tendo como premissa uma maior propensão à adoção de inovações por indivíduos de 
maior renda (Arts, Frambach & Bijmolt, 2010),  dada à diminuição do risco financeiro 
percebido e, como limitante, a falta de acesso aos dados internos sobre hábitos de consumo 
atuais do serviço de compartilhamento de carros da Turbi – ou seja, não há acesso ao consumo 
por tipo de veículo e/ou ponto de estacionamento – propõem-se a utilização da variável renda 
como elemento para proposição de um plano de expansão dos pontos de estacionamento. 

Os 21 endereços atuais (Figura 05) foram analisados face à distribuição de renda do 
município de São Paulo inicialmente através da geocodificação de suas localizações utilizando 
o software Google Earth Pro e posterior carregamento no software QGis. 

 
Figura 05: Captura de tela do Google Earth Pro com pontos de estacionamento atuais da Turbi. 

 
Fonte: Google Earth Pro 

 
 Para análise do cenário atual, o município foi dividido a partir de seus distritos 

administrativos, tendo sido realizada a unificação espacial (spatial join) com o shapefile de 
distritos do município disponibilizado pela prefeitura de São Paulo em 
<http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/dataset/distritos/resource/9e75c2f7-5729-4398-8a83-
b4640f072b5d>. 

 Sendo “distrito” uma dimensão geográfica ampla e, por outro lado, zonas censitárias 
uma dimensão demasiadamente restrita, a estes elementos foi acrescido o shapefile das áreas 
censitárias do município (areacens.shp), este trazendo informações como renda e classificação 
baixo critério Brasil a partir do agrupamento de zonas censitárias. 

 Com este cruzamento, foi possível identificar que os 21 pontos de estacionamento atuais 
encontravam-se em 4 distritos e 11 áreas censitárias, cuja renda média da população em tais 
regiões variava de R$ 4.262,17 a R$ 7.978,36, apresentando, portanto, média de R$ 6.186,24. 

 Quando analisados face à distribuição de renda do município como um todo, 
identificou-se que apenas 4 áreas censitárias apresentavam renda média superior à máxima dos 
pontos atuais, enquanto outras 405 (88,82% do total) apresentavam renda média inferior à 
mínima atual. A concentração das áreas de alta renda do município, observada na Figura 06 a 
partir de gráficos gerados pelo software GEODA com dados do Censo Demográfico do ano 
2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) obedece ao fenômeno Centro-
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Periferia de Prebisch (1981), permitindo, inclusive, uma projeção de renda (e outras variáveis 
relacionadas) de qualquer região em função de seus vizinhos. 
 
Figura 06: 456 áreas de ponderação do município de São Paulo classificadas de acordo com o Local 
Indicator Spatial Association (LISA) map (ou Local Moran´s I) para a variável Renda Domiciliar.  

 
Fonte: Software GEODA, a partir do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 
 

 Para expansão proposta, contudo, não foram tomados apenas as regiões vizinhas 
similares (coincidentemente vizinhas por conta do fenômenos centro-periferia observado na 
cidade de São Paulo) mas sim os valores efetivos da renda média de cada zona censitária, o 
que, mais adianta, nota-se que mesmo regiões vizinhas pode ter sido excluídas da proposta e 
outras fora da área High-High (regiões de alta renda com vizinhos de alta renda) foram 
incluídas. 

 Foram considerados discricionariamente dois potenciais grupos: (1) aqueles com renda 
média superior à média atual nos 21 pontos de estacionamento disponíveis (Tabela 02) e (2) 
aqueles com renda média entre o valor mínimo e a média atual nos 21 pontos de estacionamento 
disponíveis. Um filtro com estes critérios foi aplicado ao shapefile das áreas censitárias no 
software QGIS, permitindo identificar quais atendiam a estes critérios. 
 
