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Resumo: Neste trabalho, o potencial para produtos de supermercados em
municípios do Estado de São Paulo é modelado por meio da aplicação de
modelos lineares hierárquicos em dois níveis (município e microrregião) e em
três níveis (município, micro e mesorregião). Os modelos lineares hierár-
quicos acomodam bem as relações espaciais de vizinhança e hierarquia que
estruturam o mercado, produzindo resíduos normais, homocedásticos e não
autocorrelacionados espacialmente (enquanto os modelos de regressão linear
convencionais não permitem incorporar os conceitos de estrutura geográfica e
têm seus pressupostos de homocedasticidade e independência violados). A
metragem de loja e a densidade populacional são propostas como variáveis
proxi para, respectivamente, a demanda de mercado e a hierarquia de uma
localidade.

Palavras-Chaves: Escola Regional de Marketing - Geografia de Negócios -
Geomarketing - Hierarquia Geográfica - Marketing - Modelos Lineares
Hierárquicos - Potencial de Mercado - Previsão de Demanda - Região -
Supermercados - Teoria do Lugar Central - Vizinhança.
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Convenção
Para evitar a repetição de indicações de "tabela preparada pelo autor" e
"gráfico preparado pelo autor", a fonte de gráficos e tabelas será indicada
apenas quando envolver terceiros.

Ao longo de todo o texto, o verbo "estimar" e as palavras conexas, como
"estimação", "estimativa", etc, foram utilizadas com o sentido comum de
"determinar por cálculo ou avaliação o preço ou valor de algo" (FERREIRA,
1995); frequentemente, foram empregados como sinôminos do verbo "prever"
e palavras derivadas, entendendo-se prever como "calcular, conjeturar"
(FERREIRA, 1995). A distinção conceitual que se faz em Estatística entre
"estimar parâmetros" e "prever o valor de variáveis aleatórias", se desejada,
deve ser inferida do contexto.

Software Utilizado
o texto desta tese foi redigido e editado com Microsoft Word. As tabelas e
alguns gráficos foram produzidos com Microsoft Excel; também com este
aplicativo foram realizadas partes básicas do processamento estatístico.
Alguns diagramas foram produzidos com PowerPoint. O processamento
estatístico mais avançado e os gráficos mais especializados foram realizados
com S-Plus 4.5, Minitab 13.1, SPSS 8.0, MatLab e HLM 5. Os mapas foram
preparados com ARe View.
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"A modelagem na ciência permanece, ao menos em parte,

uma arte. No entanto, existem, sim, princípios para guiar

quem cria modelos. O primeiro é que todos os modelos

estão errados; alguns, contudo, são melhores que outros, e

podemos procurar os melhores. Ao mesmo tempo,

devemos reconhecer que a verdade eterna não está ao

nosso alcance. O segundo (também aplicável aos artistas!)

é não se apaixonar por um modelo, em exclusão dos

alternativos. Os dados freqüentemente apontarão, com

igual ênfase, para vários modelos possíveis, e é importante

que o analista aceite isso" (McCULLAGH e NELDER,

1983, p. 6; o grifo é dos autores e a tradução, nossa).

"Um critério para [identificar] um bom modelo é

[verificar] a proporção da variabilidade [dos dados]

explicada por ele, isto é, o tamanho da parcela atribuível

ao sinal em relação à parcela atribuível ao ruído. Na

prática, este critério deve ser equilibrado com o critério da

simplicidade. A Lâmina de Occam sugere que um modelo

parcimonioso e que descreve' os dados adequadamente'

pode ser preferível a um complicado e que deixe pouca

variabilidade sem explicação" (DOBSON, 1983, p. 8; a

tradução é nossa).



1

Introdução

1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

1.1. Origem do Interesse pelo Tema

Nosso interesse pelo tema de potencial de mercado nasceu em um projeto
profissional de planejamento mercadológico realizado em 1996. O projeto
consistia em selecionar 20 municípios para foco prioritário das iniciativas de
atração de novos franqueados de uma empresa varejista. Esta "lista curta" de
municípios-alvo não deveria incluir nenhuma das mais de 100 cidades em que
a empresa já operava.

