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Resumo 

 

Este relatório de estágio tem como objetivo demonstrar a importância da Geografia, ou 

seja das suas teorias, leis, métodos e técnicas, no sector da Banca. Mais propriamente, 

saber acerca das formas de se aplicar a Geografia, e que benefícios são possíveis de retirar 

dessas implementações, no sector económico e financeiro da Banca. Para levar a cabo 

estas pretensões foram dois os modelos adaptados: o modelo Business Intelligence e o 

modelo Business Analysis, que apesar de possuírem metodologias distintas, ambos 

procuram atingir o mesmo fim, ou seja, satisfazer as necessidades do promotor e do 

empreendedor e garantir que estas se encontram alinhadas com as soluções de negócio 

implementadas. Após a validação dos modelos adaptados, foi desenvolvido um novo 

modelo, este de base preditiva, onde são propostos locais para novos balcões ou locais 

para relocalização dos balcões já existentes tendo em consideração o impacte económico 

e financeiro sobre os balcões já existentes. No final da metodologia de análise e apoio à 

decisão proposta é ainda construído um outro modelo de base geodemografica, inspirado 

num modelo de negócio Business Spatial Inteligence chamado de mosaic por parte da 

empresa Experian. O objetivo deste modelo é a segmentação do cliente e ou potencial 

cliente, à escala do bairro/quarteirão.   

 

Palavras-chave: Geomarketing, Banca, Localização, Business Analysis, Business 

Intelligence, Mosaico. 
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Abstract 

 

This internship report aims to show the importance of Geography, i.e., its theories, laws, 

methods and techniques in the banking sector. More specifically, thinking/learning about 

different ways to apply the geography, and understand what advantages it is possible to 

take from that implementations in the economic and financial sector of banking. To carry 

out these aims, two models were adapted: Business Intelligence and Business Analysis, 

that despite their different methodologies, both seek to achieve the same end, i.e., meet 

the needs of the entrepreneur and promoter and ensure that those are aligned with 

business solutions implemented. After validation of the adapted models, a new predictive-

based model was developed where new sites were proposed for new locations or 

relocation of existing branches, and impacts over the existing branches scanned. At the 

end of the proposed methodology for analysis and decision support, it was built a model 

of geodemography, inspired by a model of Business Spatial Intelligence called Mosaic by 

a company named Experian. The objective is the segmentation of customers whit focus 

on their district/block. 

 

Keywords: Geomarketing, Banking, Location, Business Analysis, Business Intelligence, 

Mosaic.  
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Introdução 

 

O fator localização sempre foi da maior relevância para o homem. Começou inicialmente 

por se revelar a partir da necessidade de localizar áreas onde fosse possível sobreviver 

através do que a terra permite-se produzir, e alterou-se até à atualidade para situações tão 

mundanas como por exemplo, a procura pelo melhor local na praia, qual o melhor local 

para ir de férias, o melhor caminho para um destino específico, o que existe no espaço 

próximo desse mesmo destino, etc. No entanto, para quaisquer das situações existe 

subjacente uma metodologia de base científica que pode ser mais ou menos evoluída, 

consoante a necessidade e ou realidade a modelar. O que propõe no âmbito deste relatório 

de estágio é o desenvolvimento e a construção de modelos que sejam capazes de 

demonstrar uma realidade específica e que se traduz em demonstrar a importância da 

geografia no sector da banca e da finança. Este objetivo implica a modelação de uma 

realidade dita complexa, com base em variáveis georreferenciáveis e capaz de identificar 

as melhores localizações para obter o maior lucro possível dispensando o mínimo em 

recursos. 

Foi devido ao avanço das Tecnologias de Informação (TI), ao elevado volume de 

informação disponível e ou acessível – bigdata (BD), e sobretudo ao desenvolvimento 

dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que passou a ser possível catalogar e 

georreferenciar todos os recursos disponíveis, e analisá-los numa ótica económico-

financeira. Foi neste sub-ramo científico da charneira entre Geografia e 

Economia/Gestão-Marketing que o Geomarketing surgiu, enquanto uma metodologia de 

análise e exploração de dados com a designação de ativos e “de mercado”, e com o 

propósito de providenciar respostas quanto: à melhor localização para…, e de forma a 

esta gerar uma vantagem competitiva sobre a concorrência. 

Em qualquer sector de atividade, a mais pequena vantagem poderá significar a diferença 

entre a prosperidade ou o fracasso. No sector da Banca existe a noção de que os balcões 

são localizados através do knowhow dos decisores, quando não por uma linha estratégica 

seguidista, ou seja, se já existem outros balcões de outras agências bancárias aí sitiados 

então abre-se lá um balcão também. Apesar de se considerarem estes critérios como 

ponderáveis, não se podem considerar como determinantes e exclusivos. Efetivamente 

existe muita outra informação e consequentemente outros critérios que devem ser não 
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tão-somente considerados, como ainda tendo mais peso relativo nas ponderações e.g., o 

“locis cultural” do local, o perfil do cliente pretendido, a concorrência, etc. 

É através dessa problemática que será proposto um modelo de localização para o setor da 

Banca que tente responder de forma eficaz, assertiva, e sobretudo mais fundamentado que 

a metodologia dominante, à questão “onde posso localizar um novo balcão?”. 

Precisamente, através da conjugação de fragmentos de outros modelos de localização, 

será construído um modelo que permita responder as exigências do cliente, assim como 

permitir a procura de oportunidades através de bigdata, sendo posteriormente validados 

os resultados e cruzados com variáveis consideradas determinantes para o fator 

localização, podendo dessa forma se propor localizações que serão utilizadas para a 

implementação de um novo balcão ou relocalização de algum da rede de balcões que 

possua uma performance inferior ao esperado.  

Porém procura-se ir mais além do que a sugestão de localizações. Num ponto seguinte 

será criado o modelo mosaico, inspirado na proposta da empresa Experian, de forma a 

ser possível efetuar o direcionamento de produtos e serviços aos target’s desses produtos 

ou serviços, onde mais uma vez o objetivo é a redução do desperdício de recursos. 

De forma a ser possível responder aos objetivos propostos no presente relatório, foi 

efetuada uma estruturação em sete capítulos, os quais se podem resumir da seguinte 

maneira: 

O primeiro capítulo é relativo ao tema da investigação, onde é descrita a importância do 

fator localização e da informação geográfica financeira, assim como o estado da arte. 

O segundo capítulo é dedicado aos conceitos e definições teóricas que foram consideradas 

de maior relevância, sendo abordados conceitos como o geomarketing, assim como os 

modelos de localização e ferramentas estatísticas para que seja posteriormente possível 

perceber como os modelos são desenvolvidos. 

O terceiro capítulo irá abordar a escolha da área de estudo e os motivos que levaram à 

escolha da mesma, será também abordada a recolha, seleção e análise exploratória dos 

dados onde são indicadas as variáveis utilizadas e o motivo da sua escolha. 

O quarto capítulo será focado na implementação de dois modelos, que terá como objetivo 

verificar os resultados distintos que os dois modelos irão gerar. 
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Como quinto capítulo surge a validação dos modelos, onde se efetua o cruzamento dos 

resultados obtidos no capítulo anterior como principal objetivo a validação dos mesmos, 

sendo posteriormente analisados os resultados considerados “anormais” e proposta uma 

justificação para os mesmos. 

O sexto capítulo diz respeito à criação do modelo de localização para o sector da Banca, 

onde é atribuído um sistema de pontuação para classificar a atratividade de cada balcão, 

com o qual é efetuado um ranking da performance segundo a pontuação atribuída, sendo 

de seguida efetuada a proposição de possíveis localizações para balcões. Estas 

localizações serão validadas através do modelo gravítico de Huff de forma a ser possível 

verificar qual a sua força gravitacional para os clientes, assim como verificar como um 

novo balcão irá afetar a dinâmica espacial de todos os outros. 

O sétimo e último capítulo é referente ao mosaico, onde serão criados perfis sociais com 

determinadas características, que, posteriormente serão mapeados em cluster’s através do 

algoritmo k-means, para numa fase final ser aplicada a superfície geodemográfica ao 

modelo de negócio, onde será dado um exemplo da adaptação dos serviços de um 

determinado balcão aos perfis socio-económicos da loci cultural envolvente. 

  



xii              
 

Enquadramento de Estágio 

 

O presente relatório de estágio foi efetuado na empresa ESRI Portugal S.A, através de um 

protocolo com duração de 6 meses. O acompanhamento académico foi realizado pelo 

Professor Doutor Paulo Morgado, enquanto que o apoio na vertente empresarial, foi 

prestado pelo Engº António Marques e Engº João Ferreira. No início do estágio foi 

escolhida qual seria a área em que iria incidir a temática do geomarketing tendo sido 

escolhido o sector da Banca para a área de Lisboa. 

A ESRI é uma empresa pioneira, inovadora e líder de mercado na oferta de tecnologia de 

Sistemas de Informação Geográfica em Portugal, e está há mais de 25 anos a apoiar 

organizações na tomada de decisão, através da gestão e análise de informação geográfica, 

promovendo um profundo e responsável entendimento geográfico do Mundo que nos 

rodeia.  

A Esri Portugal faz parte da Esri Internacional sediada nos Estados Unidos da América e 

que, desde a sua fundação em 1969, por “Jack Dangermond, que havia ingressado na 

Universidade de Harvard, para realizar o seu Mestrado, e aí colaborado e apreendido com 

a equipa de Fisher, regressou à Califórnia e fundou em 1969, a Environmental Systems 

Research Institute (ESRI), que foi ao longo dos anos conquistando o mercado e 

incorporando alguns dos dissidentes do Harvard Lab, nomeadamente Scott Morehouse, 

em 1981. Morehouse, antes de sair para ingressar na ESRI, dirigia o projecto ODYSSEY. 

Coincidentemente, a ESRI, no ano seguinte (1982), apresenta um novo programa: o 

Arc/Info 1.0 (programa criado a partir da base conceptual do ODYSSEY) e consegue que 

este passe a operar em todo o tipo de plataformas, desde os computadores pessoais, 

passando pelas workstations até às grandes mainframes. De uma organização sem fins 

lucrativos de 15 colaboradores, a operar a nível local, a ESRI é atualmente uma empresa 

com lucros de milhões que estende a sua acção à escala global e conta com mais de 2700 

colaboradores”. (Sousa, P., 2011) 

Fundada em Novembro de 1987, a Esri Portugal ao longo destes 25 anos. Enquanto 

empresa de consultoria, tem apoiado diversas organizações na tomada de decisão, ao 

transformar, de facto, o conhecimento do mundo conferido pelos SIG em verdadeira 

capacidade de poder e ação. 
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1.1. A importância do fator localização 

 

A importância da Geografia para o sector da Banca verifica-se logo, pela capacidade que 

tem em responder a uma das questões mais relevantes para o sector da Banca (e da 

Geografia), o saber “Onde?”. Mais concretamente, tem relevância estratégica e de gestão 

saber: Onde se encontram os meus clientes? Onde se encontram os meus recursos físicos? 

Onde se encontram os meus concorrentes? Etc. Depois, e não de menor importância para 

o sector, vem uma outra questão também do foro geográfico: “O que…?”, ou seja, o que 

se encontra em determinado lugar. Esta questão geográfica traduz-se numa espécie de 

método de aquisição de informação, para a construção e ou alimentação da base de dados 

geográfica. A Geografia providencia ainda capacidade de resposta para uma terceira 

questão de basilar relevância para o sector da Banca, e que se prende com a interrogação: 

“Quando…?”. Ou seja, a importância de saber datar no tempo os acontecimentos. 

Precisamente, a Geografia é a mais completa e abrangente ciência para tratar “acerca do 

território e dos acontecimentos que nele ocorrem”, na medida em que é uma ciência 

interdisciplinar entre as ciências sociais e humanas, e as ciências exatas. Esta condição de 

ciência de “charneira” dota a Geografia das ferramentas necessárias e fundamentais para 

o sector da Banca, no que respeita à importância da localização. Sobretudo, numa altura 

de crise e escassez de recursos, em que impera uma gestão racional financeiramente 

orientada, a localização é sem dúvida um dos fatores mais importantes para qualquer tipo 

de entidade empresarial, porque permite evitar o desperdício dos recursos, e aumentar a 

eficácia das ações no terreno. 

O fator localização constitui-se como uma variável imprescindível na gestão dos recursos 

físicos do sector, ao permitir por via da Geografia determinar onde estão localizados esses 

recursos no território, quando foram criados, e o que existe no seu espaço envolvente, ou 

seja, clientes, potenciais clientes, concorrência, acessos, paisagem, segurança, etc. Tendo 

esta informação geográfica em mãos, o decisor está em melhor posição para tomar 

decisões com o intuito sempre de maximização de lucros e de uma minimização de custos.  
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1.2. A importância da informação geográfica-financeira 

 

Por ano são gerados por empresas cerca de 7 exabytes de informação, da qual 80% é 

possível de georreferenciar, o que em números redondos equivale a 60 000 bibliotecas do 

congresso dos Estados Unidos. Por comparação, se todas as palavras faladas pela raça 

humana fossem catalogadas isso corresponderia a 5 exabytes, ou seja, menos do que a 

informação obtida em um ano empresarial (Manyika et al., 2011). Tendo como premissa 

a fundamentação acima apresentada acerca da importância da Geografia e do fator 

localização dessa informação que é gerada, pode-se afirmar que uma vez espacializada 

esta enorme quantidade de informação constitui-se como uma mais-valia para qualquer 

tipo de empresa, pois, desta forma é possível gerir todos os recursos de forma a ser 

efetuada uma gestão mais precisa e orientada.  

A informação geográfico-financeira referente ao sector da Banca pode ir, desde a 

localização dos clientes, dos balcões, da localização dos ATM’s e da localização da 

concorrência, até ao mapeamento da proveniência e destino das ações da banca, sendo 

que a mais-valia se encontra especialmente na localização dos clientes, das ações e nos 

balcões, pois, é através destes que as entidades financeiras conseguem obter lucros mais 

avultados.  

Através do conhecimento empírico consegue-se obter uma justificação lógica do motivo 

pelo qual a informação da localização dos clientes é importante, pois esta permite, 

direcionar recursos para onde realmente são mais necessários, quer seja através da 

georreferenciação de elevada concentração de clientes, através de número de contas 

abertas por balcão que por sua vez necessita da informação da localização dos balcões 

também georreferenciada, quer seja de forma a verificar espacialmente rankings de 

performance, afluência, entre outros fatores. Efetivamente é vasta a utilidade da 

georreferenciação e consequente localização dos recursos do sector. As ações, por 

exemplo, são um recurso possível de localizar espacialmente, caso as ações correspondam 

a uma empresa ou grupo de empresas, com morada postal, quanto aos ATM’s, é necessária 

a sua localização não só para a gestão de recursos mas também devido a ser necessário 

efetuar manutenção periódica, que pode estar ligada ao reabastecimento de notas, tinta 

para os talões e papel para os mesmos, entre outras necessidades que este tipo de 

equipamentos necessite.  
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Como é possível verificar, a espacialização no setor da Banca possuí uma especial 

importância, quer seja através do planeamento dos recursos, da capacidade financeira dos 

mesmos, da possibilidade de verificar padrões e de os seguir e aferir tendências, assim 

como, de efetuar a previsão através de indicadores visuais ou modelos matemáticos, que 

permitam antecipar mudanças de comportamento no consumo, ganhando dessa forma 

vantagem competitiva. 

 

1.3. Revisão da literatura 

 

São vários os autores que deram o seu contributo para a análise espacial, porém, não 

podendo referir todos eles, serão abordados os autores cujo contributo foi mais relevante 

até aos dias de hoje nessa temática. Através de uma sequência cronológica será abordado 

qual o contributo de cada autor.  

O primeiro autor desta cronologia de antecedentes bibliográficos é o Dr. John Snow.  

O contributo de John Snow surgiu em 1850 aquando de um surto de cólera assolava o 

distrito de Soho em Londres, este pretendia provar que a sua hipótese se encontrava 

correta ao provar que a cólera se propagava através da água infetada com bactérias da 

cólera ao contrário do que se pensava na altura, pois nessa época pensava-se que a cólera 

era um agente que se propagava através do ar e entre muitas outras formas. John Snow 

realizou então uma análise espacial de “dados” pioneira para a época (figura 1), munido 

de um mapa da Broad Street realizado através de caneta e papel, ele começou a registar 

todas as ocorrências de casos de cólera que apareciam, veio a revelar um padrão de que 

os casos não se encontravam distribuídos de maneira uniforme, mas sim em forma de 

cluster em torno de uma bomba de água que estava localizada na Broad Street, o que lhe 

permitiu deduzir que era esse o fator em comum a todas as ocorrências. Snow desativou 

a bomba de água através da remoção da manivela fazendo com que o surto de cólera para-

se literalmente durante a noite. Apesar da intervenção de Snow ter possuído pouco 

impacto no surto, o seu trabalho provou ser um importante contributo para o 

desenvolvimento do que posteriormente se revelou como a ciência da epidemiologia 

(Miller & Han, 2009).  
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Figura 1 – Casos de cólera registados por John Snow (Snow, J., 1855) 

 

Como contributo para as análises espaciais Alfred Weber, um sociólogo e economista, 

publicou em 1909 (Über den Standort der Industrie, traduzido posteriormente em 1929) 

um livro sobre a teoria da localização das indústrias (figura 2), em que tenta através de 

uma análise teórica compreender o porquê das localizações das indústrias 

transformadoras da época. Ao observar os movimentos da indústria transformadora 

Weber questiona-se acerca das causas que levam uma determinada indústria a efetuar 

uma relocalização, e quais as leis económicas que determinam esses movimentos. Weber 

chegou à conclusão de que existem dois tipos de fatores: os que são considerados as 

principais causas da distribuição regional das indústrias (fatores regionais), e aqueles que 

são considerados causas secundárias de uma redistribuição da indústria (fatores de 
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aglomeração e desaglomeração); quando uma empresa consegue um equilíbrio perfeito 

entre os três fatores irá desta forma minimizar custos e maximizar os lucros obtidos. 

Quanto aos fatores regionais, Weber encontrou dois, o custo de transporte e os custos 

laborais, ambos possuem um carácter que permite levar a reduções de custos. Weber 

chamou aos custos de transporte índex de materiais, que permite determinar se será 

sensato localizar ou relocalizar uma fábrica mais próxima da origem da matéria-prima. 

Quanto aos custos laborais este indica que existem locais onde a mão-de-obra possuí um 

custo mais reduzido, que por sua vez poderá justificar a implementação da fábrica, assim 

como o custo de transporte da matéria-prima da origem à fábrica. Efetivamente, se o custo 

do transporte adicional for menor que a diferença entre mão-de-obra mais acessível e 

mão-de-obra mais qualificada de custo mais elevado a indústria irá utilizar isso em seu 

proveito. 

