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Resumo

Resumo:Avaliar o processo de compra sob a perspectiva do comportamento do consumidor é fundamental para traçar estratégias de
marketing efetivas. Essa afirmação torna-se ainda mais importante para compras de alto envolvimento, como veículos comerciais leves.
Para compreender esse processo pelos consumidores brasileiros, sugere-se uma pesquisa quantitativa com duzentos e oitenta
respondentes aplicando um método consagrado, o Customer Styles Inventory. Durante o planejamento dessa pesquisa, propõe-se
identificar regiões com maior concentração desses veículos, reduzindo viagens entre cidades para coleta de dados. Como essa
otimização tem influência geográfica, busca-se utilizar Geoanálise e Estatística Espacial para explorar e definir os municípios
candidatos à realização da pesquisa quantitativa. Utilizando o software GeoDA e dados da frota circulante por Estado, disponível online
no site do DENATRAN, identificou-se, através de mapas de calor, a maior frota circulante de veículos comerciais leves no Estado de
São Paulo e, de maneira semelhante, identificou-se os municípios. Como o objetivo é reduzir viagens, realizou-se uma análise de
agrupamento espacial (Local Indicator Spatial Association – LISA map) considerando as cidades com maior concentração de veículos
na vizinhança, obtendo-se, assim, uma lista de quarenta municípios candidatos para a realização das entrevistas integrantes da pesquisa
quantitativa proposta. Assim, as geotecnologias mostraram-se ferramentas eficientes para o planejamento da pesquisa: utilizando
software freeware e dados públicos, foi possível restringir em quarenta cidades candidatas para a coleta de dados, de um universo de
aproximadamente cinco mil e setecentos municípios brasileiros.
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Resumo
Avaliar o processo de compra sob a 
perspectiva do comportamento do consumidor 
é fundamental para traçar estratégias de 
marketing efetivas. Essa afirmação torna-se 
ainda mais importante para compras de alto 
envolvimento, como veículos comerciais leves. 
Para compreender esse processo pelos 
consumidores brasileiros, sugere-se uma 
pesquisa quantitativa com duzentos e oitenta 
respondentes aplicando um método 
consagrado, o Customer Styles Inventory. 
Durante o planejamento dessa pesquisa, 
propõe-se identificar regiões com maior 
concentração desses veículos, reduzindo 
viagens entre cidades para coleta de dados. 
Como essa otimização tem influência 
geográfica, busca-se utilizar Geoanálise e 
Estatística Espacial para  explorar e definir os 
municípios candidatos à realização da 
pesquisa quantitativa. Utilizando o software 
GeoDA e dados da frota circulante por Estado, 
disponível online no site do DENATRAN, 
identificou-se, através de mapas de calor, a 
maior frota circulante de veículos comerciais 
leves no Estado de São Paulo e, de maneira 
semelhante, identificou-se os municípios.  
Como o objetivo é reduzir viagens, realizou-se 
uma análise de agrupamento espacial (Local 
Indicator Spatial Association – LISA map) 
considerando as cidades com maior 
concentração de veículos na vizinhança,  
obtendo-se, assim, uma lista de quarenta 
municípios candidatos para a realização das 
entrevistas integrantes da pesquisa quantitativa 
proposta. Assim, as geotecnologias mostraram-
se ferramentas eficientes para o planejamento 
da pesquisa: utilizando software freeware e 
dados públicos, foi possível restringir em 
quarenta cidades candidatas para a coleta de 
dados, de um universo de aproximadamente 
cinco mil e setecentos municípios brasileiros.



GEOTECNOLOGIA APLICADA A OTIMIZAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO DE PESQUISA QUANTITATIVA

Contextualização
Avaliar o processo de compra sob a perspectiva do comportamento do consumidor é 
fundamental para traçar estratégias de marketing efetivas. Essa afirmação torna-se ainda 
mais importante para categorias de produto de alto envolvimento, como veículos 
comerciais leves.
Para compreender esse processo de compra pelos consumidores brasileiros, sugere-se 
uma pesquisa quantitativa com duzentos e oitenta respondentes aplicando um método 
consagrado, o Customer Styles Inventory. 
Durante o planejamento dessa pesquisa, propõe-se identificar regiões com maior 
concentração desses veículos, reduzindo viagens entre cidades para  a coleta de dados.
Como essa otimização tem grande influência geográfica, busca-se utilizar geoanálise e 
Estatística Espacial para a exploração e definição dos municípios candidatos a realização 
da pesquisa quantitativa.