A tarefa demonstrou-se extremamente interessante, instrutiva e intelectual-
mente desafiadora. De um lado, levou-nos a estudar, entre outras coisas, a
prática corrente das empresas na estimativa de potencial de mercado - e a
levantar dúvidas, objeções e hipóteses a este respeito. De outro, ofereceu-nos
a oportunidade de testar respostas a algumas destas questões, com base em
dados coletados nos numerosos estabelecimentos da rede, dispersos em ampla
base geográfica.

1.2. Questões de Pesquisa

Como costuma acontecer no mundo empresarial, o projeto foi conduzido de
maneira prática e tempestiva, de forma a viabilizar os processos de decisão
que dele dependiam. Do ponto de vista do interesse científico, no entanto,
várias questões permaneceram em aberto e têm sido objeto de nossa
investigação nestes últimos anos. Entre elas:

• O que é, e como se mede, potencial de mercado?

• Qual a influência da vizinhança no potencial de mercado de um região de
interesse?

• Como incluir esta influência nos modelos de estimação de potencial de mercado?

Esta tese vai tratar destas questões.
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1.3. Uso dos índices de Potencial de Mercado na Administração
Mercadológica

Um dos problemas centrais da administração mercadológica é a alocação de
recursos: força de vendas, cobertura de serviço e esforço de comunicação, por
exemplo, devem ser eficazmente distribuídos entre as diversas regiões em que
a empresa atua. "A chave para a alocação eficiente é o conhecimento do
potencial de cada segmento geográfico em relação aos demais" (AAKER e
DAY, 1995).

Independentemente do ramo de atuação e ao longo de todo o ciclo de vida da
empresa, a capacidade de absorção de seu produto ou serviço pelo mercado é
informação crítica para os gestores. Desde as análises iniciais do projeto de
viabilidade, passando pela escolha do local para implantação do
empreendimento, até, mais tarde, durante a plena operação do negócio, a
empresa precisa estimar quanto pode vender e onde pode vender (ARANHA,
1998). Por isso, entre 67 e 97 por cento das empresas realizam pesquisas
sistemáticas para determinar o potencial de mercado (vide item 3.1) de seus
produtos (POLI, 1998).

Pela dificuldade em se medir o potencial absoluto de mercado (vide item
3.2.2) as empresas geralmente estimam medidas relativas, na forma de
índices. Estes representam o potencial de uma região como uma fração do
potencial do mercado todo. Tipicamente (ARANHA, 1998B), os índices são
utilizados:

• no planejamento de investimentos, previsão de sua taxa de retomo, escolha de
nichos de mercado e localização de pontos comerciais;

• na alocação geográfica de recursos operacionais, isto é, na definição de
territórios de vendas, alocação de equipes de representantes, aplicação de verbas de
mídia, planejamento de canais de distribuição, localização de pontos de venda, etc.;

e

• no monitoramento dos resultados obtidos pela empresa nas suas várias regiões
de atuação.

A idéia básica é simples e atraente: recursos devem ser alocados
preferencialmente onde possam produzir os melhores retornos, isto é, nas
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regiões de maior potencial'. De outro lado, os resultados obtidos não devem
ser avaliados apenas em termos absolutos, mas também em relação ao
potencial da região onde foram aplicados: o que constitui um resultado
brilhante numa cidade pequena pode representar um fracasso numa região
metropolitana (DA VIES e ROGERS, 1984).

Não é de estranhar, portanto, que as empresas demonstrem grande interesse
por estimativas do potencial de mercado e invistam recursos não triviais no
seu desenvolvimento. A Alpha Assessoria e Pesquisas Ltda., empresa
especializada em pesquisa de mercado voltada para o índice de potencial de
consumo, forneceu suas pesquisas a cerca de 1.400 empresas do país
(ALPHA, 1999). Ainda segundo ela, atualmente cerca de 30% das grandes
empresas instaladas no Brasil utilizam seus estudos. Outro fornecedor
importante de índices de potencial, a Target Pesquisas e Serviços de
Marketing Ltda., apresenta em seu site na Internet uma relação com mais de
400 clientes (TARGET, 1999). A popularidade dos produtos destas duas
empresas, e de outras atuantes no ramo, resulta do fato de que a estimativa de
potencial de mercado exige processos trabalhosos de levantamento e
tratamento de dados e metodologia específica. Na falta de recursos humanos e
materiais necessários à realização destes levantamentos, as empresas acabam
preferindo adquirir a informação.