Quanto às causas secundárias, este indicou-as como sendo o facto de aglomeração ou 

desaglomeração económica. A aglomeração económica acontece quando um elevado 

número de empresas localizam as suas sedes, fábricas, e outras instalações em polos 

económicos, já a desaglomeração económica ocorre quando deseconomias de escala 

acontecem, sendo que essa deseconomia de escala pode acontecer por perda de 

produtividade, aumento de impostos ou até aumento do custo de produção ou transporte, 

o que leva a que exista uma desfragmentação do cluster de empresas pois o local perde 

interesse financeiro. (Weber, 1929) (Harary, 2013) 
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Figura 2 – Diagrama correspondente à Teoria da localização das indústrias (Weber, A., 1929) 

 

A contribuição de Johann-Heinrich Von Thunen na análise da economia espacial surge 

na forma da teoria dos anéis concêntricos (Figura 3), onde se pretendia representar alguns 

dos problemas de uma economia de trocas, onde a questão mais pertinente se encontrava 

relacionada com a influência das cidades e empresas sobre a renda e o preço dos bens 

produzidos nas propriedades. Para tal, Von Thunen propõe a definição de renda da terra 

como o excedente que aparece após a remuneração de todos os fatores de produção, ou 

seja de todo o conteúdo que não seja a receita específica para a terra, tornando a renda 

um indicador das possibilidades envolvidas em vários métodos disponíveis para o cultivo 

e para a escolha de vários produtos. 

Thunen assume ainda que a superfície é contínua, uniforme em fertilidade e em formas 

de transporte, encontrando-se localizada no centro da superfície a cidade que apenas 

possuí o propósito de venda ou aquisição de produtos. Nesta superfície a otimização da 

localização de atividades agrícolas será em função da renda, sendo esse o elemento 

definidor do sistema, encontra-se dependente da distância ao mercado devido aos custos 

de transporte dos bens. Thunen definiu um preço único para cada produto, sendo o custo 

do transporte proporcional ao peso de cada produto e à distância do local de exploração, 

determinando assim o custo local de cada produto que por sua vez irá determinar a renda 
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dos terrenos. Desta forma, Thunen consegue calcular a influência que a rentabilidade do 

local e a distância ao mercado possuem sobre a renda.  

Thunen indica também que a variação em termos de tipo de culturas se encontra 

organizado em uma serie de anéis concêntricos, chamando ao primeiro anel de área de 

culturas livres, estando dedicada ao cultivo de legumes e à produção de leite, pois na 

época estes possuíam um elevado custo e dificuldade de transporte. A proximidade do 

primeiro anel à cidade significava também acesso de baixo custo de transporte a 

fertilizantes, o que permitia o cultivo contínuo sem perda de fertilidade. O segundo anel 

é caracterizado como anel florestal, pois este possuí lucros superiores a outros produtos, 

nomeadamente a madeira que era utilizada para construção e como combustível, no 

entanto devido ao seu peso esta era de difícil transporte, dai a necessidade de se encontrar 

próxima da cidade. No terceiro anel existe maior rentabilidade para os cereais, sobretudo 

devido à diminuição da renda que é consequente do afastamento à cidade, facto que leva 

a que possua uma durabilidade elevada e um custo de transporte mais reduzido que a 

madeira, não existindo necessidade de este tipo de cultura se encontrar próximo da cidade. 

Como quarto e último anel surge a criação de animais, pois estes possuem um custo de 

transporte inexistente devido a conseguirem deslocar-se por eles próprios até à cidade, 

onde posteriormente serão vendidos ou abatidos. Para lá do último anel encontra-se 

apenas regiões selvagens desocupadas (Ponsard, 1983).  

 

Figura 3 – Teoria dos Anéis Concêntricos de Von Thunen 
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O contributo de Walter Christaller encontra-se ligado à teoria dos locais centrais (Figura 

4). Christaller define-os como locais cuja existência têm como fim oferecer bens centrais 

e serviços para que sejam posteriormente consumidos em pontos dispersos.  

Para operacionalizar a sua teoria, Christaller teve de criar um conjunto de suposições, 

começando por assumir que as áreas eram planas, de forma a não causar impedimento na 

deslocação. Assumiu também que os indivíduos irão sempre adquirir bens ou serviços no 

local mais próximo que os ofereça, e por fim, indicou que sempre que a procura por um 

determinado bem é elevada, este estará disponível na proximidade da população. No 

entanto, se a procura diminuir, o mesmo irá acontecer com a sua disponibilidade.  

Christaller impôs ainda um conceito importante para a sua teoria: o conceito do limite. O 

limite representa este o número mínimo de indivíduos necessários para um negócio local 

ou central permaneça ativo e próspero. Christaller criou ainda a ideia de bens de ordem 

inferior e ordem superior, os bens de ordem inferior são artigos que são repostos com 

frequência, tais como alimentos ou outros bens similares, sendo normalmente esses bens 

adquiridos nas áreas de comércio mais próximas da habitação, o que indica que a 

atratividade desses produtos não é elevada e apenas consegue atrair indivíduos a um nível 

local, dando dessa forma sustentabilidade a pequenas superfícies comerciais locais e 

evitando deslocações superiores, para adquirir estes bens em locais mais centrais. Por sua 

vez, os bens de ordem superior são bens especializados, tais como, automóveis, 

mobiliário, jóias e eletrodomésticos, que são adquiridos com menor frequência. Tendo 

isso em conta, e devido à necessidade de um número de clientes elevado, este tipo de bens 

ou serviços não são disponibilizados em áreas de população reduzida, encontrando-se 

disponíveis em cidades que possuam elevado número de habitantes, Este tipo de bens 

denota uma força de atratividade superior, pois os consumidores possuem uma 

predisposição superior para efetuar deslocações a locais mais distantes para os adquirir e 

os mesmo não se encontram a nível local (Christaller, 1933). 
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Figura 4 – Teoria dos Locais Centrais (Christaller,W., 1933) 

 

Quanto ao contributo de August Losch para as análises espaciais, é evidenciado nas 

teorias de localização, em que ao contrário dos autores anteriormente referidos, não se 

foca especificamente em um campo mas sim no geral. Losch assentou a sua teoria nos 

seguintes pontos-chave: a localização industrial, a localização da agricultura, a 

localização das cidades e os motivos que levaram a essa localização; a localização e as 

causas da formação de faixas de produção, e por fim, o problema dos padrões gerais de 

localização.  

Losch tenta "reforçar a convicção de que uma ordem econômica racional é mais do que 

concebível, é realizável" (Losch, 1954), Precisamente, Losch indicou que todos os 

problemas por ele mencionados não possuem a mesma importância, e que a natureza da 

solução dos casos em individual não iria possuir diferenças acentuadas, pois uma vez 

estudados os procedimentos não irá existir dificuldade em aplicar os métodos a outros 

casos que podem ser resultado de situações mais complexas. 

Losch dividiu a sua análise em dois grupos de questões relativamente à escolha da 

localização, através do ponto de vista da unidade econômica individual: a teoria da 

localização industrial e teoria da localização da agricultura. Losch divide ainda a sua 

análise em dois problemas relativamente a aglomerações, a saber: a formação de cidades 

e a formação de faixas de produção. Por fim, Losch efetua a separação da teoria geral da 

localização, onde numa primeira fase este introduz equações de localização, e numa 

segunda fase reservada às regiões econômicas. (Losch, 1954) 
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1.4. A importância da lei de W. Tobler 

 

Em 1970 Waldo Tobler escreveu um artigo para a revista Economic Geography com o 

nome de “A computer movie simulating urban growth in the Detroit region” que tinha 

como principal foco a utilização de um modelo para a previsão do crescimento da 

população urbana com principal ênfase na distribuição geográfica desse crescimento. 

Para o efetuar, Tobler partiu do principio que “…every thing is related to everything 

else.” (Tobler, 1970) afirmando que só porque um processo parece complicado não existe 

razão para assumir que é o resultado de regras complicadas. No seu modelo Tobler efetua 

uma generalização teórica, que segundo o mesmo é possível aplicar a 92.200 cidades. O 

modelo possuí apenas como base populações anteriores, negligenciando oportunidades 

de emprego, topografia, transportes e outras distinções entre a qualidade do local, onde a 

única diferença entre locais é a sua densidade populacional. Com base na premissa de que 

“tudo se encontra relacionado com tudo o resto” (Tobler, 1970) Tobler sugere que o 

crescimento da população em um determinado local não depende apenas da sua 

população anterior, mas também da população de todos os outros locais. A título de 

exemplo, Tobler aponta o crescimento populacional em Ann Arbor de 1930 a 1940, em 

que este não dependia somente da população de 1930 de Ann Arbor, mas também da 

população de Vancouver, Singapura, Cidade do Cabo, Berlim entre outras (Tobler, 1970). 

De forma a evitar uma regressão múltipla “gigante” Tobler invoca pela primeira vez a 

primeira lei da Geografia “Everything is related to everything else, but near things are 

more related than distant things” (Tobler, 1970). Em suma Tobler, com o intuito de 

simplificar o problema de representar o crescimento da população na região de Detroit, 

eliminou os fatores que poderiam complicar o seu modelo de forma a se poder concentrar 

apenas nos efeitos locais (Sui, 2004). 

Após a sua invocação, a primeira lei da Geografia ficou adormecida na literatura sem 

obter grande notoriedade durante os anos 70 e 80, tendo a sua popularidade crescido 

durante os anos 90 com o aparecimento, crescimento e desenvolvimento dos SIG. Através 

da disseminação dos SIG surgiram algumas criticas à criação da primeira lei da Geografia 

por Tobler, especialmente durante um fórum da Association of American Geographers 

em New Orleans com o tema ‘‘On Tobler’s First Law of Geography’’ em 2003, onde 

Peter Gould (Sui, 2004) criticou a primeira lei da Geografia indicando que uma ignorância 

inocente da obra de Tobler constitui agora uma restrição na imaginação geográfica, ou 
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seja, se um aluno de pós-graduação não tem conhecimento de determinadas partes da 

pesquisa de Tobler, as suas próprias capacidades de investigação são postas em causa 

porque este não terá capacidade de adquirir novas e cruciais perspetivas. Por sua vez 

Harvey Miller (Sui, 2004) indica que a primeira lei da Geografia é central para o núcleo 

de técnicas analíticas espaciais, bem como para as conceções geográficas do espaço, 

argumentando que as leis na ciência são descrições compactas de padrões e regularidades, 

não querendo isso indicar que o conceito de uma lei empírica tenha de ser uma verdade 

inalterável. Já Johnathan Phillips (Sui, 2004) observa que a primeira lei da Geografia é 

muitas vezes verdadeira e relevante no auxílio de geógrafos físicos em entender como a 

crusta terrestre funciona através da sua pesquisa de dinâmicas não lineares. Porém 

Jonathan Smith (Sui, 2004) indica que a primeira lei da Geografia não é verdade, assim 

como também não é uma lei, onde para ser considerada uma lei, três requerimentos 

tinham de ser cumpridos: existência de universalidade, ser sintético e ser necessário.  

 

Tobler (2004) deixa claro porém que a sua conceção de uma lei é inspirada pelo físico 

Richard Feynman (1967) que argumenta que uma lei nada mais é do que um palpite sobre 

como a natureza funciona fornecendo previsões que podem ser comparadas com a 

realidade, indicando que no método de criar uma lei o passo mais importante consiste em 

descobrir. Posteriormente o critério seguinte é calcular as consequências da descoberta 

para perceber o que se encontra implícito, em seguida comparam-se os resultados com 

experimentação ou empiricamente, efetua-se uma observação para verificar se esta 

funciona, caso vá contra os resultados da experimentação, então não existe validação e é 

necessário começar de novo todo o processo. Tobler indica ainda que as leis só podem 

ser descobertas realizando algo verdadeiramente distinto do que foi realizado 

anteriormente.  

 

Tendo o comportamento humano já sido alvo de um número elevado de referências a leis, 

o que Tobler fez foi indicar que as coisas mais próximas estão mais relacionadas do que 

as que se encontrem mais distantes implicando que existem fatores locais e circunstâncias 

que podem potencialmente fazer com que uma área seja significativamente diferente de 

outras áreas. Quer isto dizer, que na primeira parte da lei de Tobler se verifica uma 

dependência espacial explicita; já a segunda parte da lei de Tobler denota a 

heterogeneidade espacial de uma forma implícita (Sui, 2004). 
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A importância da lei de Tobler está presente no facto de esta ser a base para auto 

correlações espaciais e geo-estatística, e encontra-se relacionada com lei da gravitação de 

Isaac Newton’s “Newton’s law of universal gravitation” que afirma que quaisquer dois 

corpos no universo se atraem mutuamente com uma força que é diretamente proporcional 

ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre 

elas. Existem vários tipos de exemplos em que esta lei é utilizada, podendo ser utilizada 

na conceção de modelos migratórios, padrões de crescimento populacional assim como o 

caso abordado neste estudo, o geomarketing ou seja, mais precisamente na capacidade de 

atracão dos balcões.   
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2.1. Geomarketing 

 

O geomarketing é uma disciplina criada através da confluência da Cartografia, da 

Geografia, do Marketing e da Economia. A cartografia fornece uma base de 

enquadramento; a Geografia contribuí com o estudo da distribuição espacial dos 

fenómenos sociais; o marketing encontra-se ligado à mudança de comportamento, e a 

economia resume-se à econometria, ou melhor à procura da melhoria dos indicadores de 

performance económica de forma a obter uma rentabilização dos recursos financeiros.  

São várias as definições de geomarketing que existem na literatura da especialidade. 

Cliquet & Hughes (2006) definiram o geomarketing como um conjunto de técnicas que 

permitem a manipulação de dados geo-codificados. Já Yrigoyen (2003), considera o 

geomarketing como uma poderosa metodologia científica que permite visualizar 

estratégias de marketing e a descoberta de áreas de potencial superior. Latour e Floc’h 

(2001), por sua vez definem o geomarketing como um sistema integrado de dados, 

software, métodos estatísticos e representações gráficas que visam produzir informação 

útil na tomada de decisão, através da combinação de cartografia digital, gráficos e tabelas.  

Não obstante a inexistência de um consenso quanto à sua definição, a prática do 

geomarketing continua a ser desenvolvida e aplicada em diferentes domínios, que devido 

à necessidade da espacialização de estratégias de localização possuí um papel 

determinante no auxílio da tomada de decisão permitindo analisar a realidade económica, 

demográfica e social de um ponto de vista geográfico e visando a implementação de 

recursos. Em suma pode-se afirmar que o Geomarketing funciona como um termo-

chapéu, ao abrigo do qual têm vindo a ser desenvolvidos, adaptados e adotados, outros 

mais recentes, para darem resposta a necessidades do sector que se prendem direta ou 

indiretamente, com a Geografia, o território, a localização, como aqueles que nos pontos 

seguintes serão abordados. 
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2.2. Perspetiva Business Analysis e Business Analytics  

 

Uma dessas novas modalidades de geomarketing é através do Business Analysis (BA), o 

qual procura oferecer a empresas/organizações uma vantagem competitiva sobre a 

concorrência ao assegurar que as necessidades de negócio se encontram alinhadas com 

as soluções de negócio implementadas através da proposta de soluções e descoberta de 

oportunidades, particularmente em uma economia global onde os orçamentos são 

limitados e o desperdício de recursos financeiros são inaceitáveis. Neste pressuposto, o 

BA surge como uma metodologia no mundo de negócios, um mecanismo processual de 

minimização de risco e de ganhos de eficiência nas decisões e racionalização de recursos. 

Em suma, um instrumento indispensável na gestão operativa negocial, onde a variável 

espacial (localização, relações em função da proximidade) é determinante. (Paul et al. 

2010) 

Já a perspetiva Business Analytics, combina diferentes estratégias e ferramentas para 

melhorar o desempenho de empresas, o que é alcançado através de métodos estatísticos e 

de operações analíticas que permitem formar modelos preditivos com recurso a técnicas 

de otimização de negócio. Pode-se afirmar que isso deve-se essencialmente ao ambiente 

que as TI criaram, através de significativa quantidade de dados gerados por transações, 

interações de negócios, trocas sociais, sensores, entre outros. Essa significativa 

quantidade de dados gerada é também muito recentemente conhecida como Bigdata (BD), 

e que através da combinação de informação com métodos estatísticos, ciências 

computacionais, otimização, comportamento do consumidor, gestão de risco e operações 

de investigação, permite resolver problemas de origem financeira, marketing e 

contabilidade entre outros possíveis campos de investigação.  

Segundo Manyika et al., (2011) a BD vai se tornar uma base essencial, apoiando novas 

ondas de crescimento da produtividade, inovação e excedente do consumidor, isto porque 

segundo o autor, existem cinco formas de BD criar valor para empresas: 

1) Torna a informação transparente o que permite ser utilizada de forma mais frequente;  

2) Através da criação e armazenamento de dados sobre transações em formato digital é 

possível obter informações mais precisas e detalhadas, permitindo portanto um aumento 

de desempenho;  



Capítulo 2 – Conceitos e Definições                                                                                                       19 
 

3) Permite maior segmentação de clientes, e por sua vez, orientação de produtos e serviços 

para determinados segmentos de mercado;  

4) Permite melhorar substancialmente a tomada de decisão;  

5) A informação pode ser utilizada para melhorar o desenvolvimento da próxima geração 

de produtos e serviços.  

Porém é necessário levantar certas questões quanto à utilização de BD, e.g., a privacidade, 

a segurança e a propriedade intelectual dos dados. Sendo as áreas relativas à privacidade 

e à segurança, aquelas que levantam maior número de questões pois a violação de dados 

pode pôr em causa não só informação pessoal de clientes como da própria empresa, sendo 

importante abordar a segurança dos dados através de ferramentas tecnológicas assim 

como através de ferramentas legais de proteção de dados. 

 

2.3. Business Intelligence 

 

O Business Intelligence (BI) pode ser definido como um conjunto de modelos 

matemáticos e aplicações metodológicas de análise. Aplicações essas que incluem 

tecnologias de recolha, armazenamento, análise e fornecimento de dados, para ajudar 

utilizadores a explorar sistematicamente os dados disponíveis com o propósito de obter 

informações e conhecimentos úteis no auxílio à tomada de decisão, através de consulta e 

criação de relatórios, análise estatística, modelos de previsão, testes multivariados e Data 

Mining1 (DM) (Vercellis, 2009). 

O BI e o Business Analytics são por vezes utilizados como sinónimos, porém existem 

diferenças entre ambos. Enquanto o Business Analytics pergunta:  

1) Porque é que aconteceu?;  

2) Vai acontecer novamente?;  

3) O que irá acontecer se mudarmos?;  

4) Que conhecimento poderemos obter mais que ainda não tenhamos procurado? 

 

Por sua vez, o BI responde às seguintes questões:  

                                                           
1 O DM espacial pode ser definido como a descoberta de relações interessantes, padrões espaciais e 
características que podem estar ocultos em um elevado volume de dados e não seja possível os verificar 
a “olho nu”. (Miller & Han 2009) 
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1) O que aconteceu?;  

2) Quando?;  

3) Quem?;  

4) Quantos?.  

 

As metodologias de BI são amplas, interdisciplinares e profundas, abrangendo diversos 

domínios de aplicação, ao contrário daquilo que é publicitado por várias empresas de 

software que tentam reduzir a visão de BI a ferramentas eletrónicas de consulta, 

visualização e criação de relatórios principalmente para fins de contabilidade. São vários 

os domínios em que as metodologias de BI são utilizadas, ao saber: marketing, logística, 

contabilidade, finanças, serviços e administração pública, onde é possível extrair o 

potencial estratégico que o BI é capaz de expressar, transformando dados não só em 

informação mas também em conhecimento, conhecimento esse que posteriormente é 

transformado em vantagem competitiva. 