Tabela 02: Áreas censitárias onde o serviço Turbi está atualmente disponível 

AREAP DISTRITO CODDISTR RENDA CRITBRAS 

3550308999035 355.030.845 355030845 7181.3 1.842.036 

3550308999036 355.030.845 355030845 6930.66 1.867.867 

3550308999038 355.030.845 355030845 4641.00 1.714.254 

3550308999039 355.030.845 355030845 7682.68 194.695 

3550308999078 355.030.835 355030835 6717.19 1.819.859 
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3550308999079 355.030.835 355030835 7978.36 1.973.784 

3550308999080 355.030.862 355030862 5314.77 1.706.836 

3550308999082 355.030.862 355030862 5396.35 1.769.661 

3550308999158 355.030.832 355030832 6678.87 1.925.278 

3550308999161 355.030.835 355030835 5265.26 1.780.126 

3550308999162 355.030.835 355030835 4262.17 1.733.762 

Fonte: autor, a partir do Software QGIS 
 

 O filtro das áreas censitárias com renda média superior à media atual identificou 18 
novas áreas (Tabela 03), enquanto entre o mínimo e média atuais identificou 23 novas regiões 
(Tabela 04): 
 
Tabela 03: Áreas censitárias com renda média superior à média atual: 

AREAP DISTRITO CODDISTR RENDA CRITBRAS 

3550308999017 355030826 355030826 8100.64 1.929.274 

3550308999020 355030826 355030826 7959.75 192.492 

3550308999037 355030845 355030845 8426.9 1.939.691 

3550308999040 355030860 355030860 6503.64 1.894.986 

3550308999041 355030860 355030860 7300.57 1.907.369 

3550308999077 355030832 355030832 8596.9 1.970.681 

3550308999081 355030862 355030862 7496.15 1.851.293 

3550308999083 355030860 355030860 6303.82 1.840.619 

3550308999155 355030832 355030832 7399.12 1.910.772 

3550308999156 355030832 355030832 7611.37 1.975.474 

3550308999157 355030832 355030832 6801.31 1.859.267 

3550308999160 355030815 355030815 6227.09 1.884.441 

3550308999164 355030854 355030854 11196.85 1.944.725 

3550308999165 355030854 355030854 7845.93 1.967.877 
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3550308999167 355030802 355030802 7516.41 1.932.177 

3550308999276 355030816 355030816 6241.41 1.951.487 

3550308999278 355030871 355030871 7676.1 1.902.762 

3550308999280 355030871 355030871 6317.75 1.861.563 

Fonte: autor, a partir do Software QGIS 
 

Tabela 04: Áreas censitárias com renda média entre o mínimo e a média atuais 

AREAP DISTRITO CODDISTR RENDA CRITBRAS 

3550308999010 355030849 355030849 5442.36 1.732.728 

3550308999015 355030807 355030807 5389.08 1.774.152 

3550308999031 355030890 355030890 4735.29 1.818.124 

3550308999032 355030890 355030890 5427.87 1.828.639 

3550308999033 355030890 355030890 4398.68 1.721.776 

3550308999034 355030890 355030890 5987.88 1.872.055 

3550308999043 355030869 355030869 5443.83 1.810.872 

3550308999072 355030827 355030827 5555.81 1.746.843 

3550308999073 355030890 355030890 4910.98 1.768.444 

3550308999075 355030877 355030877 4531.71 1.745.248 

3550308999080 355030862 355030862 5314.77 1.706.836 

3550308999084 355030860 355030860 5245.79 1.799.852 

3550308999085 355030860 355030860 6156.11 1.903.585 

3550308999087 355030802 355030802 6009.42 1.889.991 

3550308999091 355030848 355030848 4811.94 1.681.683 

3550308999100 355030870 355030870 4938.82 1.770.722 

3550308999152 355030838 355030838 4834.14 180.338 

3550308999159 355030815 355030815 5397.42 1.769.476 

3550308999163 355030835 355030835 5562.79 1.845.449 

3550308999166 355030812 355030812 4389.08 1.752.462 

3550308999282 355030883 355030883 5143.67 1.598.221 



 

12 

3550308999283 355030883 355030883 5373.03 1.721.519 

3550308999284 355030894 355030894 4977.61 1.661.536 

Fonte: autor, a partir do Software QGIS 
 
 Uma vez identificadas, as áreas censitárias (coluna AREAP das tabelas 02, 03 e 04) 
foram localizadas nas divisões do município conforme demonstram as figuras 07 e 08. 
 