Um primeiro inconveniente do uso desses indicadores de potencial de
mercado é seu preço. Mesmo rateados por uma base ampla de usuários, os
melhores indicadores, originários de institutos confiáveis e de reputação
consolidada, custam relativamente caro (tipicamente na ordem de dezenas de
milhares de reais). Muitas empresas de médio e pequeno porte gostariam de
utilizar este tipo de informação, mas não podem adquiri-la. Como alternativa,
optam por contratar estudos de pequenas empresas de pesquisa e de

I Uma de nossas críticas ao uso do potencial de mercado como orientador da aplicação de recursos da
empresa reside em que a suposição de que regiões de maior potencial de mercado produzem maiores
retornos não é automática. Subentende-se nesta proposição básica de correlação entre potencial e retorno
um "tudo o mais constante". Infelizmente, no entanto, a condição de ceteris paribus raramente se verifica.
Assim, por exemplo, devido a condições de concorrência, saturação de mercado, etc., uma baixa penetração
numa região de alto potencial pode levar a resultados pífios, enquanto uma alta penetração numa região de
baixo potencial pode resultar extremamente lucrativa.
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consultoria, que oferecem produtos mais simples, mais baratos, mas também
mais incertos - e, ainda assim, relativamente caros.

Um segundo inconveniente dos índices de potencial de mercado adquiridos
prontos diz respeito à redução de sua utilidade: o processo de trabalhar dados
e desenvolver modelos de potencial freqüentemente é mais importante que o
próprio índice.

Um dos principais benefícios da utilização de modelos de marketing é a

reflexão sistemática e cuidadosa envolvida na sua construção e análise. O
esforço e o nível de expertise técnica necessários podem ser elevados, mas os

resultados obtidos os compensam amplamente. (LILIEN, KOTLER e

MOORTHY, 1992, p.17, a tradução é nossa.)

A comodidade de não ter que passar pelo processo de elaboração do índice de
potencial de mercado traz o risco de uma acomodação dos analistas, que,
pouco a pouco, começam a utilizá-lo de forma mecânica. Este é um erro que
deve ser evitado.

1.4. Objetivos das Questões

Cada uma das três questões de pesquisa já apresentadas no item 1.2 tem
objetivos e justificativas distintos.

1.4.1 O que é, e como se mede, potencial de mercado?

Diante desta questão (explorada no item 3), o objetivo é compreender as
similaridades e diferenças entre os diversos modelos teóricos de potencial de
mercado em uso por diferentes autores e, a partir desta análise, postular um
modelo mais geral, que os acomode, a todos, como casos particulares. Trata-
se, portanto, de realizar um "experimento lógico", em que as abordagens dos
vários autores são consideradas "tratamentos" cujos efeitos se manifestam
pela argumentação e análise (LILIEN, KOTLER e MOORTHY, 1992).
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A proposição de um modelo geral justifica-se em dois níveis:

• Primeiramente porque os estudiosos e pesquisadores de potencial de
mercado utilizam conceitos divergentes, nem sempre claramente
explicitados, que conduzem a resultados conflitantes e criam dificuldade
de comunicação entre os postulantes das diferentes abordagens. A
reconciliação destas diferenças conduzirá a um corpo teórico mais coerente
e robusto.

• Além disso, o modelo geral proposto encaminhará as bases teóricas para as
respostas às questões de pesquisa seguintes.

1.4.2 Qual a influência da vizinhança no potencial de mercado de uma
região de interesse?

O objetivo com esta questão (examinada no item 4) ainda é teórico:
caracterizar os mecanismos pelos quais se manifesta a influência da
vizinhança sobre o potencial de mercado de uma região em estudo,
identificando variáveis de interesse para a modelagem do fenômeno.

Novamente, há duas ordens de justificativa:

• Uma, puramente teórica, diz respeito à compreensão do funcionamento dos
mercados;

• A outra está ligada ao lançamento das bases para os modelos a serem
desenvolvidos na resposta à pergunta seguinte.