 

2.4. Redes Neuronais Artificiais 

 

Para entender o paradigma das Redes Neuronais Artificiais (RNA), é necessário 

compreender o ponto de vista do processamento e as propriedades essenciais das redes 

neuronais biológicas (Figura 5). O mecanismo para a produção e transporte de sinais de 

um neurónio para o outro é um fenómeno fisiológico bem compreendido. Os neurónios 

biológicos recebem sinais através de sinapses, quando o sinal recebido é suficientemente 

forte, o neurónio é ativado e emite o sinal através do axon, este sinal poderá ser enviado 

a outra sinapse que por sua vez poderá ativar outros neurónios. É no entanto desconhecido 

como esses sistemas individuais cooperam para formar sistemas complexos e paralelos 

capazes de um incrível processamento de informações. As redes neuronais biológicas são 

considerados sistemas de auto-organização2, onde cada neurónio é por si só uma estrutura 

capaz de processar informação de diferentes formas (Rojas, 1996).   

                                                           
2 Um sistema de auto-organização possuí a capacidade de criar padrões de comportamento não 
previsíveis, descentralizados na organização dos padrões do comportamento que são formados pelas 
interações locais de seus constituintes. 
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Figura 5 – Rede neuronal biológica (Kawaguchi, K., 2000) 

 

Tem sido grande o interesse que as RNA têm despertado entre a comunidade científica e 

académica, especialmente devido ao facto de estas tentarem refletir o tipo de capacidades 

de processamento de informação do sistema nervoso (Rojas, 1996). No entanto as RNA 

são compostas por Inputs, semelhantes às sinapses, que por sua vez são multiplicadas por 

pesos (e.g., força do respetivo sinal), sendo posteriormente calculado por funções 

matemáticas que determinam a ativação do neurónio. Após a ativação do neurónio outra 

função (de ajustamento) irá calcular o output do neurónio artificial, numa sequência 

processual descrita na figura 6 (Gershenson, 2003).  

 

Figura 6 – Exemplo do funcionamento de uma Rede Neuronal Artificial 

Através do ajustamento dos pesos, o cálculo dos neurónios artificiais irá gerar outputs 

diferentes, porém quando se possuí milhares de neurónios, torna-se complicado encontrar 

e atribuir pesos a todos eles. É aqui que entram os algoritmos matemáticos, esses 

algoritmos realizam processos de aprendizagem (ou treino) de forma a ser possível obter 

o output pretendido, mediante funções estocásticas.  
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2.4.1. Self Organizing Maps 

  

Um dos algoritmos utilizados pelas RNA é o Self-Organizing Map’s, ou Kohonen Neural 

Networks (Kohonen, 1982; Kohonen, 2001), também conhecido como SOM. Este é um 

algoritmo que pode ser utilizado como forma de exploração de volumes de dados 

substanciais para a criação de cluster’s, que o crescente uso de computadores e os SIG 

veio disponibilizar (Bação et al. 2005). Processar essa quantidade de dados requer 

ferramentas com elevado poder de processamento, sendo esse o núcleo do DM espacial 

(Henriques et al. 2012). Tal como em todos os métodos heurísticos, os parâmetros que 

controlam o treino representam um papel importante na qualidade dos resultados, ou seja, 

diferentes parâmetros irão gerar diferentes resultados, o que torna prática recorrente 

executarem-se várias “corridas” com vários parâmetros para posteriormente ser possível 

escolher qual possuí menor erro (Kohonen, 2001) (Henriques et al. 2009).  

Através do SOM pretende-se perceber onde e como variáveis tão diversas se 

correlacionam. Este tipo de análises são normalmente conseguidas através da criação de 

cluster’s, sendo que o método de criação de cluster’s constituí uma das mais populares 

tarefas na análise de dados, incluindo os geográficos (Gorricha & Lobo, 2012). É no 

entanto necessário perceber como funciona o algoritmo de Kohonen, para tal 

consideremos um conjunto de dados definidos com variáveis, onde cada nó da rede é 

definido no local de input de dados e no output, como uma rede regular de unidades. 

Todos os nós são representados por um vetor de referência, assim como por um vetor de 

localização, que por sua vez será definido na grelha de output. Antes do processo de 

aprendizagem todos os vetores de referência devem ser iniciados e definidos no espaço, 

assim como as “coordenadas” do SOM serão definidas de acordo com o tipo de rede (e.g., 

retangulares ou hexagonais). 

Durante o processo de treino, cada padrão de entrada é sequencialmente inserido na rede 

e comparado (geralmente por meio da avaliação da distância euclidiana) com todos os 

vetores de referência. Os nós (representados no espaço de input como vetor de referência) 

que estão mais perto do padrão de entrada são então definidos como Best Matching Unit 

(BMU) para o padrão de dados em particular. Após a BMU ser encontrada, a rede irá 

iniciar o processo de aprendizagem do padrão de entrada, aproximando o vetor de 

referência e alguns dos vetores de referência na sua vizinhança, para cada padrão de 
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entrada. O processo de treino termina quando um número predefinido de ciclos (iterações) 

for atingido ou outro critério de paragem seja encontrado (Gorricha & Lobo, 2012).  

2.4.2. U-Matrix 

 

A U-Matrix, também conhecida como Unified Distance Matrix, segundo (Lourenço et al. 

2012) (Van Hulle, 2012) constitui uma representação do resultado de uma corrida do 

algoritmo SOM em que as distâncias entre os neurónios vizinhos se encontram 

representadas por um código de cores, isto é, se as distâncias entre neurónios vizinhos for 

pequena, então esses neurónios representam um conjunto de padrões (cluster’s) com 

características semelhantes cromaticamente representado por cores quentes, porém se os 

neurónios se encontrarem afastados então eles encontram-se numa área que possuí poucos 

padrões que pode ser vista como uma separação entre os cluster’s e cromaticamente com 

cores frias. Esta técnica permite visualizar os dados de forma bidimensional 

proporcionando ao técnico a interpretação visual da estrutura de dados, ou seja, pode 

identificar quais as variáveis que mais contribuem para cada cluster obtido.  

 

2.5. Hotspot Analysis 

 

O Hotspot Analysis é calculado através da ferramenta estatística Getis-ord Gi*, em que 

os Z-scores3 e P-values4 resultantes indicam onde se encontram espacialmente os 

cluster’s com valores altos ou baixos. Este método estatístico permite verificar o contexto 

espacial em que os cluster’s se encontram inseridos, querendo isto dizer que analisa as 

características da vizinhança. Para que seja caracterizado estatisticamente-significante 

como HotSpot, um local tem de possuir valores elevados tendo em conta determinada 

variável, e encontrar-se rodeado de “vizinhos” que se encontrem com valores 

semelhantes; a soma local e a da vizinhança é comparada proporcionalmente à soma de 

todos os recursos, quando a soma local é diferente do valor esperado e a diferença é 

demasiado elevada para ser resultado de uma análise aleatória, este termina em um z-

                                                           
3 Método de relativização que envolve centrar os valores de zero a um, isso é efetuado subtraindo a média 

de cada valor e dividindo pelo desvio padrão. 

4 O P-Value significa qual a probabilidade de obter os resultados obtidos caso a hipótese nula seja 

verdadeirá, sendo a hipótese nula a hipótese de não existir qualquer efeito, correlação ou associação com o 

que se pretende estudar 
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score estatisticamente-significativo. Quanto mais elevado for o valor do z-score mais 

intensa é a agregação de valores elevados, resultando em um hotspot; porém quanto 

menor o valor do z-score, mais intensa será a agregação dos valores baixos resultando em 

um coldspot. Permitindo desta forma que as decisões tomadas não sejam baseadas através 

de uma representação cartográfica de variáveis de forma avulsa, mas sim através de 

fundamentos estatísticos que exploram as relações das variáveis e o território, 

correspondentes a uma análise de vizinhança (Esri, 2013). 

 

2.6. Modelo de Huff 

 

Segundo a ESRI e graças a Dr. David L. Huff, (2003), o Modelo de Huff é uma teoria 

estabelecida e com cerca de 40 anos de prática recorrente em diferentes domínios de 

conhecimento e prática, que vai desde o uso por analistas empresariais, técnicos 

especialistas, até à comunidade académica. O modelo de Huff baseia-se nos princípios da 

probabilidade de um determinado cliente visitar e adquirir bens ou serviços em um 

determinado local, estando esta probabilidade condicionada em função da distância a esse 

local e à sua atratividade, assim como à distância e à atratividade da concorrência.  

Um local possuí vários atributos que o tornam atraente para os consumidores. Essa 

atratividade é expressa através de um indicador que combina todos os fatores que 

contribuem para a mesma. Existem várias formas de criar essa atratividade. No negócio 

do retalho é normalmente utilizada como atratividade a área bruta locável, número de 

estacionamentos e o custo dos produtos. Já a atratividade de um stand de automóveis pode 

ser medida através da área que se encontra disponível para expôr os automóveis, a sua 

fachada e a publicidade; quanto à atratividade de um edifício de escritórios pode ser 

medida pelo número de escritórios ocupados por empresas. O Modelo Gravitacional de 

Huff, tal como indicado anteriormente, possuí um enorme leque de possibilidades de 

aplicação no que se refere à predição comportamental espacial dos consumidores (Huff 

2003) e é calculado através da seguinte equação:  

𝑃𝑖𝑗 =

W𝑖
𝐷𝑖𝑗

𝛼⁄

∑ (
𝑊𝑖

𝐷𝑖𝑗
𝛼⁄ )𝑛

𝑖=1

 

Equação 1 – Fórmula de cálculo do Modelo de Huff 
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Onde: 

 𝑃𝑖𝑗  Representa a probabilidade do consumidor j comprar na loja i. 

 W𝑖 É a medida de atratividade de cada loja ou à loja i. 

  𝐷𝑖𝑗  É a distância do consumidor j à loja i. 

 𝛼 É um expoente aplicado à distância para que a probabilidade de locais distantes 

seja atenuada. Esta geralmente varia entre 1,5 e 2. 

Outro aspeto importante do Modelo gravitacional de Huff é que este utiliza uma função 

de declínio da distância da famosa lei da gravidade de Newton, por outras palavras, 

significa que um indivíduo possuí maior predisposição em adquirir um produto ou 

usufruir de um serviço em um local próximo da sua habitação, ou local de trabalho, do 

que em um local distante, ou seja, a probabilidade de um indivíduo se dirigir a um local 

diminui à medida que a distância aumenta.  

2.7. K-Means 

 

O K-Means é um algoritmo de aprendizagem não supervisionado, que consiste num 

procedimento simples de classificar um conjunto de dados através de um número definido 

a priori de cluster’s. O processo é efetuado através da definição do centróide K, sendo 

atribuído um por cada cluster; o passo seguinte no processamento é a associação de um 

determinado conjunto de dados ao centróide mais próximo, quando mais nenhum 

conjunto de dados se encontrar pendente, a primeira fase encontra-se concluída. Nesse 

momento os centróides K são recalculados para o barycenter, ou seja, é atribuído um 

novo centróide à média de todo o conjunto de dados. Após a criação dos novos centróides 

K, é efetuada uma nova atribuição do conjunto de dados, terminando desta forma um 

ciclo, que será repetido enquanto os centróides K se moverem, até ao momento em que 

será alcançada a convergência, altura em que nenhum centróide altera mais a sua posição. 



26                                                                 A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA NO SECTOR DA BANCA 
METODOLOGIA DE ANÁLISE E APOIO À DECISÃO 

 

  



Capítulo 3 – Enquadramento da área de estudo e seleção exploratória dos dados                     27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Capítulo 3 

Enquadramento da área de estudo e dos dados  



28                                                                 A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA NO SECTOR DA BANCA 
METODOLOGIA DE ANÁLISE E APOIO À DECISÃO 

 

  



Capítulo 3 – Enquadramento da área de estudo e seleção exploratória dos dados                     29 
 

3.1. Enquadramento da Área de Estudo 

 

A área de estudo escolhida para o presente relatório de estágio foi Lisboa, capital de 

Portugal (Figura 7), banhada pelo rio Tejo, possuí uma área com cerca de 85 km2, 

possuindo 24 freguesias desde 8 de Novembro de 2012. Segundo os censos de 2011, 

Lisboa possuí uma população de 547 733 indivíduos residentes, dos quais 481 745 

indivíduos em idade laboral, ou seja, indivíduos que possuem idade onde é legalmente 

permitido efetuar prestação de serviços de modo remunerado, sendo essa a população 

alvo, não sendo porém descriminada as suas atividades profissionais. O principal motivo 

pelo qual incidiu a escolha da área de estudo foi o facto de Lisboa ser um dos principais 

centros económicos e financeiros do país, e consequentemente, o local onde se encontram 

instaladas as sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais. Tendo o relatório 

como objetivo implementar uma metodologia de análise e apoio à decisão através de 

modelos de geomarketing no sector da Banca, é importante mencionar que em Lisboa 

existe um total de 673 balcões, pertencendo 632 a entidades da concorrência e 41 ao 

Montepio, o sector da Banca objeto de estudo neste relatório. 

 

Figura 7 – Enquadramento Geral da Área de Estudo 
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3.2. Recolha, seleção e análise exploratória dos dados 

 

Numa fase inicial do processo de recolha foi necessário identificar variáveis 

independentes que permitissem determinar quais os melhores locais para a abertura de 

novos balcões do Montepio em Lisboa. A complexidade envolvida na procura de locais 

otimizados demonstrou que existe sempre casos, onde nenhuma localização irá reunir 

todas as vantagens, o que não significa que seja todavia completamente desprovida de 

características relevantes (Gabriel, 2013). 

A escolha das variáveis independentes utilizadas para determinar as possíveis 

localizações de futuros balcões, ou a relocalização de existentes, teve como principal 

fonte os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativamente aos Censos de 

2011, de base geográfica ou georreferenciados (bgri2011). que se encontram disponíveis 

à subsecção estatística. Trata-se de uma fonte de informação de grande riqueza de 

conteúdos e detalhe, que contempla, para a área de estudo, mais de 3623 registos para as 

categorias de indivíduos, famílias, alojamento e edifícios. A partir desta fonte, onde nem 

todos os dados são pertinentes para a análise do caso de estudo, foi então possível extrair 

apenas os dados para o que se designa de população target5 que envolve indivíduos de 

idade superior a 14 anos até ao escalão etário superior a 64 anos inclusive, indivíduos 

residentes com um curso superior completo, entre outros que serão indicados 

posteriormente. Adicionalmente à informação que se encontra presente nos Censos foi 

inserida também uma coluna com os valores do Poder de Compra Per Capita, informação 

essa que também se encontra associada com um nível de pormenor da subsecção 

estatística do INE, tendo como origem a Michael Bauer Research GMBH. 

Parte da informação utilizada neste relatório existe em formato vetorial como a referida 

anteriormente. No entanto existe informação relevante que não se encontra 

georreferenciada (Tabela 1), como a informação referente à localização de todos os 

balcões das várias agências bancárias. O processo de aquisição/criação dessa informação 

para formato SIG, de modo a depois ser modelada, implicou aceder a uma lista distribuída 

de forma gratuita pelo Banco de Portugal a partir da qual se efetuou um trabalho de 

georreferenciação e geocodificação, de 673 balcões existentes através do código postal, e 

de armazenamento de informação gráfica e tabular (e.g. informação como o nome da 

                                                           
5 População target ou população alvo reporta a um grupo de clientes para os quais uma empresa decide 

apontar os seus esforços de marketing e, finalmente, os seus serviços ou bens. 
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entidade, denominação do balcão, nome da rua, número de polícia e código postal), numa 

base de dados geográfica. Após a preparação da base de dados com todas as entidades 

presentes no concelho de Lisboa que envolveu ainda a necessidade de retirar Sociedades 

Gestoras de Fundos/Patrimónios, Instituições de Pagamento, Instituições de Cambio e 

Sociedades Corretoras.  

Posteriormente, tendo-se obtido a geocodificação com 80% de resultados localizados com 

sucesso foi necessário efetuar as correções dos restantes 20% através de confrontação 

com o Google Maps tornando todo o processo moroso, pois exigiu a verificação da 

localização de cada balcão através da morada ou código postal, originando por fim uma 

nuvem de pontos das devidas localizações de todos os balcões. 

Relativamente à informação dos clientes das entidades bancárias, por motivos de 

confidencialidade não é possível ter acesso à sua localização, o que implicou ter-se de 

efetuar a criação de uma base de clientes fictícios para o Montepio, onde se optou por 

indicar que 30% da população target possuí conta nessa mesma entidade, representando 

esses 30% um total de 143 172 pontos aleatórios construídos sobre uma layer do edificado 

do concelho de Lisboa, para que a localização dos mesmos fosse o mais real possível e 

evitando erros, como a presença de clientes na serra de Monsanto. Por outras palavras, a 

impossibilidade de acesso a uma informação que se sabe que existe, mas que é 

naturalmente confidencial, não deve constituir um obstáculo ao exercício empírico da 

modelação, uma vez que é possível simular a realidade mediante a criação de um proxy. 

Outra informação também necessária foi considerar o que poderiam ser pontos de 

interesse para o sector da Banca, pois existe uma tendência para os clientes recorrem a 

balcões que se encontrem nas imediações do seu trabalho ou de lazer, e que possuam 

tráfego pedonal. Estes locais são sempre preferíveis a outros nas imediações da sua 

residência, exemplos desse fenómeno seriam balcões nas imediações de áreas 

consideradas mais centrais onde se localizam grandes empresas, centros comerciais ou as 

grandes avenidas de Lisboa tais como a Av. da Liberdade.  

Estes são locais importantes pois permitem realizar uma previsão sobre o padrão de 

localização dos clientes ou possíveis clientes durante o período diurno. Como tal foi 

utilizada a lista das 1000 maiores empresas a operar em Portugal, disponibilizada pela 

empresa Informa D&B, tendo sido apenas utilizadas as empresas que se encontram a 

operar em Lisboa. Esta informação contém ainda, o número de trabalhadores por empresa, 
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informação cuja utilidade se pode imediatamente avaliar por se associar à criação de 

contas-ordenado, como um serviço-chave de determinados balcões. Foi também efetuada 

uma inventariação dos centros comerciais de maior relevância, documentando o número 

de lojas e a respetiva área bruta locável, sendo estes locais identificados como de elevado 

tráfego pedonal representam também a possibilidade de criar contratos para a realização 

de recolhas de valores, contas-ordenado e possíveis contas-empresa/franchises. Foi 

considerado também como Point of Interest (POI), a acessibilidade que neste caso foi 

medida em função à localização das estações do Metro de Lisboa, sendo possível desta 

forma verificar se a rede de balcões presente em Lisboa tem como um dos critérios de 

localização a acessibilidade através do Metro, assim como, a verificação de os mesmos 

se encontrarem a distâncias que um individuo se encontra disposto a percorrer a pé para 

usufruir de um serviço (Christaller, 1933). 

 

Tabela 1 – Fonte, modelo e estrutura dos dados utilizados 

(*Informação Georreferenciada e Cartografada pelo próprio.) 

3.2.1. Variáveis utilizadas dos Censos de 2011 

 

Tal como indicado anteriormente, o presente relatório teve como principal fonte os dados 

do INE relativamente aos Censos de 2011, sendo estes de acesso gratuito. Por análise 

desta informação é possível caracterizar o território através dos vários elementos 

demográficos, acrescentando assim valor a dados próprios da empresa, sendo neste caso 

específico representada pelo sector da Banca. No entanto foi necessário filtrar as variáveis 

disponibilizadas pelo INE que revelem maior interesse para o sector da Banca, tendo a 

recolha das mesmas resultado na tabela 2.  