Objetivo
Definir o local de coleta de dados de duzentos e oitenta entrevistas com consumidores de 
veículos comerciais leves de maneira otimizada, priorizando municípios com maior 
concentração dessa categoria de produtos e reduzindo as viagens entre essas cidades, 
considerando, para tanto, a distribuição geográfica desse tipo de automotor.

Metodologia
Utilizando o software GeoDA e dados existentes nas bases do IBGE e DENATRAN, 
identificou-se, através de mapa de calor, o Estado com maior frota circulante de veículos 
comerciais leves. 
De maneira semelhante, deve-se identificar os principais municípios dentro do Estado 
selecionado. 
Posteriormente, realizou-se uma análise de agrupamento espacial (Local Indicator Spatial
Association – LISA  map) considerando as cidades com maior concentração de veículos 
também na vizinhança, para definir os municípios candidatos a pesquisa quantitativa 
proposta no estudo de comportamento do consumidor.

Resultados e Análises
Através de um mapa de calor, apresentado na Figura 1, identificou-se o Estado de São 
Paulo com maior concentração de veículos comerciais leves.

Figura 1: Concentração de veículos comerciais leves nos Estados brasileiros

Procedendo de maneira semelhante, identificou-se os municípios de maior concentração 
de veículos, apresentado na Figura 2.

Figura 2: Concentração de veículos comerciais leves nos municípios do Estado de São 
Paulo

Para uma definição dos municípios candidatos a pesquisa, optou-se por uma análise de 
agrupamento espacial (LISA map), a fim de identificar as cidades com maior concentração de 
veículos também na vizinhança. O resultado é apresentado na Figura 3.

Figura 3: Análise de vizinhança com maior concentração de veículos comerciais leves nos 
municípios do Estado de São Paulo

Os municípios da categoria “High-High” da Figura 3 (grande concentralçai de veículos
comerciais leves, com vizinhos também grandes) estão apresentados na Figura 4, e são as
cidades candidatas a pesquisa.

Figura 4: Lista dos municípios candidatos a pesquisa

Considerações Finais
As geotecnologias mostraram-se uma ferramenta eficiente para o planejamento dos municípios 
candidatos a realização de entrevistas para o estudo de comportamento dos consumidores de 
veículos comerciais leves. 
Com um software freeware, o GeoDA, foi possível com bases de dados existentes no IBGE e 
DENATRAN, definir as cidades candidatas a coleta de dados.
Com a análise baseada em geomarketing e Estatística Espacial foi possível identificar que a 
concentração de veículos comerciais leves no Estado de São Paulo e, dentro desse escopo 
geográfico, identificar os municípios com alta concentração de veículos dessa categoria, 
inclusive na vizinhança.
A análise de agrupamento das cidades vizinhas com maiores quantidades de veículos reduz o 
deslocamento do pesquisador e não compromete na amostra a representatividade da 
população.
Ao lançar mão de Geotecnologia, o pesquisador deve estar atento as divergências entre as 
bases de dados geográficos (mapa), IBGE e DENATRAN.
Recomenda-se fortemente o uso da Geotecnologia para planejar a localidade da pesquisa de 
campo: de maneira simples, utilizando mapas de calor e análises de agrupamento espaciais 
realizadas em um aplicativo aberto, o GeoDA, é possível reduzir o número possível de 
localidades para uma pesquisa quantitativa de aproximadamente cinco mil e setecentos 
municípios para quarenta cidades candidatas para a coleta de dados. 

Referências
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANFAVEA).  
Anuário da Indústria Automobilística Brasileira. São Paulo: 2015.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN).  Tabela – Frota por UF e Tipo –
Abril de 2016. Disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/frota/Frota_por_UF_e_Tipo-
ABR_16.rar, acessado em 20.06.2016. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN).  Tabela – Frota por Municíio e Tipo 
– Abril de 2016. Disponível em: 
http://www.denatran.gov.br/download/frota/Frota_por_UF_e_Tipo-ABR_16.rar, acessado em 
20.06.2016. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tabela - PIB Municipios-
Base. Disponível em : 
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2010
_2013/base/base_xls.zip, acessado em 20.06.2016.