Figura 07: Áreas censitárias atuais e sugeridas para primeira fase de expansão (renda superior à média 
atual): 

 

 
Fonte: autor, a partir do Software QGIS 
 
Figura 08: Áreas censitárias atuais sugeridas para primeira e segunda fase de expansão (renda entre a 
mínima e média atuais): 

 
Fonte: autor, a partir do Software QGIS 
 



 

13 

 A unificação espacial (spatial join) entre estas áreas censitárias e a lista de distritos do 
município resultou e uma melhor identificação, conforme apresenta Tabela 05. 
 
Tabela 05: Spatial join entre áreas censitárias e distritos administrativos do município de São Paulo 

 Áreas censitárias Distritos Administrativos 
Lista dos distritos 

administrativos no município de 
São Paulo 

Atual 11 4 

Pinheiros 
Moema 

Itaim Bibi 
Jardim Paulista 

1ª expansão 
proposta +18 +5 

Consolação 
Barra Funda 

Perdizes 
Butantã 

Cidade Ademar 

2ª expansão 
proposta +23 +9 

Cambuci 
Liberdade 
Ipiranga 

Vila Mariana 
Santa Cecília 

Cursino 
Santana 

Jardim São Luis 
Vila Andrade 

Fonte: autor 
 

A proposta de expansão segundo os critérios previamente citados, então, considera a 
disponibilização de pontos de estacionamento em 18 novas áreas censitárias localizadas em 5 
distritos administrativos em uma primeira fase e em outras 23 novas áreas censitárias 
localizadas em 9 distritos em uma segunda fase, garantindo a cobertura nas áreas censitárias 
cuja renda média dos moradores é similar à oferta atual do serviço nas 11 áreas censitárias 
originais localizadas em 4 distritos administrativos. 

 
A Figura 09 apresenta uma visualização gráfica de todas as regiões no software QGIS: 
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Figura 09: Captura de tela do software QGIS com devidos filtros de áreas censitárias 

 
Fonte: autor, a partir do software QGIS 

 
6. Conclusões finais 
 Critérios sociodemográficos identificados a partir de dados geográficos podem 
funcionar como balizadores (ou até mesmo determinantes) em processos de tomada de decisão 
que envolva a expansão da disponibilidade de produtos ou serviços. Houvesse conhecimento 
sobre dados secundários de consumo, padrões comportamentais poderiam ser identificados, 
afinando ainda mais este processo. 
 Este artigo buscou ilustrar de maneira prática como dados de inteligência geográfica 
disponíveis publicamente (e gratuitamente) permitiriam, neste caso, planejar a expansão do 
serviço de carro-sob-demanda da Turbi. Utilizando-se a variável renda como exemplo, 
fundamentada em referencial teórico amplamente discutido na literatura a respeito da adoção 
de inovações, foi possível identificar similaridades entre distritos administrativos e, com isso, 
propor a ampliação do serviço de 4 para 18 distritos (ou, de 11 para 52 áreas censitárias). 
Certamente a utilização de variáveis adicionais que influenciam maior aceitação do risco de 
adoção de produtos/serviços inovadores – como idade ou gênero – permitiria confirmar ou 
chegar e um maior grau de detalhe quanto às regiões propostas para expansão. 
 Contudo, é válido mencionar que o uso de dados geográficos para tomada de decisões 
acaba sendo incipiente no país pela deficiência no ensino e, consequentemente, no 
conhecimento das possibilidades pelos profissionais (Francisco, 2015). Não sendo amplamente 
coberto nas formações universitárias e sendo um tema multidisciplinar (exatas, ciências sociais, 
ciências biológicas, etc.) tanto na formação quanto aplicação, carecem profissionais que 
possuam ou a capacidade técnica para operar ferramentas e dados ou mesmo gestores que, ainda 
não sabendo – e não precisando saber, em sua posição hierárquica – operar ferramentas, tenham 
consciência sobre suas capacidades analíticas e de projeção em função de variáveis tratadas a 
partir de critérios geográficos. 

Como qualquer área de conhecimento, deve-se haver a conscientização sobre as 
possibilidades, o que demanda, do ponto de vista comercial, uma abordagem menos técnica e 
mais voltada aos benefícios que podem ser obtidos por diferentes indústrias ao incorporar 
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análises geográficas em seus negócios, seja através de cursos de formação, mas principalmente, 
da busca por espaço em eventos e discussões de cada indústria 
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