Nome Modelo de dados Estrutura de dados Escala Ano Fonte Observações

Subsecções estatísticas Polígonos Vetorial 1:10 000 2011 INE

Poder de Compra Per. Capita Polígonos Vetorial 1:10 000 2011 Arcgis Online

Balcões do Montepio Pontos Vetorial 2013 Banco de Portugal *

Balcões da Concorrência Pontos Vetorial 2013 Banco de Portugal *

Clientes Fictícios Pontos Vetorial 2013 - *

Empresas Pontos Vetorial 2011 Informa D&B *

Centros Comerciais Pontos Vetorial 2013 APCC *

Metro Pontos Vetorial 2013 Transportes de Lisboa *
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Tabela 2 – Variáveis dos Censos de 2011 utilizadas 

Todavia é importante referir, que a aplicação de cada variável encontra-se sempre 

dependente do que se pretende obter, assim como todas estas são interdependentes, sendo 

o sector da Banca identificado como complexo, em que a aleatoriedade e o “caos” 

parecem emergir espontaneamente e a evoluir em ordem imprevisível, exibindo um 

comportamento coletivo diferente do que se poderia esperar ao olhar para as 

individualidades (Krugman, 1996).  

O Geomarketing “vive” das pequenas influências que uma variável pode inserir em uma 

superfície geográfica, porém é necessário ter em conta a Primeira Lei da Geografia de 

Tobler, ou seja, é possível afirmar que na sociedade em que vivemos os nossos 

comportamentos e hábitos são parcialmente influenciados pelo ambiente que nos rodeia 

e em que vivemos, assim como pela interação com outros indivíduos (Harris et al, 2005), 

pelo que a proximidade e ou intensidade das relações interpessoais, e intergeográficas 

pode explicar ou estar na base casual, de muitos fenómenos. Este tópico será abordado 

com mais detalhe posteriormente no capítulo da geo-demografia. 

Foi considerado que seria relevante mostrar como as diferentes variáveis se encontram 

espacialmente distribuídas, assim como indicar o motivo pelo qual estas foram escolhidas 

como variáveis dependentes de forma a tentar resolver o problema a que este relatório se 

propõe.  

Designação

População alvo

Famílias clássicas sem desempregados

Famílias clássicas com um desempregado

Famílias clássicas com mais do que um desempregado

Indivíduos residentes sem atividade económica

Indivíduos residentes com idade entre 15 e 19 anos

Indivíduos residentes com idade entre 20 e 24 anos

Indivíduos residentes com idade entre 25 e 64 anos

Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos

Indivíduos residentes a frequentar um curso superior

Indivíduos residentes com um curso superior completo

Indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego

Indivíduos residentes empregados

Indivíduos residentes pensionistas ou reformados

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 1 veículo

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 2 veículos

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 3 ou + veículos
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Assim, tem-se: 

A) População Alvo 

A população alvo para este caso de estudo, tal como indicado anteriormente, 

possuí um total de 481 745 indivíduos em idade laboral, representa 88% da 

população do concelho de Lisboa. Envolveu os grupos etários dos 14 aos 19, 20 

aos 24, 25 aos 64 e com idade superior a 64 anos (Figura 8). O motivo pelo qual 

foi inserido o grupo etário dos 14 aos 19 deve-se ao facto de não existir um grupo 

etário que envolva apenas indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, idade 

a partir da qual foi considerado que representaria um interesse financeiro para a 

Banca. No entanto tendo em conta que a percentagem de erro originada por inserir 

o grupo etário dos 14 aos 19 é inferior a 5% optou-se por inserir o mesmo (Tabela 

3).  

 

Figura 8 – Espacialização normalizada da População Alvo em Percentagem. 

 

Tabela 3 – População alvo (indivíduos em idade laboral) 

Escalões Etários Total Em idade laboral Percentagem em idade laboral

Indivíduos residentes com idade entre 0 e 4 anos 23 676 - -

Indivíduos residentes com idade entre 5 e 9 anos 23 364 - -

Indivíduos residentes com idade entre 10 e 13 anos 18 948 - -

Indivíduos residentes com idade entre 14 e 19 anos 28 963 28 963 5

Indivíduos residentes com idade entre 20 e 24 anos 29 050 29 050 5

Indivíduos residentes com idade entre 25 e 64 anos 292 772 292 772 53

Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos 130 960 130 960 24

Total 547 733 481 745 88
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B) Famílias clássicas sem desempregados  

A variável de Famílias clássicas sem desempregados possuí um total de 216 976 

famílias, embora famílias clássicas sem desempregados se encontrem dispersas 

por todo o concelho de Lisboa, existem núcleos onde se verifica uma elevada 

concentração. Concentração essa que se torna importante porque permite perceber 

que tal como Tobler indicou, características similares tendem a se encontrarem 

mais próximas. Desta forma, esta variável foi inserida no conjunto de variáveis 

utilizadas pois famílias clássicas sem desempregados foram consideradas 

relevantes para a análise pretendida (Figura 9). 

 

Figura 9 – Espacialização normalizada de Famílias clássicas sem desempregados em Percentagem. 
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C) Famílias clássicas com um desempregado 

Sendo similar à variável anterior, esta indica-nos onde se encontra o maior número 

de famílias clássicas com um desempregado. Verifica-se um total de 23 740 

famílias, cuja relevância para a análise reside no facto de estas famílias 

continuarem teoricamente a possuir poder de compra, embora este seja 

possivelmente menor do que na variável anterior, e consequentemente serem 

potenciais clientes do banco (Figura 10). 

 

Figura 10 – Espacialização normalizada de Famílias clássicas com um desempregado em Percentagem. 
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D) Famílias Clássicas com mais do que um desempregado 

As famílias clássicas com mais do que um desempregado contabilizam um total 

de 3 176 famílias. Estas famílias possuem um ou mais elementos que podem-se 

encontrar mais propícios a sobreviver com base em subsídios de desemprego ou 

de inserção social, tornando esta classe/grupo menos atrativo ao sector da Banca 

pelos baixos rendimentos auferidos, assim como o facto da existência da 

probabilidade de estes não serem elegíveis para empréstimos ou outro tipo de 

serviços e produtos disponibilizados pelas agências Bancarias. É todavia relevante 

perceber onde estes grupos se localizam entrando desta forma como variável 

relevante para a análise (Figura 11). 

 

Figura 11 – Espacialização normalizada de Famílias Clássicas com mais do que um Desempregado em Percentagem. 
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E) Indivíduos residentes sem atividade económica 

Similar em alguns aspetos às duas variáveis anteriores, a variável dos indivíduos 

residentes sem atividade económica indica o número de indivíduos por subsecção 

estatística sem qualquer tipo de atividade. Ao contrário da variável anterior que 

contabiliza o número de famílias com mais do que um desempregado, nesta 

variável os indivíduos são contabilizados de forma singular, perfazendo um total 

de 216 834 indivíduos. Contudo, esta variável foi adicionada ao leque pois é 

importante construir uma base de dados robusta em termos de dados, ainda que 

este não seja um target para o sector da Banca, é importante saber onde este se 

encontra de forma a redirecionar recursos em outro sentido (Figura 12). 

 

Figura 12 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes sem atividade económica em Percentagem. 
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F) Indivíduos residentes com idade entre 15 e 19 anos 

Quanto aos indivíduos residentes com idade entre os 15 e os 19 anos, verifica-se 

a existência de 24 457 indivíduos, que de acordo com as políticas angariadoras da 

Banca passam a constituir o grupo da população com já interesse financeiro, isto 

apesar de existir a possibilidade de se obter uma conta Bancária com idades 

inferiores, e existirem pacotes que apontam nesse sentido, essas contas serão 

apenas geridas pelos pais das crianças em questão, inserindo apenas quantias 

reduzidas, ao contrário do que se começa a verificar nesta faixa etária. Estes 

indivíduos entram em idade laboral e consequentemente passam a auferir 

remunerações que apesar de não avultadas provavelmente serão superiores aos 

valores depositados em contas de classes etárias mais baixas. Desta forma surge o 

interesse da Banca em indivíduos desta faixa com a criação de contas ordenado 

ou outros serviços (Figura 13). 

 

Figura 13 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes com idade entre 15 e 19 anos em Percentagem. 
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G) Indivíduos residentes com idade entre 20 e 24 anos 

Similar à classe etária anterior, é esperado que os 29 050 indivíduos nesta faixa 

etária já se encontrem inseridos no mundo laboral, embora sujeitos por vezes a 

situações mais precárias, ou se encontrarem a investir na sua formação académica. 

É uma classe social e económica que tem os seus atrativos para a Banca, exemplo 

disso seria os indivíduos que se encontram a investir na sua formação académica 

aos quais é possibilitada uma oportunidade de abertura de contas-estudante sem 

qualquer tipo de encargo, sendo no entanto uma forma das entidades Bancárias 

“fidelizarem” esses clientes através da lealdade, sendo estes possivelmente futuros 

indivíduos com uma remuneração mais elevada, e ao fim de alguns anos de conta-

estudante esta se tornar automaticamente uma conta com outros parâmetros de 

interesse, quer para o Banco, quer para o cliente que entretanto vai alterando o seu 

perfil de consumo e estatuto social e económico (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes com idade entre 20 e 24 anos em Percentagem. 
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H) Indivíduos residentes com idade entre 25 e 64 anos 

A classe etária entre os 25 e 64 anos é composta por 292 772 indivíduos em 

Lisboa, sendo desta forma a classe mais numerosa. No entanto é também a classe 

com maior amplitude, pois 39 anos separam as extremidades. O sector da Banca 

tem nesta classe etária oportunidades de obtenção de lucros mais avultados, 

vejamos, é entre esta classe etária que indivíduos com ordenado frequente e 

periocidade sólida, tentam obter crédito, quer seja para comprar habitação, carro 

pessoal, ou adquirir outros bens. É também nesta classe etária que existe o maior 

número de contas-ordenado, assim como será nesta classe que alguns indivíduos 

se começam a preocupar com PPR’S (Pensões e poupança reforma), e é ainda 

parte desta classe que se encontram os indivíduos que auferem rendimentos mais 

elevados, que por sua vez permitem a adquisição de fundos de investimento de 

forma a rentabilizar as suas poupanças, e uma pequena percentagem deste 

segmento de classe etária terá ainda possibilidade de investir nos chamados 

produtos Prestígio (Jóias exclusivas e desenhadas por artistas de renome) (Figura 

15). 

 

Figura 15 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes com idade entre 25 e 64 anos em Percentagem.  
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I) Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos 

Em semelhança à classe etária anterior, a classe de idade superior a 64 anos possuí 

130 960 indivíduos sendo a segunda classe etária mais numerosa, que de resto não 

é estranho dado o histórico de envelhecimento da população nos últimos anos, 

esta classe social é também atrativa para a Banca. Trata-se de indivíduos que 

continuam a usufruir de vários serviços disponibilizados pela Banca, tais como as 

soluções mutualistas, assim como os produtos prestígio, fundos de investimento, 

ou simplesmente o resultado de uma vida de aforro, ou de um aforro somente após 

a sua reforma. (Figura 16).  

 

Figura 16 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos em Percentagem.  
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J) Indivíduos residentes a frequentar um curso superior 

Tal como indicado anteriormente, indivíduos que se encontram a frequentar um 

curso superior têm a possibilidade de abrir uma conta sem custos de encargo, a 

Banca vê esses indivíduos como clientes com a possibilidade de auferir 

rendimentos mais elevados quando terminarem a formação académica, tendo esta 

variável um total de 30 259 indivíduos. Apesar de atualmente o facto de um 

indivíduo frequentar um curso superior não ser significado de rendimentos mais 

avultados futuramente, como era à uma ou duas décadas atrás, existe no entanto 

essa possibilidade. Não sendo apenas na ótica de que a Banca apenas pretende 

fidelizar através da lealdade os seus clientes nesta condição, mas existe sempre a 

possibilidade de os indivíduos a frequentar o ensino superior estarem sujeitos a 

dificuldades em realizar o pagamento de propinas, o que pode gerar a 

oportunidade de créditos com condições especiais para os mesmos (Figura 17). 

 

Figura 17 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes a frequentar um curso superior em Percentagem. 
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K) Indivíduos residentes com um curso superior completo 

Indivíduos com o ensino superior completo tal como indicado na variável anterior, 

encontram-se mais propensos a auferir salários mais avultados, e começam a 

enquadrar-se no escalão etário entre os 25 e os 64 anos, o que indica que irão 

pretender usufruir de parte dos serviços indicados nesse mesmo escalão etário. 

Existem em Lisboa 148 413 indivíduos com um curso superior completo, e existe 

a probabilidade de certa parte destes indivíduos consumirem produtos premium 

oferecidos pela Banca, tais como investimentos, produtos prestígio, entre muitos 

outros (Figura 18). 

 

Figura 18 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes com um curso superior completo em Percentagem. 
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L) Indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego 

A variável de indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego 

não deve ser excluída, isto porque apesar de desempregados e se encontrarem em 

busca de novo emprego, poderá isso indicar que provavelmente estarão a receber 

subsídios de desemprego. Apesar de não ser o target preferencial da Banca, estes 

indivíduos necessitam de possuir contas bancárias, e segundo o Banco de Portugal 

nos termos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 27-c/2000, de 10 de Março, alterado 

pela Lei nº19/2011, de 20 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 225 /2012, de 17 de 

Outubro, os cidadãos têm o direito a adquirir um conjunto de serviços bancários 

considerados essenciais a um custo reduzido, nomeadamente a abertura e 

manutenção de uma conta de depósitos à ordem, a disponibilização do respetivo 

cartão de débito para movimentação da conta, acesso à movimentação da conta de 

serviços mínimos bancários através de caixas automáticas, serviço homebanking 

e balcão da instituição de crédito, assim como, realização de depósitos, 

levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e transferências 

interbancárias nacionais, sem restrição quanto ao número de operações que podem 

ser realizadas (Figura 19). 

 

Figura 19 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego em 
Percentagem. 
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M) Indivíduos residentes empregados 

Esta é uma variável que transpõe todo o tipo de classes sociais e etárias, indo de 

indivíduos mais abastados até aos menos afortunados. A variável de residentes 

empregados verifica um total de 229 566 indivíduos, sendo esta tão dispersa 

socialmente, e não possibilitando uma proposição objetiva dos planos/serviços 

disponíveis pela Banca, serve no conjunto total pois possuí informação de onde se 

encontram o maior número de trabalhadores. Desta forma, aliada a todas as 

variáveis aqui indicadas contribuí espacialmente para os resultados que se 

pretendem obter (Figura 20). 

 

Figura 20 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes empregados em Percentagem. 
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N) Indivíduos residentes pensionistas ou reformados 

A variável dos indivíduos residentes pensionistas ou reformados possuí um total 

de 140 676 indivíduos. Esta variável poderá ser de interesse para o sector da Banca 

pois, tanto os pensionistas como os reformados necessitam de contas bancárias 

onde recebem a sua pensão ou a sua reforma, podendo a Banca dessa forma retirar 

dividendos, pois normalmente tanto as pensões como as reformas de uma forma 

generalizada são de valores baixos, o que deixa estes indivíduos por vezes com 

carências quanto a possibilidade de usufruir de sistemas de saúde, querendo isso 

dizer que a Banca poderá tentar fidelizar estes indivíduos com seguros de saúde 

sendo dessa forma possível os mesmos se dirigirem ao sector privado da saúde e 

receberem um serviço de qualidade a um custo reduzido (Figura 21). 

 

Figura 21 – Espacialização normalizada de Indivíduos residentes pensionistas ou reformados em Percentagem. 
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O) Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento 

p/ 1 veículo / 2 veículos / 3 ou mais veículos   

Não possuindo estas variáveis uma expressividade imediata, estas conseguem ser 

visualizadas como um fator de riqueza, pois locais com estacionamento com 2, 3 

ou mais veículos são locais que possuem um estatuto económico elevado. Apesar 

de apenas um estacionamento por habitação não ser relevante (Figura 22), as 

seguintes variáveis, tal como já indicado, começam a demonstrar riqueza e 

estatuto, como exemplo, alguém que possua veículos de luxo, ou colecionáveis 

certamente não os pretende ter expostos aos elementos climáticos, ou sujeitos a 

todo o tipo de incidentes, ou simplesmente porque permite uma melhor 

negociação do seguro. A importância da variável vê-se ainda pela possibilidade 

de se localizarem estas habitações com parqueamento dedicado e possuindo de 

certa forma uma explicação mais relevante para os alojamentos familiares com 

estacionamento para 2 (Figura 23), 3 ou mais veículos (Figura 24), sendo que com 

a característica de apenas um estacionamento por habitação possuí um total de 

37 747 habitações, 15 648 habitações com parqueamento para 2 veículos e 3 900 

habitações com parqueamento para 3 ou mais veículos. 

 

Figura 22 – Espacialização normalizada de Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 
estacionamento p/ 1 veículo em Percentagem. 
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Figura 23 – Espacialização normalizada de Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 
estacionamento p/ 2 veículo em Percentagem. 

 

Figura 24 – Espacialização normalizada de Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com 
estacionamento p/ 3 ou mais veículos em Percentagem. 
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3.3. Áreas de influência 

 

As áreas de influência podem indicar a relevância da amplitude espacial que alguma das 

variáveis analisadas possuem, na medida em que permite aferir acerca da distância que 

um indivíduo se encontra disponível a percorrer para adquirir um bem ou serviço. Sendo 

os serviços e produtos disponibilizados pela Banca relevantes para qualquer indivíduo, 

seria de esperar que estes se encontrassem disponíveis para percorrer distâncias mais 

elevadas, o que não é o caso apesar da importância do sector da Banca. Uma das razões 

deve-se ao facto da oferta ser elevada em termos de distribuição espacial, o que permite 

ao cliente um menor condicionalismo geográfico.  

Efetivamente existem em Lisboa, 676 balcões dos quais 41 pertencem ao Montepio. 

Assim, devido ao elevado número de balcões, verifica-se que quaisquer indivíduos 

procuram percorrer a menor distância possível, razão pela qual, e com base em Christaller 

(1933) que indica que a distância económica6 é um elemento importante para determinar 

o alcance que um bem ou serviço possuí, o que significa que se a distância for demasiado 

elevada, os indivíduos não vão adquirir este bem ou serviço pois torna-se mais 

dispendioso para estes, ou irão adquiri-los em outro local central onde o possam obter de 

forma menos dispendiosa. De acordo com Burton & Mitchell (2006) propõem-se áreas 

de influência de 500m que se propagam através da rede de estradas (Figura 25), pois esta 

será uma distância aceitável de se percorrer para usufruir de serviços bancários tendo em 

conta a dispersão de balcões em Lisboa, em casos de cidades de dimensões mais reduzidas 

ou vilas em que o número de balcões seja menor, pode-se observar um aumento das áreas 

de influência. 

                                                           
6 A distância económica é determinada pelo custo do transporte, seguro e armazenamento; tempo, peso 
ou espaço ocupado durante o transporte, quanto às viagens que dizem respeito a passageiros, esta refere-
se ao custo do transporte, tempo necessário e o desconforto da viagem (Christaller, 1933) 
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Figura 25 – Distância que um individuo se encontra disposto a percorrer para usufruir de determinado serviço 
(Burton & Mitchell, 2006) 

Estas áreas permitem mostrar a relevância dos balcões do Montepio, permitindo perceber 

o número de clientes que se encontra abrangido pelos balcões, assim como a cota de 

mercado que ainda é possível obter. Seria desta forma possível efetuar áreas de influência 

para todas as entidades bancárias, no entanto, apenas é relevante efetuar as áreas para as 

agências Bancarias do Montepio. Posteriormente será efetuado para as entidades da 

concorrência num todo, de forma a efetuar uma análise que revele o número de estações 

do Metro que se encontram na área de influência dos balcões do Montepio, o número de 

empresas, o número de centros comercias, assim como o número de clientes fictícios e de 

balcões da concorrência.  