1.4.3 Como incluir a influência da vizinhança nos modelos de estimação
de potencial de mercado?

Com esta última questão, o objetivo é construir um modelo de "mensuração"
(measurement model, conforme LILIEN, KOTLER e MOORTHY, 1992), isto
é, estimar o potencial como uma função de outras variáveis independentes (a
esta tarefa será dedicada a Segunda Parte desta tese). O trabalho de
modelagem será desenvolvido em três etapas, conforme roteiro tradicional em
econometria, como em NAERT e LEEFLANG, (1978; 2000):
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• especificação do modelo, com a definição das variáveis e forma funcional;

• estimação dos parâmetros para um caso particular (produtos de alimentação,
higiene e limpeza);

• validação, com a verificação do sucesso do modelo na explicação do potencial dos
municípios estudados.

o desenvolvimento dos modelos deve, de um lado, perrrunr avaliar a
importância relativa das variáveis explicativas concebidas teoricamente
segundo as duas questões de pesquisa anteriores. De outro, deve oferecer uma
alternativa às empresas que desejarem construir seus próprios indicadores de
potencial de mercado e realizar suas próprias análises.

A questão da operacionalização dos modelos terá prioridade em nossa
abordagem, uma vez que se pretendem delinear modelos com aplicação
prática.

2. ESTRUTURA DO TRABALHO

A Introdução compreende os Capítulos 1 e 2, que tratam dos objetivos e
organização da tese.

A Primeira Parte é dedicada à revisão teórica.

No Capítulo 3, estudam-se os conceitos de potencial de mercado, referindo-os
a um quadro teórico em que se destaca a importância da renda sobre o
consumo. Na conclusão do capítulo, apresenta-se um modelo geral para o
potencial de mercado.

No Capítulo 4, estuda-se a estruturação do espaço geográfico e de sua
representação em unidades de análise funcionais.

Com os elementos disponibilizados nos capítulos anteriores, propõem-se, no
Capítulo 5, dois modelos de potencial que levam em consideração as relações
espaciais entre as unidades geográficas analisadas.
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Na Segunda Parte, os modelos propostos na Primeira serão aplicados ao caso

real da área de supermercados dos municípios do Estado de São Paulo.

Os Modelos Hierárquicos Lineares (HLM) são apresentados no Capítulo 6.

O Capítulo 7 preocupa-se com a operacionalização das variáveis e indica as

fontes de dados utilizados.

Os Capítulos 8, 9 e 10 são dedicados à estimação de modelos respectivamente

de Vizinhança, Hierarquia e Vizinhança, e Referência.

Os resultados obtidos com cada uma destes três modelos são comparados no

Capítulo 11.

Os Capítulos 12, 13 e 14 tratam de procedimentos de validação. No Capítulo
12 estuda-se a possibilidade das violações do pressuposto de normalidade

terem distorcido os resultados obtidos nos Capítulos 8 e 9. No Capítulo 13,
examinam-se as estimativas de área de loja para municípios com baixo

potencial, confrontando-se os resultados com as hipóteses adotadas em
trabalho anterior. No Capítulo 14, comparam-se os resultados obtidos nesta

tese com resultados de AZZONI e CAPELATO (1996).

Finalmente, na Terceira Parte, o Capitulo 15 traz o fechamento do trabalho:
conclusões, no item 15.1, destaques das principais contribuições no item 15.2,
sugestões de desdobramentos e novas oportunidades de pesquisa no item 15.4.
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Primeira Parte

3. POTENCIAL DE MERCADO

3.1. Uma Primeira Aproximação ao conceito de Potencial

O conceito de potencial de mercado é bastante intuitivo: corresponde, de
alguma maneira, ao quanto o mercado "quer e pode comprar" de uma
determinada categoria de produtos, considerando-se, na "possibilidade", a
disponibilidade dos recursos financeiros necessários (AAKER e DA Y, 1995;
ARANHA, 1998B; POLI, 1998).

Em outras palavras, o potencial caracteriza "o tamanho" do mercado, e se
manifesta pela demanda dos consumidores (mais detalhes sobre o conceito de
demanda em 3.5.1, a seguir).

Do ponto de vista empresarial, o potencial é relevante porque o dia-a-dia dos
negócios exige que se façam estimativas de quanto se pode vender de um
produto. A empresa precisa estimar o tamanho do seu mercado.

