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Resumo

Segundo a ANFAVEA (2016), a indústria automobilística brasileira foi responsável por 20,4% do PIB industrial em 2014. É um dos
setores mais afetados em decorrência da crise atual, como indica a redução de cerca de 40% nos emplacamentos no período 2013 a
2015, de acordo com a FENABRAVE. Nsse cenário, para aplicar recursos de maneira efetiva é necessário desenvolver planos de
marketing específicos as regiões do país. Assim, um estudo baseado em Geomarketing e Estatística Espacial pode evidenciar
oportunidades, a partir da quantidade de veículos per capita por categoria (motocicletas, caminhões, automóveis, veículos comerciais
leves e caminhonetes), idade média da frota e PIB dos Estados. Tais análises foram realizadas utilizando o software GeoDA e bases de
dados disponíveis no IBGE e DENATRAN. Identificou-se a maior concentração de veículos circulando nos Estados de São Paulo e
Minas Gerais; que os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul possuem a maior idade média da frota, enquanto as menores
possuem Estados do Norte e Nordeste. Verificou-se através de Local Indicator Spatial Association (LISA maps) diferentes quantidade
de veículos per capita para as categorias de veículos nos Estados, confirmando a necessidade de desenvolver planos de marketing
específicos. Identificou-se oportunidades nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como potenciais, pois tem maior
mercado consumidor, adotado como a população, bem como o acesso aos bens, indicado pelo PIB. Além disso, frente à força da
presença da indústria no PIB industrial, pode-se lançar mão de políticas de renovação de frota considerando regiões com avançada
idade média da frota circulante, como São Paulo.
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Resumo

Segundo a ANFAVEA (2016), a indústria 
automobilística brasileira foi responsável por 
20,4% do PIB industrial em 2014. É um dos 
setores mais afetados em decorrência da crise 
atual, como indica a redução de cerca de 40% 
nos emplacamentos no período 2013 a 2015, 
de acordo com a FENABRAVE. Nsse cenário, 
para aplicar recursos de maneira efetiva é 
necessário desenvolver planos de marketing 
específicos as regiões do país. Assim, um 
estudo baseado em Geomarketing e Estatística 
Espacial pode evidenciar oportunidades, a 
partir da quantidade de veículos per capita por 
categoria (motocicletas, caminhões, 
automóveis, veículos comerciais leves e 
caminhonetes), idade média da frota e PIB dos 
Estados. Tais análises foram realizadas 
utilizando o software GeoDA e bases de dados 
disponíveis no IBGE e DENATRAN. Identificou-
se a maior concentração de veículos circulando 
nos Estados de São Paulo e Minas Gerais; que 
os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul possuem a maior idade média da frota, 
enquanto as menores  possuem Estados do 
Norte e Nordeste. Verificou-se através de Local 
Indicator Spatial Association (LISA maps)
diferentes quantidade de veículos per capita 
para as categorias de veículos nos Estados, 
confirmando a necessidade de desenvolver 
planos de marketing específicos. Identificou-se 
oportunidades nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais como potenciais, 
pois tem maior mercado consumidor, adotado 
como a população, bem como o acesso aos 
bens, indicado pelo PIB. Além disso,  frente à 
força da presença da indústria no PIB industrial, 
pode-se lançar mão de políticas de renovação 
de frota considerando regiões com avançada 
idade média da frota circulante, como São 
Paulo.
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Contextualização
Segundo a ANFAVEA (2016), a indústria automobilistica brasileira foi responsável por 
20,4% do PIB industrial em 2014. Esse foi um dos setores mais afetados em decorrência 
da crise atual, reduzindo o número de emplacamentos em aproximadamente 40% no 
período 2013 a 2015, de acordo com a FENABRAVE. Com esse cenário, faz-se 
necessário desenvolver planos de marketing orientado nas necessidades das diferentes 
regiões do país, a fim de aplicar recursos de maneira mais efetiva. Assim, um estudo 
baseado em geomarketing e Estatística Espacial pode evidenciar oportunidades de 
mercado, considerando a quantidade atual de veículos por tipo, per capita, idade média 
da frota e o PIB dos diversos Estados do país.

Objetivo
Levantar possíveis oportunidades de mercado em uma visão regionalizada, considerando 
a distribuição geográfica da frota circulante no país, e também a sua relação com o PIB, 
número de habitantes por Estado, categorias de veículos e idade média da frota.

Metodologia
Utilizando o software GeoDA e bases de dados existentes no IBGE e DENATRAN, 
realizou-se análise exploratória para avaliar a distribuição espacial da: quantidade de 
veículos per capita nos Estados, idade média da frota por Estado, tipos de veículos 
(automóveis, caminhões, motocicletas) por Estados, PIB, população e frota circulante.

Resultados e Análises
A concentração de veículos per capita é apresentada na Figura 1, que indica uma 
concentração de automotores circulando nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Figura 1: Concentração de veículos per capita no limite do Bloxplot

Através da Figura 2, pode-se identificar os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul com a maior idade média da frota. Nota-se os Estados do Norte e Nordeste com as 
menores idades médias da frota circulante.

Figura 2: Idade média da frota circulante distribuidas em dez quartis

Sabe-se também que a concentração (em quantidade de veículos) é distinta para as 
diversas categorias de veículos, tais como motocicletas, caminhões, automóveis, veículos 
comerciais leves e caminhonetes, como indicado na Figura 3.

Figura 3: Concentração por categorias de veículos per capita no limite do Bloxplot

Identifica-se oportunidades para desenvolvimento de planos de marketing 
considerando as distribuições espaciais das diversas categorias de produto da 
indústria automobilística.
Outro aspecto a considerar é o tamanho do mercado consumidor, adotado como a 
população, bem como o acesso aos bens, adotado como o PIB. Para realizar tal 
análise, lançou-se mão de um gráfico de bolha, que pode ser visualizado na Figura 4.

Figura 4: Tamanho do mercado consumidor e PIB

Ao analisar a Figura 4, identifica-se os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais como potenciais – possuem população de grande tamanho e renda para 
adquirir veículos.

Considerações Finais
O uso de ferramenta de Geomarketing e Estatística Espacial é uma maneira visual e 
simples para identificar as características da frota circulante de veículos automotores 
nas Unidades Federativas do Brasil.
Ao verificar a concentração das diferentes categorias de produto, nota-se Estados 
com maior preferência a adquirir uma dessas categorias. Assim, pode-se definir ações 
de marketing regionalizadas, considerando essas diferentes concentrações.
Ao identificar a idade média da frota, o PIB e tamanho da população, pode-se 
identificar o Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro como regiões com 
potencial de desenvolvimento diferenciado.
Além disso,  frente ao tamanho da presença da indústria no PIB industrial, pode-se 
lançar mão de políticas de renovação de frota considerando regiões com avançada 
idade média da frota circulante, como São Paulo.
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