Através das áreas de influência do Montepio (Figura 26) (Tabela 4) é possível verificar 

que 34% do seu total de clientes, distribuído de forma dispersa por Lisboa, se encontram 

dentro da influência dos 500m. Também se pode constatar que dos 5 407 possíveis 

clientes numa área de influência de 100m, apenas 1 527 são clientes do Montepio, o que 

representa apenas 28% da cota de mercado possível, na área de influência de 300 metros; 

dos 45 287 possíveis clientes, apenas 15 094 são clientes, possuindo dessa forma uma 
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cota de mercado de 33%. Quanto à área de influência de 500 metros, dos 102 022 

possíveis clientes apenas 32 559 o são realmente, o que resulta numa cota de mercado de 

32%, quanto ao total da cota de mercado das áreas de influência que o montepio possuí, 

a localização dos balcões oferece um total de 32%. 

 

Tabela 4 – Número e percentagem de clientes na área de influência do Montepio 

 

 

Figura 26 – Área de Influência, Balcões do Montepio 

 

Tal como indicado anteriormente uma das variáveis com possível influência sobre a 

localização de novos balcões serão os Centros Comerciais (Tabela 5) (Figura 27). Foi 

feito um inventário dos mesmos para posteriormente se efetuar a seleção dos que se 

poderia considerar relevantes, tendo o critério de avaliação adotado sido o número de 

lojas, com exceção no caso do El Corte Inglês, pois este centro comercial não efetua 

diferenciação entre lojas tornando todo o centro comercial em uma “Mega Store”. Assim, 

tem-se, um total de 13 centros comerciais, sendo que dos 13 considerados na realização 

100m 300m 500m Percentagem

Clientes Fictícios 1 527 15 094 32 559 34.3

Possíveis Clientes 5 407 45 287 102 022

Cota de Mercado 28% 33% 32% 32% Total
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deste relatório, apenas 1 se encontra na área de influência de 100 metros, 5 na área de 

influência de 300 metros e 6 na área de influência de 500m, o que significa que dos 13 

centros comerciais utilizados apenas 1 se encontra fora das áreas de influência dos balcões 

do Montepio, representando um total de 92%. 

 

 

Tabela 5 – Número de Centros Comerciais na área de influência do Montepio 

 

Figura 27 – Área de Influência dos Balcões do Montepio sobre os Centros Comerciais 

 

Também importante foi a análise que as áreas de influência do Montepio possuem sobre 

as empresas (Tabela 6) (Figura 28), uma vez que estas empresas podem ser consideradas 

uma fonte importante de possíveis contas-ordenado através de benefícios como incentivo 

à fidelização. Ainda como nota de relevo, a importância da proximidade dos balcões às 

empresas. Sendo o sector da Banca considerado como um serviço de proximidade, pode 

constituir ganhos significativos de clientes com perfis variados, consoante a dimensão, o 

cargo e o vencimento do potencial cliente, o que se pode traduzir em serviços diversos 

que vão desde contas-poupança, contas-ordenado, a fundos de investimento de maior ou 

menor risco, etc. 

100m 300m 500m Percentagem

Centros Comerciais 1 5 6 92.3
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Desta análise de áreas de influência consta-se que a uma distância de 100 metros existem 

6 empresas, que representam um total de 6 120 trabalhadores (leia-se potenciais clientes); 

na área de influência de 300 metros existe um total de 46 empresas com 41 049 

trabalhadores, e na área de influência de 500 metros, existem 83 empresas e um total de 

63 765 trabalhadores. É importante indicar que 61% das empresas representadas neste 

relatório encontram-se nas áreas de influência dos balcões do Montepio. 

 

Tabela 6 – Número de Empresas e Trabalhadores na área de influência do Montepio 

 

Figura 28 – Área de Influência dos Balcões do Montepio sobre as Empresas 

 

De todas as variáveis descritas até ao momento, é importante focar que provavelmente a 

variável “concorrência” seja a mais importante (Tabela 7) (Figura 29). O objetivo desta 

análise encontra-se relacionado com a obtenção de cota de mercado, isto porque a 

ausência de balcões do Montepio pode gerar o encerramento de contas por parte de 

clientes que pretendam aceder a balcões perto da sua residência, local de trabalho, ou 

simplesmente por uma determinada entidade Bancaria em específico possuir uma rede de 

balcões mais homogénea, o que possibilita o acesso facilitado em qualquer local. Desta 

100m 300m 500m Percentagem

Empresas 6 46 83 61

Trabalhadores 6 120 41 049 63 765
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forma é possível verificar que na área de influência de 100 metros existem 64 balcões da 

concorrência, quanto à área de influência de 300 metros existem 194 balcões e na área de 

influência de 500 metros existem 191, o que indica que a localização dos balcões do 

Montepio se encontra em competição direta com 71% dos balcões da concorrência. 

 

 

Tabela 7 – Balcões da Concorrência nas áreas de influência do Montepio 

 

Figura 29 – Área de Influência dos Balcões do Montepio sobre a Concorrência 

  

100m 300m 500m Percentagem

Concorrência 64 194 191 71
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3.4. Normalização dos dados 

 

A normalização envolve o ajustamento dos dados em relação a um determinado valor. 

Essa é uma necessidade sempre que se pretende efetuar uma análise comparativa entre 

diferentes medidas. Para o caso em estudo, têm-se situações que envolvem variáveis 

demográficas e variáveis financeiras, onde por vezes podem existir valores atípicos 

devido às escalas de valores serem desproporcionais, o que pode causar distorções na 

análise pretendida. Ainda como nota de registo, e antes de se proceder à normalização 

dos dados, é fundamental ter um conhecimento sobre as mesmas e efetuar-se um rastreio 

de possíveis causas de erros, pois por vezes estas podem não possuir conteúdo suficiente 

que justifique a sua inclusão e caso seja necessário, a sua exclusão, o que pode expor 

padrões nos dados inspirando à realização de novas questões. Tal como McGarigal (2011) 

indica, quanto maior for a familiarização com os padrões dos dados maior será a 

possibilidade de deteção de problemas antes de se recorrer ao uso de modelos estatísticos 

mais complexos.  

A normalização dos dados é executada por vários motivos, sendo que de certa forma, 

atende melhor os pressupostos dos modelos estatísticos, a normalidade, a linearidade e a 

homogeneidade de variância. Contudo, por vezes a utilização destes métodos é apenas 

introduzida após uma modelação inicial revelar alguns problemas, de resto algo 

experienciado neste relatório.  

Uma questão que a literatura da especialidade, e sobretudo McGarigal (2011) tende a 

focar, é a dificuldade de perceber quando é necessária a normalização dos dados, no 

entanto foca alguns aspetos que revelam a necessidade de o efetuar, quando existe a 

necessidade de inserir variáveis de escalas de valores distintas em uma escala que permita 

a comparação das mesmas, ou, quando é necessário igualar a importância relativa de 

variáveis. No caso deste trabalho, a necessidade prendeu-se com a existência de dados 

com escalas de valores distintas. Outra preocupação relacionada com a normalização é a 

escolha do método pelo qual a normalização deve ser efetuada para atingir os efeitos 

pretendidos. Nestes casos, McGarigal refere que a decisão depende do método de análise 

estatística que é pretendido usar, onde a experiência, tentativas e erros levam ao 

conhecimento empírico acerca de que métodos utilizar, “Ultimately, I’m not sure that 

there is any theoretical basis for selecting the “best” standardization”. (McGarigal, 

2011) 
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Assim, para este relatório foram efetuados vários testes com os dados recolhidos, assim 

como vários métodos, e.g., a normalização através da percentagem, através da 

permilagem e raiz quadrada. O método que permitiu obter melhores resultados foi o da 

normalização através do z-score, ao contrário dos métodos anteriormente indicados, este 

não é multiplicado por 100, 1000 ou pela √², gerando valores mais homogéneos. Este 

método de relativização envolve centrar os valores de zero a um, o que se faz através da 

subtração da média de cada valor e consequente divisão pelo desvio padrão. 

Formalmente, o z-score é (Equação 2): 

𝑧 =  
𝑥 − 𝜇

𝑠
 

Equação 2 – Fórmula de cálculo do Z-score 

 

Em que: 

S corresponde ao desvio padrão de uma amostra 

X corresponde a cada valor no conjunto de dados 

𝜇 corresponde a média de todos os valores do conjunto de dados 
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4.1. Implementação do modelo Business Intelligence 

 

Tal como descrito anteriormente, o BI pode ser descrito como um conjunto de modelos 

matemáticos que procuram auxiliar os utilizadores a explorar sistematicamente os dados 

disponíveis. Para tal, foi necessário efetuar uma recolha de variáveis que permitissem 

gerar informação essencial para obter respostas sobre padrões ocultos nos dados.  

4.1.1. Variáveis aplicadas ao setor da Banca 

 

Tendo como aplicação neste relatório o geomarketing no sector da Banca, foram inseridas 

as variáveis indicadas anteriormente (Tabela 2), assim como variáveis criadas, tais como, 

o número de clientes por subsecção estatística, a localização de balcões do Montepio e da 

concorrência, entre outras que foram consideradas importantes para perceber se o 

algoritmo SOM as considera correlacionadas com o fenómeno que pretendemos analisar, 

i.e., o fator localização para o sector da Banca. As variáveis criadas, foram inseridas com 

detalhe à subsecção estatística, algumas dessas variáveis são: número de clientes; número 

de balcões do Montepio; número de balcões da concorrência, entre outras que podem ser 

observadas de seguida (Tabela 8): 
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Tabela 8 – Variáveis aplicadas ao setor da Banca 

4.1.2. Redes Neuronais Artificiais  

 

São vários os campos de estudo que utilizaram o SOM como método exploratório de 

dados, como exemplo podemos verificar o caso da Medicina, onde foram efetuados 

estudos como a identificação de variação na coarticulação e distúrbios da voz, deteção de 

disfonia, reconhecimento acústico de má articulação de “s” permitindo uma distinção 

entre articulações normais, aceitáveis e inaceitáveis, reconhecimento de padrões 

topográficos em espectros EEG de 16 indivíduos com diferentes estágios de sono 

(Guimarães et al., 2003), entre outros, em Portugal também já foi extensamente utilizado, 

para a construção de um Modelo preditivo para a criminalidade em Lisboa, Self-

Organizing Maps para Modelação Urbana, Análise exploratória de dados espaciais 

demográficos: o caso da área metropolitana de Lisboa.  

Para executar o SOM foram utilizados dois programas, o Statistica 7 e o GeoSom. Cada 

um possuí características positivas distintas assim como características negativas. 

Designação

População alvo (a partir dos 15 anos de idade em diante) 

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 1 veículo

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 2 veículos

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 3 ou + veículos

Área Bruta Locável

Famílias clássicas com mais do que um desempregado

Famílias clássicas com um desempregado

Famílias clássicas sem desempregados

Indivíduos residentes a frequentar um curso superior

Indivíduos residentes com idade entre 15 e 19 anos

Indivíduos residentes com idade entre 20 e 24 anos

Indivíduos residentes com idade entre 25 e 64 anos

Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos

Indivíduos residentes com um curso superior completo

Indivíduos residentes desempregados à procura de novo emprego

Indivíduos residentes empregados

Indivíduos residentes pensionistas ou reformados

Indivíduos residentes sem atividade económica

Número de Balcões da Concorrência

Número de Balcões do Montepio

Número de Clientes

Número de Lojas por Centros Comerciais

Número de Trabalhadores

Poder de Compra Per. Capita 

Presença/Ausência de Metro
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Enquanto o Statistica permite verificar um ranking da importância que as variáveis 

possuem, mas peca por não permitir a espacialização dessas variáveis, assim como não 

permite definir o número de cluster’s desejados; Por outro lado, o Geosom possuí como 

características positivas o facto de permitir verificar on-the-fly a espacialidade dos 

cluster’s em SIG, ajustar o número cluster’s sem a necessidade de nova corrida do 

modelo, exportar um CSV com os cluster’s para implementar em qualquer outra 

plataforma de SIG e possuí um interface extremamente “amigável” ao utilizador. Como 

características menos positivas tem o facto de ser algo que ainda se encontra em 

desenvolvimento e por vezes existir alguma instabilidade pois surgem erros que poderão 

encerrar o programa. No entanto como o programa GeoSom torna a análise mais expedita 

devido à própria integração com os SIG, optou por se realizarem os testes no mesmo. 

 Os parâmetros mais relevantes e que de resto caracterizam o funcionamento do GeoSom 

são: O facto de ser possível controlar as dimensões da matriz alterando os valores do “X” 

e o “Y” que representam a topologia da U-Matrix desejada; o Rought, o número de ciclos 

ou “iterações”; Finetune, a calibração dos ciclos; Q.Error ou Quantization error, 

representa o erro associado à clusterização espacial, ou seja, calcula a distância entre cada 

input e a unidade mais próxima indicando dessa forma a distância entre as unidades e 

informação que esta representa (Henriques et al., 2009), T.Error, representa os valores de 

erro do próprio treino (ou corrida). 

Foram efetuados vários treinos aos dados (e.g., corridas), tal como indicado 

anteriormente, o ajustamento dos resultados deste processo são “afinados” através de 

tentativa e erro. Isto deve-se à aprendizagem que o utilizador adquire ao processar os 

dados no algoritmo várias vezes efetuando a alteração de parâmetros, pois a alteração 

parâmetros de entrada do algoritmo, ou alteração de variáveis pode resultar no 

melhoramento e aproximação do valor Q.Error ao T.Error (Tabela 9) resultando na 

escolha da corrida número 8 como a que representa o melhor resultado obtido. 
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Tabela 9 – Resultados obtidos através das 10 melhores corridas no GeoSom 

4.1.3. U-Matrix  

 

Após a seleção do treino que representou menor 

Q.Error e T.Error, tendo sido neste caso a corrida 8, 

pode-se verificar como se encontram distribuídos os 

cluster’s através da U-Matrix, e a partir do qual foi 

definido um total de 10 cluster’s (Figura 30). A U-

Matrix permite definir a localização dos cluster’s, o 

número que se pretende para representar o 

fenómeno analisado, assim como verificar qual a sua 

intensidade nos cluster’s (Figura 31), em que as 

áreas de cor vermelha indicam maior intensidade, e 

consequentemente as áreas a azul indicam menor 

intensidade. Nesta lógica pode-se verificar ainda que 

os cluster’s 3 e 4 são aqueles que possuem uma 

intensidade superior. Os resultados observados 

espacialmente (Figura 32), permitem verificar a 

existência de  padrões em que é possível distinguir já 

alguns dos cluster’s, porém, para obter um resultado mais exemplificativo daquilo que 

pode ser considerado como os melhores locais de implementação recorreu-se à 

ferramenta Hotspot Analysis, que tal como já explicado anteriormente, para classificar 

uma área como Hot ou Cold Spot, necessita de se encontrar rodeado de valores 

semelhantes na vizinhança. 

Corrida x y rought Finetune Q.Error T.error Variáveis Retiradas

1 5 5 10 10 5299,5 0,02 -

2 20 10 10 10 4718,5 0,01 -

3 5 5 30 30 2485,8 0,02 ABL; Lojas

4 5 5 20 10 1354,8 0,27 ABL; Metro

5 20 10 20 10 457,1 0,48 ABL

6 20 10 40 40 230,2 0,55 ABL; Lojas

7 5 5 10 10 2827,2 0,02 -

8 5 5 10 10 2,69 0,03 ABL

9 5 5 30 30 6,07 0,04 ABL

10 5 5 40 40 7,03 0,23 ABL

Figura 30 – Localização dos Cluster’s na U-
Matrix 

Figura 31 – Intensidade dos Cluster’s na U-
Matrix 



Capítulo 4 – Metodologia                                                                                                                         65 
 

 

 

Figura 32 – Cluster’s resultantes do algoritmo Self Organizing Maps 

 

4.1.4. HotSpot´s Analysis 

 

Tal como indicado anteriormente, os resultados obtidos através do SOM indicavam a 

existência de  padrões em que é possível distinguir já alguns dos cluster’s, tendo sido 

necessário recorrer a outros procedimentos estatísticos. Para tal, fez-se uso do método 

Hotspot Analysis, para o qual foi indicado como informação de input o resultado obtido 

através do SOM, na esperança de obter um melhor ajuste do modelo à realidade. Todavia, 

como resultado da análise foi possível verificar a existência de coldspot´s em locais que 

contradizem o conhecimento empírico, pois são áreas de grande movimento pedonal 

como por exemplo a Baixa Chiado, as áreas de centros empresariais como o Parque das 

Nações e até áreas onde se concentra riqueza, em função do preço do uso do solo, neste 

caso a área de Belém. A análise dos resultados será abordada no tópico seguinte, é 

importante realçar o facto de apenas 14 dos 41 balcões se encontrarem em locais que não 

são considerados hotspot’s (Figura 33). 
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Figura 33 – Hot/Cold Spots através de Business Intelligence 

 

4.2. Implementação do modelo Business Analysis  

 

Tal como descrito anteriormente, o BA pode ser descrito como um método que permite 

oferecer a empresas uma vantagem competitiva sobre a concorrência, através de análises 

Tailor-Made, ou seja, que possibilitam ir de encontro às necessidades empresariais do 

cliente. Ao contrário do BI, que explora, com recurso a métodos de DM, os dados 

existentes no território, de forma a encontrar oportunidades e determinar targets de 

potenciais negócios, o BA é uma metodologia orientada para a resolução de problemas e 

um facilitador de decisões. 

4.2.1. Análise Tailor-Made  

 

Foi efetuada uma análise Tailor-Made como modelo de negócio, de forma a ir de encontro 

às necessidades que a rede de balcões do Montepio poderia possuir, uma vez que não 

houve uma acão de benchemarking envolvida, ou sequer um inquérito de necessidades 

feito. É importante fazer nota de que todo este modelo de negócio implementado é 

meramente uma simulação daquilo que poderia ser consideradas as necessidades da rede 

de balcões do Montepio. Através da tentativa de otimização de recursos e a procura de 
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oportunidades na distribuição da rede de balcões, foram considerados determinados 

critérios demográficos, sociais e económicos, onde é atribuída importância a fatores que 

sejam considerados relevantes para a expansão da rede de balcões do cliente, tendo como 

objetivo a validação da localização de balcões existentes ou a possibilidade de 

relocalização caso os mesmos não possuam uma resposta adequada aos critérios do 

planeamento.  

Através do modelo desenvolvido, é possível verificar as variáveis utilizadas na análise 

Tailor-Made (Tabela 10) assim como a sua importância relativa. Efetivamente, pode-se 

verificar que foi atribuída maior importância às variáveis demográficas que indicassem 

riqueza, prosperidade e ostentação, tais como, indivíduos residentes empregados, 

indivíduos residentes com um curso superior completo, Purchasing Power per. Capita e 

alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/3 ou mais 

veículos; por outro lado, foi atribuída menor importância às variáveis que indicassem o 

contrário disto, tais como, famílias clássicas com mais do que um desempregado, 

indivíduos residentes sem atividade económica, entre todas as outras utilizadas.  