O que se pretende na empresa com estas estimativas é um resultado prático,
que se possa operacionalizar com facilidade e que ajude na tomada de
decisões quanto à alocação de recursos, escolha de nichos, direcionamento de
mídia etc., conforme já discutido no item 1.3. É desta necessidade prática que
se origina a popularidade, entre empresários e analistas de mercado, dos
índices com que se pretende medir o potencial de mercado.

A simplicidade do conceito de potencial, no entanto, é apenas aparente, já que
a determinação da demanda é complexa: depende de numerosos fatores inter-
relacionados, cuja relevância varia de situação para situação. Estes fatores são
privilegiados diferentemente por autores, consultores e empresários, em
função de suas necessidades, conveniências e preferências. Disso resulta uma
multiplicidade de definições raramente explicitadas, que trazem dificuldades
quando se pretende sistematizar uma discussão sobre o tema.
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3.2. Divergências entre Definições

Um exame mais detalhado das principais definições em uso na literatura
revela, por trás da aparente simplicidade, divergências bastante sérias. Estas
podem ser agrupadas em três categorias:

• divergências relativas ao tipo de medida empregada, isto é, ao tratamento do
potencial de mercado como valor máximo, como valor esperado ou como valor
corrente das vendas;

• divergências relativas ao ponto onde o potencial de mercado deve ser medido; e

• divergências relativas ao nível de agregação da medida de potencial de mercado.

Nos itens a seguir, apresenta-se uma visão geral das diferentes abordagens.

3.2.1 Potencialde Mercadocomo VendasMáximas

Segundo KOTLER (1971), "potencial de mercado é o limite superior finito
da demanda quando o esforço de marketing aproxima-se do infinito".

Potencial
de

Mercado
D (Demanda)k------------,

Dmax ••••..••••••••••••••.•••.•..•.•.•..•.••.•.....•.•••

o X (Esforçode Marketing)

Figura 1 - Potencial de Mercado segundo Kotler
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Já para GUATRI e VICARI (1986), o potencial de mercado consiste "no
ponto de venda máximo ao longo do ciclo de vida do produto."

Potencial
de

Mercado

D (Demanda)

I)max ...••.••••••.•.....•.•.•••••.••••.••••..•••••••••••

Ciclo de Vida
do Produto

X(Tempo)

Figura 2 - Potencial de Mercado segundo Guatri e Vicari

Na definição de FERBER e VERDOORN (1962),

"potencial de mercado é a demanda máxima possível para um dado
grupo de clientes dentro de uma bem definida área geográfica para um
dado produto ou serviço, em um especificado período de tempo e sob
bem definidas condições ambientais e competitivas".

3.2.2 Potencial como Vendas Esperadas

Seguindo outra estratégia, vários autores não associam o potencial de mercado
a um limite superior para a função demanda, mas ao quanto se espera que o
mercado absorverá em qualquer conjunto bem especificado de condições.

Na definição de Robert Baeder, por exemplo, potencial de mercado é a
quantidade de um produto
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"vendida para clientes definidos quanto ao tipo e localização
geográfica, em um período especificado de tempo sob um dado
conjunto de condições de mercado assumidas ou reais" (Baeder,
segundo POLI, 1997).

Note-se que não há referência a um máximo.

Hummel (citado por POLI, 1997) vai na mesma linha, isto é, não menciona
uma medida máxima. Define potencial de mercado como é a

"força ou capacidade do mercado absorver um produto ou grupo de
produtos para uma indústria inteira, podendo ser expresso em termos
absolutos (em unidades monetárias ou unidades do produto) ou em
termos relativos (como uma porcentagem do mercado total)."

3.2.3 Potencial de Mercado como Vendas Correntes

Vários autores (como FERBER e VERDOORN, 1962; AAKER e DAY, 1995)
sugerem a observação da demanda corrente como uma das formas de
"pesquisa" de potencial. Esta conduta é compatível com a proposição da
teoria microeconômica de que o preço e a quantidade de produtos transacio-
nados sintetizam as condições de mercado e as preferências dos consumidores
(FERGURSON, 1983). Deste ponto de vista, poder-se-ia dizer que todas as
empresas recolhem "sistematicamente", através da observação de preços e
quantidades vendidas, informações sobre o potencial de mercado para seus
produtos.