 

Tabela 10 – Ponderações utilizadas na análise Tailor-Made 

  

Designação Ponderações

População alvo (a partir dos 15 anos de idade em diante) 7

Indivíduos residentes empregados 7

Indivíduos residentes com idade entre os 25 e 64 anos 7

Indivíduos residentes com um curso superior completo 7

Número de Clientes 6

Indivíduos residentes pensionistas ou reformados 6

Famílias clássicas sem desempregados 6

Purchasing power per. Capita 5

Indivíduos residentes com idade entre os 20 e 24 anos 5

Indivíduos residentes com idade superior a 64 anos 5

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 3 ou + veículos 5

Famílias clássicas com 1 desempregado 4

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 2 veículos 4

Número de trabalhadores (grandes empresas) 3

Nº de lojas por Centro comercial 3

Número de balcões da concorrência 3

Indivíduos residentes a frequentar um curso superior 3

Indivíduos residentes com idade entre os 15 e 19 anos 3

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual com estacionamento p/ 1 veículo 3

Número de balcões do montepio 2

Presença / ausência Metro nas imediações 2

Famílias clássicas com + do que 1 desempregado 2

Indivíduos residentes desempregados a procura de novo emprego 1

Indivíduos residentes sem atividade económica 1

Total 100
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4.2.2. Hot/Cold Spot’s 

 

Este pode ser considerado um exemplo clássico da utilização de métodos BA em 

Geomarkenting em que se combina a procura de oportunidades com a adaptação da rede 

de balcões às necessidades ou exigências do cliente. Posteriormente é possível efetuar o 

mapeamento dos hotspot’s que a análise Tailor-Made originou (Figura 34), e que permite 

constatar que apenas 9 dos 41 balcões existentes se encontram em coldspot’s tendo 

reduzido o valor face à análise efetuada pelo modelo BI, assim como apenas 3 balcões se 

encontram em áreas consideradas não significativas, ao contrário da análise anterior onde 

10 balcões se encontravam nestas mesmas áreas. Daqui se pode inferir que esta é uma 

solução mais à medida do cliente, já que se ajusta mais às necessidades do Montepio, 

podendo isso ser afirmado devido ao aumento do número de balcões que se encontram 

em áreas de hotspot, indicando que provavelmente os critérios utilizados pelo Montepio 

na localização dos seus balcões será similar ao utilizado na simulação Tailor-Made, sendo 

que o Montepio possuí a vantagem de utilizar dados próprios, aos quais não é possível ter 

acesso por motivos de privacidade. 

 

Figura 34 – Hot/Cold Spots através de Business Analysis
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5.1. Validação dos Resultados 

 

A validação dos resultados vem no seguimento de uma necessidade de conseguir 

confrontar os dois métodos utilizados, o método BI e o método BA, originando dessa 

forma uma maior profundidade à análise, e mais robustez ao modelo, pois os níveis de 

confiança vão de 75% ate 99% para os Hotspot’s assim como para os Coldspot’s em 

comparação com as anteriores, cujos níveis de confiança registaram valores entre os 90% 

e os 99%. Desta forma a validação dos resultados irá possuir uma margem de mais 15% 

de grau de confiança, apesar de indicar níveis de confiança mais baixos, especificamente 

entre os 75% e os 90%, estes continuam a ser locais válidos para a expansão ou 

relocalização dos possíveis balcões, tendo em conta a existência de balcões que se 

encontram em áreas não significativas através das duas análises anteriores. Através da 

validação dos resultados é possível propor um modelo mais ajustado, capaz de apontar 

locais para implementação de balcões, quer através de possíveis relocalizações de balcões 

que se encontrem em áreas de menor interesse ou locais para a abertura de novos balcões, 

com menor margem de erro, considerando obviamente a conjuntura de dados usados. 

Precisamente, como é possível observar através da validação dos modelos (Figura 35), 

apenas 10 balcões encontram-se agora em locais coldspot’s, ou seja, o número de balcões 

em locais não significativos ou irrelevantes diminuiu para 2, e os restantes balcões 

encontram-se em áreas consideradas hotspot’s.  
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Figura 35 – Validação dos Modelos Business Intelligence e Business Analysis 
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5.2. Outliers 

Em estatística, o termo outlier é aplicado para classificar aquele(s) valor(es) atípico à 

série, isto é, valor(es) afastados dos demais da série. Ao adotar-se o termo para o modelo, 

quer-se com isto demonstrar, e apresentar ao cliente, de forma clara, os casos que são 

considerados atípicos, por alguma razão que empiricamente desconhecemos, uma vez que 

analiticamente ou modelísticamente, após várias parametrizações e calibração do modelo, 

eles manifestaram igual padrão comportamental. 

5.2.1. Baixa de Lisboa 

Na baixa de Lisboa surgem 3 balcões do 

Montepio (Figura 36). Apesar de ser uma área 

com relativamente baixa densidade 

populacional existe uma elevada concentração 

de balcões, que no fundo acabam por se explicar 

por si próprios devido ao elevado tráfego 

pedonal que ali se verifica, e devido a ser 

considerada também uma área de turismo. É 

importante referir que o balcão presente da Rua 

Áurea é a Sede do Montepio, balcão este que é 

responsável por serviços de importância mais 

elevada que se encontram relacionados com 

grandes empresas, sendo os balcões da Rua 

Augusta e da Rua da Prata relacionados com 

serviços mais dirigidos aos transeuntes. Pode-se 

verificar que a existência dos 3 balcões nesta 

localização podem ser origem de uma opção 

estratégica (Figura 37), pois o conjunto dos 3 

balcões proporciona uma área de influência que 

abrange a Baixa de Lisboa, o Chiado, parte dos 

Restauradores e a Sé, conseguindo 

inclusivamente ter influência até ao perímetro da 

muralha do Castelo de São Jorge.  

Figura 36 – Localização dos Balcões do Montepio 
na Baixa Chiado 

Figura 37 – Áreas de Influência dos Balcões do 
Montepio na Baixa Chiado 
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5.2.2. Parque das Nações 

 

O Parque das Nações (Figura 38) é 

outro dos casos assinalados como 

coldspot, e tal como no caso da Baixa 

de Lisboa acaba por se explicar por si, 

já que a área apresenta um baixo 

índice populacional, mas no entanto 

um elevado tráfego pedonal, assim 

como um elevado número de 

presenças diárias devido ao elevado 

número de empresas localizadas 

assim como a presença do centro 

comercial Vasco da Gama, um 

interface de meios de transporte 

localizados na Gare do Oriente tais 

como o Metro, comboio, autocarros, e 

ainda uma elevada acessibilidade e 

vários locais de estacionamento. 

Novamente, a localização destes 

balcões (Figura 39) pode estar 

associada a uma opção estratégica 

onde se pretende captar o trafego 

pedonal originado pelas empresas ou 

pelo centro comercial Vasco da Gama, 

possível transporte de valores de 

empresas ou lojas fidelizadas a esse 

serviço ou à possibilidade de criação 

de contas-ordenado com origem nas 

empresas que ali se encontram 

localizadas. 

 

  

Figura 38 – Localização dos Balcões do Montepio no Parque das 
Nações 

Figura 39 – Áreas de Influência dos Balcões do Montepio no 
Parque das Nações 
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5.2.3. Belém 

 

Tendo sido a área de Belém 

(Figura 40) considerada 

como coldspot é possível 

verificar a existência de 2 

balcões que se encontram 

localizados nessas áreas. O 

facto destes balcões se 

encontrarem ai localizados 

pode estar relacionado com 

uma tentativa de distribuição 

da rede de forma 

homogénea, tentando cobrir o 

maior número de clientes 

possíveis (Figura 41), assim 

como aumentar a cota de 

mercado ao angariar novos 

clientes. Porém esta é uma 

área de baixa densidade 

populacional, sendo esse o 

motivo para esta área ser 

considerada coldspot, 

consequência do peso 

inflacionado por grande parte das variáveis utilizadas ser de carácter demográfico. 

Contudo, é importante sublinhar que esta área possuí um carácter turístico relevante 

devido a proximidade ao Padrão dos Descobrimentos, Museu Nacional dos Coches, Torre 

de Belém, Museu da Marinha, Planetário Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural de 

Belém, assim como os jardins e as esplanadas de frente para o Rio.  

  

Figura 40 – Localização dos Balcões do Montepio em Belém 

Figura 41 – Áreas de Influência dos Balcões do Montepio em Belém  
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Para ser possível efetuar decisões assertivas, com menor risco e incremento da eficácia, 

foi necessário criarem-se medidas que posteriormente serão utilizadas para sustentar o 

apoio à decisão. Para isso foi criado um sistema de pontuação que irá constituir a 

atratividade de cada balcão; esse sistema de pontuação serviu de base para criar um 

ranking dos balcões existentes a partir do qual é possível extrair um Top 5 e um Bottom 

5. Posteriormente, através do mesmo sistema e modelo, são propostos novos locais para 

balcões, validados através do modelo de Huff de forma a perceber como esses locais 

podem influenciar os balcões existentes. 

6.1. Sistema de Pontuação da Atratividade 

 

Como forma de implementar as medidas de apoio à decisão foi criado um sistema de 

pontuação, cujo resultado será a atratividade de um balcão. Sendo o sector da Banca um 

sector envolvido em secretismo acerca dos parâmetros pelos quais se regem na aplicação 

de atratividade para a implementação de balcões, onde existem rumores e suposições de 

entidades bancárias abrirem balcões onde outras entidades bancárias abrem, ou por vezes 

por know-how das áreas que pretendem influenciar, e portanto ao arrepio de quaisquer 

critérios científicos, deixa lugar e dá cobertura ao modelo de análise de apoio à decisão 

que consagra este relatório e que de uma forma sintética passa por criar uma metodologia 

para a criação da atratividade dos balcões Montepio através da atribuição de pontuação a 

determinadas características que devem ser tomadas em conta e em que o total da 

pontuação irá representar a atratividade de cada balcão. 

Tal com indicado, o modelo gravítico de Huff tem em conta o poder de atratividade, 

sabendo de antemão que os métodos utilizados por entidades bancárias em como 

localizam os seus balcões não são divulgados, foi necessário criar um método de 

atribuição de atratividade para cada balcão do Montepio com base nas seguintes variáveis: 

1) Metro; 2) Número de Clientes; 3) Concorrência; 4) Balcões do Montepio; 5) Número 

de Lojas em superfícies Comerciais; 6) Nível de Confiança de Implementação; 7) Número 

de Trabalhadores; 8) Serviços prestados pelo Montepio.  

Para efetuar o cálculo da atratividade foi criado um sistema de atribuição de pontuação 

para cada variável, que foi o seguinte: 
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1) Metro: O metro foi inserido neste relatório como possível meio de transporte 

utilizado em possíveis deslocações aos balcões do Montepio, e foi-lhe atribuído o 

sistema de pontuação seguinte: 

a. Presença de Metro a 100m de um balcão do Montepio – 300 Pontos 

b. Presença de Metro a 300m de um balcão do Montepio – 200 Pontos 

c. Presença de Metro a 500m de um balcão do Montepio – 100 Pontos 

2) Número de Clientes: O número de clientes contabiliza o total de clientes 

presentes na área de influência de 500 metros, não sendo qualquer tipo de 

atribuição de pontos necessário pois o número de clientes é introduzido como 

pontuação per se. 

3) Concorrência: Quanto aos balcões da concorrência é efetuada a verificação da 

existência dos mesmos nas áreas de influência de balcões do Montepio sendo 

somado o total do número de balcões concorrentes, para posteriormente poder-se 

subtrair esse valor ao total da atratividade. 

4) Balcões do Montepio: Os balcões do Montepio entram para o próprio cálculo da 

atratividade, pois a existência de balcões da mesma entidade na área de influência 

de 500m poderá causar “canibalização” da cota de mercado reduzindo assim 

possíveis margens de lucros de cada balcão. Como tal, por cada balcão do 

Montepio que se encontre na área de influência de outro balcão da mesma entidade 

serão subtraídos 100 pontos. 

5) Número de Lojas em superfícies Comerciais: Tal como indicado anteriormente, 

a importância do número de lojas em superfícies comerciais vai de encontro à 

possibilidade de essas criarem um elevado tráfego pedonal, assim como possíveis 

locais para recolhas de valores, ou a criação de contas-ordenado por parte dos 

trabalhadores. O número de lojas entra para a atratividade de cada balcão somando 

o número de lojas existentes. 
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6) Nível de Confiança de Implementação: O nível de confiança de implementação 

é das variáveis mais importantes, e surge do cruzamento efetuado entre o modelo 

BA e o modelo BI, permitindo verificar o nível de confiança da área em que os 

balcões se encontram. Esta variável possuí a seguinte forma de atribuição de 

pontuação: 

a. 99% De Nível de Confiança – 600 Pontos 

b. 95% De Nível de Confiança – 500 Pontos 

c. 90% De Nível de Confiança – 400 Pontos 

d. 85% De Nível de Confiança – 300 Pontos 

e. 80% De Nível de Confiança – 200 Pontos 

f. 75% De Nível de Confiança – 100 Pontos 

g. -75% De Nível de Confiança – -100 Pontos 

h. -80% De Nível de Confiança – -200 Pontos 

i. -85% De Nível de Confiança – -300 Pontos 

j. -90% De Nível de Confiança – -400 Pontos 

k. -95% De Nível de Confiança – -500 Pontos 

l. -99% De Nível de Confiança – -600 Pontos 

 

7) Número de Trabalhadores: Através do top 100 das empresas a operar em 

Portugal é possível saber o número de trabalhadores que cada uma dessas possuí. 

Dessa forma é possível alocar um determinado número de trabalhadores a um 

determinado território, no entanto esse pode não ser o caso, por motivos tão 

variados como, a localização de uma empresa relativamente à sede; todavia 

também desta forma podem ser geradas oportunidades para o sector da Banca, 

através da criação de contas-ordenado através de incentivos. Quanto à atribuição 

de pontuação, é somado o número de trabalhadores de cada empresa que se 

encontre nas áreas de influência de cada balcão do Montepio. 
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8) Serviços prestados pelo Montepio: Sendo impossível efetuar uma listagem de 

todos os serviços prestados por cada balcão, e devido à ausência de uma lista com 

os mesmo no site da entidade Montepio, foi necessário efetuar uma extrapolação 

utilizando os serviços de Multibanco, indicando que quanto maior o número de 

serviços de multibanco prestados, maior será o número de serviços prestados 

internamente. Dessa forma foi atribuída a seguinte pontuação: 

a. Chave 24 – 100 Pontos 

b. Multibanco – 100 Pontos  

c. Chave 24 Cadernetas – 200 Pontos 

d. Chave 24 com Validação de Notas – 200 Pontos 

e. Multibanco com Validação de Notas – 200 Pontos 

f. Chave 24 Self-Cheque – 300 Pontos 

 

6.2. Ordenação dos balcões  

 

O cálculo da atratividade através dos parâmetros indicados anteriormente permitiu 

verificar quais os balcões, que segundo os parâmetros utilizados melhor se distinguem no 

ranking (Tabela 1 em Anexo), ou seja, através do cálculo da atratividade foi efetuado um 

Top 5 dos balcões melhor cotados, assim como um Bottom 5 dos balcões que 

evidenciaram um menor índice de atratividade. Assim, a lista Bottom 5 servirá como 

instrumento de apoio à decisão de forma a melhorar a rede de distribuição de balcões 

encerrando ou relocalizando balcões que não se encontrem a satisfazer determinadas 

métricas predefinas pelo Montepio. 
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6.2.1. Top 5 

 

Através dos parâmetros já explicados anteriormente é possível verificar os balcões que 

possuem uma maior atratividade. Pode-se constatar que todos os cinco balcões do Top 5 

se encontram em avenidas ou ruas de elevado movimento pedonal. É possível ainda 

verificar o valor da sua atratividade (Tabela 11) assim como a sua localização (Figura 

42). 

 Id 581 – Praça Marques de Pombal 

 Id 569 – Rua Augusta 

 Id 545 – Sede 

 Id 580 – Av. Columbano Bordalo Pinheiro 

 Id 556 – Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 

 

Tabela 11 – Top 5 Balcões Montepio Segundo a Atratividade 

 

Figura 42 – Top 5 Balcões do Montepio 

 

100m 300m 500m 100m 300m 500m 100m 300m 500m

581 0 1 0 1640 6 11 17 0 0 0 0 0 5557 400 7763

569 0 2 0 2835 1 10 22 0 0 0 110 -99% 4122 300 7134

545 0 2 1 2632 3 10 23 0 1 1 110 -99% 4122 700 7128

580 0 0 1 470 2 4 3 0 0 0 0 0 4596 400 5557

556 0 0 0 905 1 7 8 0 0 0 233 85% 3446 200 5068

AtratividadeTrabalhadores ServiçosID
Metro

Clientes
Concorrência Montepio

Lojas C.C
HotSpot / 

ColdSpot
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6.2.2. Bottom 5 

 

Quanto aos balcões que constam da lista do Bottom 5, estes encontram-se numa 

localização mais periférica ao centro da cidade de Lisboa. É possível verificar o valor da 

sua atratividade (Tabela 12) assim como a sua localização (Figura 43). 

 

 Id 585 – Rua Damião de Gois 

 Id 578 – Rua dos Jerónimos  

 Id 564 – Rua Padre Américo 

 Id 550 – Rua de Xabregas 

 Id 570 – Rua João Ortigão Ramos 

 

Tabela 12 – Bottom 5 Balcões Montepio Segundo a Atratividade 

 

Figura 43 – Bottom 5 Balcões do Montepio 

 

 

100m 300m 500m 100m 300m 500m 100m 300m 500m

585 0 0 0 200 0 1 0 0 0 0 0 -99% 0 100 1

578 0 0 0 604 1 0 5 0 0 0 0 -99% 0 200 198

564 0 0 0 340 2 3 2 0 0 0 0 0 0 300 633

550 0 0 0 990 1 1 0 0 0 0 0 0 0 200 1188

570 0 0 0 545 0 0 0 0 0 0 0 99% 0 200 1345

Atratividade
HotSpot / 

ColdSpot
Trabalhadores ServiçosID

Metro
Clientes

Concorrencia Montepio
Lojas C.C
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6.3. Modelo de localização de Balcões proposto 

 

É viável apresentar um modelo de localização de balcões Montepio, após verificar como 

se encontram distribuídos os balcões existentes e constatada cientificamente a 

possibilidade de efetuar melhorias na rede, devido à existência de hotspot’s que possuem 

um elevado nível de confiança com potencial para ser explorado. A proposta que se faz 

consiste em 4 possíveis localizações de balcões (Figura 44), que se encontram com níveis 

de confiança superiores a 80%. As localizações sugeridas encontram-se fundamentadas 

através de fatores locais, tal como a ausência de balcões do Montepio numa área de 

influência de 500m de forma a evitar “canibalização” de clientes, o número de possíveis 

clientes, o número de clientes atuais, o nível de confiança obtido através do mapa de 

validação, a proximidade ao Metro, entre outros (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13 – Proposta de quatro possíveis localizações de balcões Montepio 

Através da tabela anterior verifica-se que as localizações propostas assim como fatores 

que podem ser considerados determinantes na localização dos balcões, são um importante 

meio de apoio à decisão, com indicação das vantagens em cada localização assim como 

das desvantagens, a saber:  

 Aeroporto de Lisboa: Possuí como desvantagens o baixo número de clientes na 

área de influência; a existência de três balcões da concorrência que se encontram 

na área de influência de 500m; a localização distante das áreas residenciais e 

empresariais. Porém como vantagens, tem o facto de ser, um local com bastante 

tráfego pedonal, quer esteja relacionado com embarque ou desembarque, de 

passageiros; um elevado número de trabalhadores; uma elevada mobilidade pois 

possuí Metro e para finalizar, possuí um nível de confiança de 85%.  

 

 Avenida Almirante Gago Coutinho: Como desvantagens este é um local que 

não possuí Metro nas imediações, assim bem como apresenta um baixo número 

de clientes. No entanto, é um local que não possuí balcões da concorrência, não 

existem igualmente quaisquer balcões do Montepio numa área de 500m, o que 

elimina logo o risco de canibalização entre eles, e possuiu um número bastante 

100m 300m 500m 100m 300m 500m 100m 300m 500m

Aeroporto de Lisboa 0 1 0 485 0 1 2 0 0 0 17 85% 2563 3562

Avenida Almirante Gago Coutinho 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 99% 6487 7627

Rua da Junqueira 0 0 0 966 0 0 0 0 0 0 0 80% 0 1166

Centro Comercial Pingo Doce Bela Vista 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 85% 0 495

AtratividadeLocalização Lojas C.C
HotSpot / 

ColdSpot
Trabalhadores

Metro
Clientes

Concorrencia Montepio
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elevado de trabalhadores nas imediações assim como um elevado nível de 

confiança, mais precisamente 99%. 

 Rua da Junqueira: Tem como desvantagens a ausência do Metro e o facto de 

não existir o número de trabalhadores disponíveis para a área em questão. 

Todavia, apresenta como vantagens a particularidade de ser das 4 possíveis 

localizações propostas, aquela que possuí um maior número de clientes, assim 

como um nível de confiança de 80% e encontra-se localizada nas imediações do 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical podendo ser um ponto de interesse tendo 

em conta que este instituto possuí ensino, investigação entre outros serviços 

prestados à comunidade. 

 Centro Comercial Pingo Doce na Bela Vista: Apesar de invulgar, esta é uma 

opção a ser ponderada. Como desvantagem temos o facto de possuir um baixo 

número de habitantes nas imediações e de não existir um número concreto de 

trabalhadores ou empresas na área de influência; no entanto é um local com 

bastante tráfego pedonal, que se deve à presença da superfície comercial Pingo 

Doce, e à existência de uma estação do Metro nas imediações. Verificou-se ainda 

a não existência de concorrência na área de influência, bem como de balcões do 

Montepio de forma a não existir “canibalização” dos clientes. Para finalizar, 

possuí um nível de confiança de 85%. 
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Figura 44 – Possíveis Locais de Implementação 

 

6.4. Validação das localizações através do modelo gravítico de Huff 

 

Após se verificarem todos os possíveis locais de implementação de novos balcões do 

Montepio, pretende-se agora perceber qual a influência que estas possíveis localizações 

de novos balcões têm sobre a rede atual. Para isso recorreu-se ao Modelo Gravítico de 

Huff. 

6.4.1. Áreas gravitacionais de Huff 

 

O modelo gravítico de Huff encontra-se dependente do cálculo da distância, seja ela a 

distância euclidiana (distância em linha reta) ou a distância através da rede viária. No caso 

da distância através da rede viária, estas dão origem a áreas gravitacionais mais realistas 

pois contiguamente a cada troço de estrada, por norma, encontra-se um passeio por onde 

os potenciais clientes se podem deslocar. Todavia existem erros associados a este tipo de 

análise que decorrem do facto de algumas destas áreas, que são possíveis de aceder 

através de passeios que não se encontram representados na rede viária podendo causar 

pequenas distorções nas áreas gravitacionais de cada balcão. Como tal serão analisadas, 
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caso a caso as quatros sugestões de possíveis localizações de balcões e como estas 

influenciariam as áreas gravitacionais dos balcões existentes.  

O que representa uma área gravitacional? O modelo de Huff procura efetuar o cálculo da 

probabilidade de um cliente se deslocar a determinado balcão, logo a área gravitacional 

de um balcão representa uma superfície de potenciais consumidores para um determinado 

produto ou serviço. Essa superfície é formada por padrões de cores em que a procura por 

um tipo particular de produto ou serviço diminuí à medida que aumenta a distância entre 

o consumidor e o estabelecimento em questão (Lima, 2007). 

Através das seguintes imagens é possível verificar a influência que os balcões propostos 

possuem sobre os existentes, assim como verificar as áreas de mercado que cada balcão 

proposto possuí e as áreas gravitacionais que estes possuem sobre os clientes.  

É ainda possível verificar, que a implementação de uma nova localização influencia toda 

a rede de balcões. Precisamente, ao inserir um novo balcão irá existir quase na totalidade 

uma remodelação das áreas de mercado, numa lógica sistémica que se traduz em casos 

como: áreas onde existe uma elevada probabilidade de clientes, que lá se encontrem 

recorrerem ao balcão sobre o qual se encontram na influência. Para além das áreas de 

mercado é possível observar as áreas gravitacionais de cada balcão proposto, sendo 

possível verificar as áreas sobre as quais o balcão irá exercer uma força de gravitação 

sobre os clientes, e com que intensidade. 
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6.4.1.1. Avenida Almirante Gago Coutinho 

 

Como é possível perceber na figura 45, assim como através da tabela 13 indicada 

anteriormente, o melhor local de implementação de um novo balcão seria a Avenida 

Almirante Gago Coutinho, uma vez que este balcão iria adquirir um índice de atratividade 

que o deixaria em segundo lugar na rede de balcões do Montepio existentes de momento, 

assim como é também possível verificar através das áreas de mercado, que o facto de ser 

implementado um balcão naquela localização irá abranger uma área com uma 

considerável extensão (Figura 40), pode-se ainda afirmar que a implementação deste 

balcão iria criar a maior área de mercado comparativamente com as existentes, devendo-

se isso ao facto de ser uma avenida com elevados níveis de acesso. Verifica-se porém, 

que a área de mercado representada vai além da previsão das áreas gravitacionais, sendo 

que de forma proporcionalmente inversa, à medida que aumenta a distância diminuí a 

capacidade atrativa do local. Todavia, afirmar que um indivíduo procura sempre o local 

mais próximo para adquirir bens ou serviços é simplista, pois esse mesmo indivíduo 

poderá estar disposto a percorrer distâncias mais elevadas caso existam condições 

especiais como produtos exclusivos, atendimento personalizado, variedade de produtos 

ou serviços ou questões estéticas (Lima, 2007).  

 

Figura 45 – Modelo de Huff para a localização na Avenida Almirante Gago Coutinho 
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6.4.1.2. Aeroporto de Lisboa 

 

O segundo local proposto para implementar um novo balcão será no Aeroporto de Lisboa. 

Apesar de este não ser um local onde os clientes a residir nas imediações do mesmo 

pretendam se deslocar devido a todos os transtornos que podem existir, e.g., trânsito, 

acessos pedonais pouco convidativos, poluição (atmosférica e sonora), em deslocações 

ao Aeroporto, este seria de maior utilidade para passageiros, trabalhadores e transporte 

de valores, isto porque a área gravitacional como se pode verificar (Figura 46) apenas 

consegue abranger a área do aeroporto apesar de a mesma possuir uma dimensão elevada, 

ficando de fora os residentes da Charneca e da Ameixoeira. Por sua vez, a área de mercado 

vai contra o indicado, ou seja, a área de mercado que é possível visualizar abrange a 

Charneca, Ameixoeira e ainda parte do Lumiar. 

 

Figura 46 – Modelo de Huff para a localização no Aeroporto de Lisboa 
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6.4.1.3. Rua da Junqueira 

 

A terceira proposta de possível localização de um novo balcão Montepio seria na Rua da 

Junqueira. Para essa rua verifica-se no entanto que a previsão da área gravitacional 

(Figura 47) não é muito elevada, no entanto se observarmos a área de mercado que esta 

localização possuí é possível perceber que esta representa a segunda maior área de 

mercado dos balcões propostos, sendo este modelo de Huff realizado através das redes 

viárias, significando que o local usufruí de elevada acessibilidade, assim como também 

já foi indicado anteriormente esta possível localização encontra-se nas imediações do 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical podendo ser um ponto de interesse tendo em 

conta que este instituto possuí ensino universitário. 

 

Figura 47 – Modelo de Huff para a localização na Rua da Junqueirá 
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6.4.1.4. Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista 

 

Como última proposta de possível localização de um balcão Montepio surge algo que é 

fora do comum, ou seja, uma possível implementação de um balcão do Montepio no 

Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista. Todavia, esta não é uma proposta totalmente 

descabida e descontextualizada, uma vez que a tendência de já alguns bancos, segundo 

dados empíricos e testemunhos de pessoas do sector, é de diminuir o número de balcões 

e apostar em serviços de atendimento eletrónico, quer seja por telefone, internet, App’s, 

ou mesmo os chamados balcões-quiosque e ATM’s. Nesta lógica, sugere-se que à imagem 

dos centros comerciais, também algumas grandes superfícies comerciais como o Pingo 

Doce da Bela Vista possam constituir um novo sítio de exploração e captação de clientes 

e serviços, para balcões Montepio. 

Este local é o que possuí uma menor atratividade de todos os balcões propostos, isto deve-

se ao reduzido número de habitações na área de influência de 500m, a um baixo número 

de clientes do Montepio, assim como à ausência do número de trabalhadores que operam 

no Pingo Doce em questão. No entanto este é o local que possuí a maior área gravitacional 

(Figura 48), assim como a mais intensa como se pode observar pela sua tonalidade; quanto 

à área de mercado esta indica servir as áreas de Olaias, Alto do Pina e Marvila. Apesar de 

este ser a possível localização com um menor índice de atratividade, não deve ser 

descurada pois sendo o Pingo Doce um local com elevado movimento pedonal poderá ser 

um local a ter realmente em conta. 
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Figura 48 – Modelo de Huff para a localização no Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista 
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Como produto final deste relatório, pretende-se ir mais além do que a proposição de locais 

de implementação de balcões. Recorrendo à criação de um modelo geo-demográfico 

também conhecido como “Mosaico” pretende-se direcionar os serviços ou produtos 

disponíveis pelos balcões para um segmento de clientes que pode considerar como sendo 

do seu “target”. Se a demografia é o estudo sobre os tipos de população e as suas 

dinâmicas, então a geo-demografia pode ser considerada como o estudo sobre os tipos de 

população e as suas dinâmicas e a sua variação ao longo das áreas geográficas (Birkin & 

Clarke, 1998). Segundo Harris et al., (2005) onde nos encontramos revela algo sobre 

quem nós somos, assim como, saber onde determinado indivíduo vive revela informações 

úteis sobre como ele vive.  

Existem vários fatores físicos, sociais e económicos que podem surgir como elemento 

filtrador de onde determinado tipo de indivíduos vive. Como exemplo disso tem-se o 

custo das habitações, um indicador que pode ajudar a prever as características da 

população suscetíveis de serem encontradas em determinadas áreas, características essas 

que vão desde o carácter, a hábitos de consumo, preferências por determinados segmentos 

de serviços, ideais e estilos de vida, religião, entre outras.  

Uma vez mais, pode-se verificar o sentido e implicação da Lei de Tobler (“o que se 

encontra mais próximo esta mais relacionado do que o que se encontra distante”), uma 

vez que se pode constatar o facto de a distância e a localização geográfica constituírem 

restrições sobre quem nós conhecemos, as nossas redes de amizades, os nossos locais de 

lazer e convívio, os nosso hábitos e até as nossas preferências religiosas, políticas e 

desportivas. Em outros termos é desta forma provável que os nossos comportamentos, 

escolhas, aspirações e ideias sejam influenciados por aqueles com quem interagimos no 

nosso quotidiano.  

Foi com base nesta tese, de resto já dissertada por outros como Sui (2004), que se avançou 

para a realização deste modelo, na perspetiva de empiricamente provar que este tipo de 

correlação se encontra em segmentos da população, através de atributos como a 

localização de pensionistas, indivíduos com formação superior, indivíduos de estatuto 

elevado ou até indivíduos com rendimentos baixos, exibindo um padrão não uniforme e 

não aleatório, estando em vez disso, agrupados em cluster´s, em determinados locais 

através de uma correlação espacial positiva que se deve a esses indivíduos possuírem em 

termos gerais algumas características sociais, económicas e comportamentais em comum. 
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Como resultado, e com vista a servir o sector da Banca, deste método, os indivíduos são 

segmentados em grupos tendo por base uma “média social” da área onde vivem e não 

pelas suas próprias características individuais. 

Existem várias escalas a que é possível efetuar geo-demografia, temos como exemplo o 

caso de algumas empresas no Reino Unido que possuem “mosaicos” efetuados ao nível 

da subsecção estatística, código postal, famílias e finalmente por indivíduo. Pode-se dizer, 

que quanto maior o detalhe que se pretende atribuir mais elevado será o custo de obtenção 

de informação pois o nível de detalhe pode requerer questionários a nível individual e 

isso acarreta sempre mais tempo e maiores custos de aquisição da informação. 

Os dados utilizados para desenvolver os modelos geo-demográficos são dominantemente 

demográficos, com variáveis como a idade, o sexo e número de indivíduos no agregado 

familiar, mas podem também ser, e normalmente são, de carácter socioeconómico onde 

variáveis como a ocupação, o grau académico, os rendimentos e despesas de habitação 

são importantes, a par com variáveis relativamente a estilos de vida tais como hobbies, 

interesses e despesas, que contribuem para uma construção mais personalizada dos perfis. 

Apesar do aumento da produção de dados referentes aos estilos de vida, o núcleo da 

maioria das classificações geo-demográficas continua a ser censitário (Harris et al., 2005) 

sendo sem dúvida a informação mais importante em análises geo-demográficas apesar da 

utilização de uma grande variedade de tipos de dados para gerar perfis ou tipologias 

(Birkin & Clarke, 1998). 

No presente relatório foram utilizadas 45 variáveis (Tabela 14), distribuídas pelos três 

grupos referidos, o grupo demográfico, o socioeconómico e os estilos de vida. 
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Tabela 14 – Variáveis dos grupos Estilo de vida, Demográfico e Socioeconómico utilizadas na construção do Mosaico 

 

7.1. Classificação das Classes Sociais 

 

Os modelos geo-demograficos são algo que as empresas procuram cada vez mais, sendo 

esta uma indústria multimilionária com uma expansão a nível internacional, devendo-se 

este crescimento a três possíveis razões: 1) a simplicidade dos métodos que faz com que 

seja fácil compreender, aplicar e transferir para uma variedade de contextos analíticos; 2) 

o facto de o modelo poder ser adaptado de forma a este se ajustar ao segmento de mercado 

que se pretende alcançar através de alterações na classificação mais específicas do 

mercado; 3) o facto de o crescimento da geo-demografia coincidir com o crescimento do 

interesse dos SIG’s como plataforma tecnológica (Harris et al., 2005). 
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Tendo em conta a simplicidade de adaptação a diversos contextos, e tal como empresas 

que prestam serviços geo-demográficos que realizam uma customização dos produtos 

base em grupos ou classes para determinados segmentos de mercado, no presente relatório 

foi criado um perfil de clientes adaptado ao sector da Banca no panorama português. 

Inspirado no “Mosaic” da empresa 

Experian do Reino Unido, foi criado um 

total de 7 classes (Figura 49), em que 

cada classe possuí um perfil 

correspondente ao tipo de cliente em 

que se insere; os perfis criados para este 

efeito possuem a seguinte configuração: 

Bairros Premium (Elite) 

Classe onde se encontram presentes grandes empresários e gestores de topo que possuem 

elevados rendimentos assim como elevado poder de compra, estes possuem um elevado 

interesse em itens de luxo tais como jóias, carros, eletrodomésticos e mobílias, 

preocupam-se com a saúde e usufruem de cuidados médicos de elevada qualidade, 

apreciam ocupar o seu tempo disponível com atividades de lazer, cultura e turismo, 

utilizam empresas de prestação de serviços como por exemplo serviços de catering e 

encontram-se numa faixa etária que vai dos 25 anos até aos 65 anos de idade. 

 

Bairro Prestígio (Acima da Media) 

Esta classe possuí maioritariamente executivos. São indivíduos que possuem 

investimentos nos mais variados sectores, vivem normalmente em áreas residenciais na 

periferia, tendem a possuir uma habitação equipada e preocupam-se com a manutenção 

da mesma, são conservadores no que toca a vestuário e mobília preferindo bom gosto 

acima de ostentação, preferem a qualidade e confiabilidade de marcas de renome no que 

toca a produtos adquiridos, e normalmente tendem a ser influenciados por evidências e 

não por marketing agressivo, tendem a possuir padrões de consumo que envolve grandes 

superfícies comerciais e áreas de luxo, fazem parte de uma classe social que possuí idades 

acima dos 40 anos, e possuem também o interesse de ocupar o seu tempo disponível com 

atividades de lazer, cultura e turismo. 

Figura 49 – Classes Sociais adaptadas à realidade Portuguesa 
para o Mosaico 
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Bairro Saúde e Bem-Estar (Media Alta) 

Esta classe possuí casais jovens que se encontram preocupados com o conforto da 

habitação e o crescimento dos seus filhos, possuem formação académica superior e 

encontram-se empregados em quadros médios como técnicos/júnior com possibilidade de 

progressão na carreira, habitam na periferia da cidade onde existem equipamentos que 

satisfazem as suas necessidades, tais como escolas primárias, shoppings, clinicas de 

saúde, ginásios, entre outros. Como se encontram preocupados com o conforto da sua 

habitação tendem a possuir uma casa bem equipada, e possuem interesse em produtos 

digitais e de entretenimento que se encontrem ligados a marcas relacionadas com 

inovação e excelência. Esta é uma classe que possuí capacidades financeiras e encontra-

se recetiva a compra de habitação, possuem pouco tempo disponível resultante do 

trabalho e dos cuidados prestados à família optando dessa forma por serviços online como 

por exemplo homebanking; quando possuem tempo livre procuram entretenimento em 

cinemas, parques temáticos, ginásios ou eventos desportivos. Planeiam de forma a não 

ficarem expostos a incertezas financeiras e tiram proveito de entidades Bancarias através 

de serviços como contas poupança, quanto a padrões de consumo estes tendem a comprar 

em centros comerciais fora da cidade e utilizam carro como meio de transporte para essas 

deslocações.  

Bairro Sénior 

Classe onde os indivíduos possuem idades acima dos 64 anos, e têm como prioridade 

cuidados relacionados com a saúde e como principal preocupação a alimentação e os 

netos; estes possuem rendimentos que provém de pensões ou reformas assim como 

algumas poupanças efetuadas ao longo dos anos. Como padrões de consumo estes tendem 

a consumir bens e serviços nas proximidades da sua residência, compram pouca mobília 

e bens duráveis, são leais pois apostam em marcas conhecidas e que sempre consumiram 

em vez de marcas brancas, utilizam pouca tecnologia, o que indica que não utilizam 

serviços online como homebanking, por norma não possuem dívidas, e se possuírem 

tendem a rapidamente as liquidar. 
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Bairros por Conta-de-Outrém (Classe Media) 

Classe com casais que possuem um ou mais filhos, habitam em áreas com bons acessos, 

rendas acessíveis e áreas não problemáticas. Possuem emprego que é sediado em 

escritórios, entidades do estado, áreas fabris, entre outras. Esta classe possuí um baixo 

nível de desemprego e rendimentos médios, não tendem a sobreviver de subsídios e 

encontram-se na faixa etária dos 25 aos 64, como padrões de consumo estes adquirem 

produtos mais mainstream como lojas e marcas reconhecidas, possuem orgulho nos seus 

bens indicando que efetuam manutenção regular das suas habitações, carro e outros bens. 

Respondem de forma positiva a marketing que mostre satisfação pela obtenção de algo, 

assim como atribuem valor à relação qualidade/custo, campanhas de marketing por jornal, 

telefone e porta a porta tendem a surtir o mesmo efeito positivo; utilizam contas Bancarias 

em agências mainstream, e por fim tendem a consumir bens fora da cidade em grandes 

centros comerciais para onde se deslocam em viatura própria. 

Bairro Operário (Classe Baixa) 

Indivíduos desta classe vivem com os seus filhos, estes possuem uma idade entre o 

primeiro ano de idade e os 19 anos, executam trabalhos manuais repetitivos e são 

indivíduos pouco instruídos que vivem na comunidade em que cresceram e, efetuam 

pouca ou nenhuma manutenção nas suas habitações. Como padrões de consumo, estes 

procuram adquirir produtos localmente apenas se deslocando a grandes superfícies 

comerciais caso procurem algo mais específico não oferecido localmente, consomem 

produtos em função do seu custo e tendem a adquirir produtos de marca branca. 

Bairro multicultural (Minorias Étnicas) 

Indivíduos pertencentes a esta classe possuem rendimentos baixos ou usufruem de 

subsídios sociais, possuem famílias numerosas, baixo nível de instrução, efetuam 

trabalhos pouco técnicos devido ao baixo conhecimento das IT e encontram-se 

submetidos a elevados níveis de privação social, como padrões de consumo estes tendem 

a efetuar um consumo elevado de produtos relacionados com álcool, tabaco e jogo, 

utilizam transportes públicos para se deslocarem para o emprego assim como para a 

aquisição de bens; consomem maioritariamente marcas brancas, efetuam um consumo 

raro de duráveis ou materiais de reparação/manutenção da habitação, e não são 

qualificáveis quanto à obtenção de crédito. Tendem a adquirir bens em segunda mão, 
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devido aos reduzidos recursos monetários e não usufruem de atividades de lazer, cultura 

e ou turismo. 

7.2. Agrupamento com base nas classes sociais 

 

A existência de dados censitários promoveu o crescimento da geo-demografia. No entanto 

processar esta quantidade de dados requer ferramentas poderosas de DM tal como referido 

anteriormente no capítulo das redes neuronais artificias, como forma de descobrir 

relações interessantes entre os dados, padrões espaciais e características que podem existir 

em bases de dados e não sejam possíveis verificar a “olho nu”, ou recorrendo a métodos 

de análise linear. Krugman (1996) dá como exemplo um pote de cerâmica partido em 

inúmeras peças, em que se encontra um estranho e escondido padrão, e que ao juntar 

lentamente as peças, indo das menores às de maior dimensão, passará de desordem a 

padrões, revelando a forma do que se espera obter. 

 Segundo Miller & Han (2009) este tipo de segmentação das classes, ou clusterização 

envolve o particionamento conjunto de dados selecionados em grupo ou classes, 

geralmente através da aplicação de um algoritmo de análise de cluster’s para examinar as 

relações dos dados e um conjunto finito de classes. Para a construção destes cluster’s foi 

utilizada uma ferramenta que possuí por base o algoritmo K-means, com o objetivo de 

desenvolver regiões homogéneas e detetar os padrões das 7 classes sociais referidas, na 

medida que este algoritmo é particularmente adaptado ao processamento de informação 

espacial. 

Após efetuar-se o processamento do algoritmo, este gera 2 outputs: o primeiro em formato 

vetorial, e o segundo em formato PDF. O formato vetorial permite verificar 

espacialmente onde se encontram os cluster’s, e possuí um número associado que 

representa o seu cluster. No entanto apenas um número não permite que exista uma 

perceção sobre qual a classe social que este representa. Para isso é necessário recorrer ao 

segundo output, neste caso o PDF, o qual se encontra dividido em quatro fases: na 

primeira fase do relatório, é feita uma análise estatística de todas as variáveis (Anexo 2), 

na segunda fase, inicia uma análise de todas as variáveis de forma dedicada a cada um 

dos cluster’s (Anexo 3), posteriormente na terceira fase é possível perceber como cada 

variável se encontra distribuída por todos os cluster (Anexo 4), sendo a ultima fase visual 

onde existe o Parallel Box Plot (Anexo 5).  
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Para ser possível perceber a distribuição das variáveis é necessário recorrer à imagem 

explicativa (Figura 50) que exemplifica um caso onde a média do grupo em determinada 

variável se encontrou acima da média global e do mínimo do grupo (e.g., cluster), mas 

abaixo do quantil superior global assim como abaixo do valor máximo do grupo.  

 

Figura 50 – Figura explicativa que possibilita a interpretação das classes sociais 

Porém atribuir classes sociais aos cluster’s foi algo moroso, que envolveu conhecimento 

empírico dos dados assim como das classes sociais. Foi necessário visualizar uma a uma 

todas as variáveis, e tentar observar os valores de todas elas e procurar encaixar o valor 

visualizado, nos valores esperados de cada um dos cluster’s. A título de exemplo, 

imaginemos o poder de compra per. capita de um cluster designado de Bairro Premium 

em comparação com o poder de compra per. capita de um bairro multicultural, no fundo 

estes encontrar-se-ão em pontas opostas; pois bem, é através deste tipo de esforço mental 

que foi possível montar-se o “puzzle” que podemos considerar a criação de um mosaico 

geo-demográfico (Figura 41). 
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Figura 51 – Mosaico, Localização das Classes Sociais 

 

Algo que é necessário ter em conta na criação do presente mosaico é a limitação que o 

mesmo possuí, ou seja ao analisar os resultados espaciais verifica-se que a ausência de 

um elevado número de variáveis pode ter influenciado a qualidade dos mesmos, já que os 

modelos que existem hoje em dia e são comercializados possuem um número de classes 

sociais mais elevado, exemplo disso é a Experian, que possuí 12 classes sociais, dentro 

das quais existem 62 subdivisões (Cliquet, 2006). Neste relatório apenas foram criadas 7 

classes e não foi feita nenhuma subdivisão das mesmas; a Experian por sua vez, utiliza 

um total de 450 variáveis, tendo sido apenas possível efetuar a utilização de 45 neste 

modelo, o que de alguma forma veio a causar influência sobre os resultados finais. 

Foi dessa forma possível verificar espacialmente, como os cluster’s se encontram 

dispersos, e criar o perfil de clientes para cada agência bancária de forma a que possam 

sugerir produtos que se encontrem no segmento de mercado das classes sociais que se 

pretende abranger.  
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7.3. Exemplo de adaptação de um balcão à sua envolvência 

 

Como o objetivo da realização do mosaico a passar pela adaptação dos serviços 

disponibilizados pelas agências Bancarias ao segmento de mercado no qual se insere, isto 

significa que essa adaptação poderá resultar em uma especialização das agências a 

determinados segmentos de mercado (Figura 52). Neste caso específico, verifica-se que 

o balcão possuí na sua área de influência segmentos de cliente cujo perfil se inserem nos 

bairros Premium, bairros Sénior e por Conta-de-Outrém, sendo possível através desta 

segmentação direcionar os produtos do balcão ao tipo de clientes.  

Como exemplo de produtos direcionados é possível sugerir para os bairros Premium, 

serviços como produtos prestígio e fundos de investimento; para os bairros Sénior 

serviços como, soluções mutualistas e proteção sénior, e por fim, para os bairros por 

conta-de-outrém serviços como, Montepio ordenado e poupança complementar. É desta 

forma também possível efetuar o envio de publicidade por correio normal ou eletrónico, 

para estes locais/clientes com produtos direcionados para os perfis sociais, evitando 

desperdício de recursos monetários ao enviar flyers publicitários com produtos que não 

se encontrem direcionados para o perfil do cliente. 

 

Figura 52 – Mosaico, exemplo de implementação em um Segmento de Mercado 
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Na realização deste relatório de estágio foi abordado a temática do Geomarketing 

aplicado ao setor da Banca, para o qual foi desenvolvido um modelo, onde se verificou 

que os SIG e a sua espacialidade confirmam a tese já batida, da relevância da sua 

importância como uma mais-valia na gestão, análise e tomada de decisão, na medida em 

que permitiu verificar padrões que de outra forma seriam impossíveis de observar através 

da BigData. Para tal foi necessário recorrer a algoritmos que conseguissem responder às 

necessidades que o Geomarketing procura colmatar, tais como, a constante procura de 

oportunidades de negócio, a procura de padrões, a procura pela melhor localização, entre 

outras. 

Numa fase inicial do relatório de estágio foi efetuada uma análise estatística dos dados 

através do cruzamento de informação com as áreas de influência dos balcões do 

Montepio, onde se obteve uma aproximação que foi de encontro à realidade, já que se fez 

uso da rede viária para a criação das áreas de influência e da qual resultaram tempos e 

distâncias de acesso mais realistas, uma vez que tem em conta a impossibilidade de acesso 

de outra forma que não através das vias. Como valor predefinido para as áreas de 

influência foi observado através de autores como Christaller, Burton & Mitchell (2006,) 

que 500m seria a distância que qualquer individuo se encontraria disposto a percorrer para 

obter serviços ou bens. 

A integridade dos dados é algo que qualquer tipo de negócio/projeto, que pretenda 

usufruir da vantagem que o geomarketing tem para oferecer deve ter especial atenção. Na 

realização do presente relatório não foi possível obter dados reais pois estes possuem um 

caracter confidencial, tendo sido necessário criar dados como a localização dos clientes. 

Seria também importante obter a segmentação a que cada balcão se destina, mas também 

essa é informação que não foi possível adquirir, e que poderia efetuar total distinção nos 

resultados pois verificou-se que existem balcões que se encontram a menos de 500m de 

distância entre eles e se no entanto se forem destinados a segmentos distintos estes não se 

irão canibalizar. 

A realização de uma análise de geomarketing no setor da Banca não poderia passar sem 

que fossem utilizados modelos de BI e BA, pois estes são fundamentais na descoberta de 

conhecimento e oportunidades. O BI contribuiu para o relatório de estagio com a 

descoberta de padrões através da BigData, padrões esses que era impossível descobrir 

sem se recorrer a algoritmos como o SOM, no entanto e pela experiencia obtida através 

da realização de toda a análise, este modelo possuí melhor aplicabilidade quando não 
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existe uma ideia predefinida por parte de um possível cliente, onde se tenta encontrar 

padrões para posteriormente verificar a possibilidade destes se tornarem vantagens 

competitivas face à concorrência. Quanto ao BA, este permite soluções Tailor-Made, ou 

seja, soluções à medida das necessidades empresariais do cliente. Porém esta análise foi 

uma simulação da importância que poderia ser atribuída a determinadas variáveis, tendo 

sido através desta análise que se obtiveram resultados mais próximos da real distribuição 

da rede de balcões do Montepio. Foi também possível verificar a existência de 

oportunidades que não estavam a ser exploradas, exemplo disso é a possível localização 

no Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista, sendo essa outra forma de gerar 

oportunidades de negócio. No entanto ambos os modelos não são perfeitos e possuem as 

suas falhas, pois cada um vai de encontro a situações distintas, em que é necessário um 

elevado conhecimento do setor sobre o qual se procura desenvolver soluções de forma a 

permitir sugerir ao cliente qual a melhor opção. É no seguimento dessa problemática que 

surge o modelo implementado no presente relatório, que realiza o cruzamento dos dois 

modelos permitindo obter resultados mais conclusivos e com um nível de confiança 

superior aos anteriores, pois ao efetuar o cruzamento de ambos os modelos verifica-se a 

existência de áreas em comum para ambos os modelos, significando que essas serão as 

áreas com nível de aptidão mais elevado. As áreas em comum anteriormente referidas são 

as áreas que resultam de uma análise hotspot, e correspondem a áreas que possuem a 

particularidade de efetuar uma análise de vizinhança o que permite a tomada de decisões 

através de fundamentos estatísticos em vez de decisões baseadas em escolhas 

cartográficas. 

Na continuação do modelo proposto foi necessário efetuar a atribuição de pontuação a 

características/critérios, de forma a ser possível obter um valor de atratividade. Esse 

mesmo valor foi utilizado como um índice da sua localização o que permitiu efetuar um 

ranking aos balcões do Montepio, que se organizou por forma a dar destaque, a um Top 

5 e a um Bottom 5. Os balcões do Top 5, são aqueles que podem servir de modelo, em 

termos de política ajustada ao meio; os balcões que correspondem ao Bottom 5, são locais 

que poderiam ser encerrados, relocalizados ou no melhor dos casos (dependendo de que 

fatores mais o penalizam) serem alvo de novas políticas estratégicas.  

Posteriormente, a atratividade foi utilizada para o modelo de Huff de forma a perceber 

como um novo local para um balcão poderia influenciar toda a dinâmica da atual rede de 

balcões. Este modelo poderia gerar resultados mais afinados caso tivesse sido possível 



Capítulo 8 – Considerações Finais                                                                                                        111 
 

utilizar indicadores de performance para classificar cada balcão, no entanto a privacidade 

dos dados constituiu novamente uma barreira tendo sido este o melhor método encontrado 

para simular esta forma de análise.  

Como fase final da realização do relatório de estágio foi criado o Mosaico geo-

demografico, tendo como objetivo verificar o tipo de classes sociais e onde estas se 

localizam. Tendo como inspiração o Mosaic da empresa inglesa Experian, foram criados 

7 perfis sociais adaptados à realidade portuguesa. Contudo, para verificar onde se 

localizam essas classes sociais criadas foi necessário recorrer ao algoritmo K-means de 

forma a perceber quais as variáveis que mais influenciam cada um destes, sendo 

posteriormente atribuídas as classes sociais aos cluster’s gerados através do K-means. 

Através da localização das classes sociais foi possível efetuar um cruzamento com os 

balcões existentes e efetuar uma simulação de modelo de negócio adaptada ao segmento 

de mercado em que se encontra inserida, e a partir do qual é possível adaptar a oferta de 

serviços ou bens de forma direcionada para as classes sociais na sua envolvência. Assim, 

pretende-se contribuir para uma redução no desperdício de recursos, uma maior eficácia 

das medidas tomadas e maiores lucros. 

Durante a realização do relatório de estágio foram vários os problemas e barreiras 

encontrados, no entanto, a utilização do modelo criado para a prática de Geomarketing 

no setor da Banca pode ser considerado como uma mais-valia como forma de apoio à 

decisão. É no entanto necessário reforçar que este, como qualquer outro modelo possuí 

as suas limitações, e a principal limitação do modelo utilizado está relacionada com a 

integridade dos dados, pois o setor da Banca possuí restrições quanto à partilha dos dados 

de forma aberta por motivos de privacidade, tendo sido essa a principal limitação de todo 

o modelo.  

Uma forma de melhorar o modelo será futuramente através da introdução de variáveis 

que introduzam o fator económico nas localizações, tais como o custo do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, custo de imóveis nas áreas propostas para abertura ou 

relocalização de balcões, localização de ATM’S por número de clientes e criação de perfis 

relacionados com o estilo de vida de clientes tendo em conta os seus consumos através 

de cartões de débito ou crédito. 

Em suma, o modelo proposto de geomarketing aplicado ao setor da Banca deve ser 

encarado como um recurso de apoio à decisão, como forma de redução do desperdício de 
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recursos, e contribuir para a implementação dos mesmos de forma sustentada, 

promovendo a sustentabilidade do setor da Banca, assim como de qualquer outro tipo de 

negócio que pretenda tirar partido das vantagens que o geomarketing tem para oferecer.  
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Anexo 1 – Ranking dos balcões do Montepio segundo a atratividade calculada 

 

Anexo 2 - Primeira fase do report do mosaico 

 

Anexo 3 - Segunda fase do report do mosaico 

100m 300m 500m 100m 300m 500m 100m 300m 500m

581 0 1 0 1640 6 11 17 0 0 0 0 0 5557 400 7763

569 0 2 0 2835 1 10 22 0 0 0 110 -99% 4122 300 7134

545 0 2 1 2632 3 10 23 0 1 1 110 -99% 4122 700 7128

580 0 0 1 470 2 4 3 0 0 0 0 0 4596 400 5557

556 0 0 0 905 1 7 8 0 0 0 233 85% 3446 200 5068

588 0 0 1 175 0 2 5 0 0 1 171 75% 4507 100 5046

563 0 1 0 1080 5 2 3 0 0 0 0 75% 3369 200 4939

582 0 1 0 1165 2 3 3 0 0 0 0 99% 1568 400 3925

577 0 0 1 165 0 8 2 0 0 1 0 85% 3231 200 3886

579 0 0 1 1885 1 8 7 0 0 0 0 90% 747 400 3516

565 0 0 1 2590 1 3 7 0 0 1 0 99% 0 300 3479

568 0 0 1 555 0 2 3 0 0 0 87 85% 1949 400 3386

546 0 0 0 1955 2 3 5 0 0 0 0 0 1220 200 3365

555 0 1 0 2240 1 5 7 0 0 1 0 99% 0 300 3227

566 0 1 1 1930 0 8 15 0 0 0 244 95% 1696 200 3151

576 0 1 0 1550 4 4 3 0 0 0 0 99% 368 300 3007

553 0 0 0 2305 5 7 1 0 0 1 0 95% 0 300 2992

558 0 0 0 2190 2 11 15 0 0 1 0 99% 2560 300 2962

573 0 1 0 2195 2 1 4 0 0 0 0 85% 0 200 2888

575 0 1 0 305 0 3 4 0 0 0 171 -85% 2205 300 2874

584 0 1 0 2415 0 12 18 0 1 1 196 75% 32388 100 2681

572 0 1 0 1845 1 2 2 0 0 0 0 0 437 200 2677

561 0 0 0 2664 1 3 3 0 0 0 0 -85% 0 200 2557

549 0 0 0 1890 0 2 4 0 0 0 0 85% 0 300 2484

554 0 0 0 1705 1 0 8 0 0 0 0 -85% 778 300 2474

586 0 0 0 1770 1 1 2 0 0 0 0 0 592 100 2458

557 0 0 1 2110 0 3 14 0 1 0 0 0 2578 300 2293

548 0 0 1 1225 0 6 10 0 0 0 0 99% 37 300 2246

560 0 0 1 2439 0 14 10 0 0 2 54 -99% 0 400 2169

559 0 0 0 680 1 1 6 0 0 0 0 85% 883 300 2155

583 0 1 0 1760 1 6 13 0 0 0 0 75% 13 100 2153

589 0 1 0 1760 1 6 13 0 0 0 0 75% 13 100 2153

547 0 0 0 1170 0 6 1 0 0 0 0 99% 0 300 2063

567 0 0 0 1115 0 1 3 0 0 0 0 99% 0 300 2011

571 0 1 0 1758 0 3 2 0 0 0 0 -99% 72 300 1725

574 0 0 0 550 2 2 7 0 0 0 91 99% 0 300 1530

570 0 0 0 545 0 0 0 0 0 0 0 99% 0 200 1345

550 0 0 0 990 1 1 0 0 0 0 0 0 0 200 1188

564 0 0 0 340 2 3 2 0 0 0 0 0 0 300 633

578 0 0 0 604 1 0 5 0 0 0 0 -99% 0 200 198

585 0 0 0 200 0 1 0 0 0 0 0 -99% 0 100 1

ID Clientes Lojas C.C
HotSpot / 

ColdSpot
Trabalhadores AtratividadeServiços

Metro Concorrencia Montepio
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Anexo 4 - Terceira fase do report do mosaico 

 

Anexo 5 - Quarta e última fase do report do mosaico 
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Anexo 6 – Dispersão das Variáveis na U-Matrix 