Essa posição também é compatível com a estratégia de "valor esperado"
(exposta no item anterior) na medida em que se assuma que, dadas as
condições do presente, a demanda que acontece é a que se esperaria acontecer.
Neste caso, implicitamente se assume ausência de aleatoriedade (conforme
discussão no 3.5.1, a seguir).

Na verdade, esta abordagem do potencial de mercado é complementada pela
consideração de que, se mudarem as condições do presente, o potencial de
mercado se alterará (FERBER e VERDOORN, 1962), de tal maneira que:
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PMt = Do + ~D

~D = <p(~X)

com

PMt = Potencial de Mercado no instante t;

Do= Demanda Corrente;

LU) = Variação na Demanda entre os instantes Oe t;

X = Condições de Mercado relevantes para o Potencial de Mercado;

~ = Variação nas Condições de Mercado;

<p(~) = Variação da Demanda causada pelas variações nas Condições de Mercado.

Neste contexto, o PMt será a Demanda Corrente mais as variações na demanda
ocorridas em conseqüência de variações nas condições de mercado.

As principais diferenças entre esta abordagem e a do item anterior são que:

• esta se pretende mais operacionalizável que aquela (para uma estimativa
do potencial bastaria observar a demanda corrente e projetá-la para novas
condições de mercado); e

• o potencial como vendas correntes não acomoda o conceito de
aleatoriedade, uma vez que o potencial observado seria sempre o potencial
verdadeiro.

3.2.4 Ponto de medida e nível de agregação

Retomando as definições citadas acima, observa-se que elas também divergem
quanto ao ponto em que se deve medir o potencial:

• para KOTLER (1971), "potencial de mercado é o limite superior finito da
demanda quando o esforço de marketing aproxima-se do infinito";
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• para GUATRI e VICARI (1986), o potencial de mercado consiste "no
ponto de venda máximo ao longo do ciclo de vida do produto";

• para FERBER e VERDOORN (1962) , o potencial pode ser observado em
qualquer conjunto bem especificado de condições. Pode, portanto, ser
medido em qualquer ponto do ciclo de vida, e em qualquer nível de esforço
mercadológico.

Hummel (conforme POLI, 1997), por sua vez, enfatiza outra dimensão da
definição: o nível de agregação. Para ele, potencial é a "força ou capacidade
do mercado absorver um produto ou grupo de produtos para uma indústria
inteira" (Conforme POLI, 1997, p. 19). Neste aspecto, Hummel difere de
Guatri e Vicari, de Baeder e de Ferber e Verdoorn, que vinculam potencial a
um produto - mas não especificam um nível de agregação; e de Kotler, que
explicitamente admite diversos níveis de detalhamento na análise.

3.3. Apalpando um Elefante

Entre os autores analisados, as divergências de opinião sobre a natureza do
potencial de mercado são freqüentemente acompanhadas por críticas às
proposições concorrentes.

Assim é que GUATRI e VICARI (1986) consideram a definição de Kotler
como contendo falhas do ponto de vista operacional e conceitual. Sustentam
que, muito antes do volume negociado de um produto aproximar-se do pleno
aproveitamento do seu potencial, no sentido de máximo quando o esforço
mercadológico é arbitrariamente grande, as transações tornam-se
antieconôrnicas e deixam de ocorrer. Assim, as vendas reais seriam sempre
menores do que as potenciais, e estas resultariam não observáveis, não se
podendo, portanto, verificar empiricamente o ponto a partir de onde a
demanda supostamente cessaria de crescer. Além disso, mesmo que fosse
possível determinar este ponto, ele seria irrelevante, pois nenhum setor teria
interesse em operar neste nível máximo de demanda. Muito mais informativo
seria medir a capacidade de absorção do mercado em circunstâncias realistas.
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A alternativa apresentada por GUATRI e VICARI (1986) é, como VImos,
considerar o ponto máximo de vendas da categoria de produtos ao longo
do tempo (no curso do ciclo de vida do produto). Esta solução, no entanto,
também sofre de problemas operacionais e conceituais. Assim definido, o
ponto de máximo só poderia ser estabelecido a posteriori, quando as vendas
da categoria começassem a declinar. Além disso, com a possibilidade das
diversas variáveis causais variarem livremente ao longo do tempo, o valor das
vendas ficaria indeterminado. Isto é, o tempo não determina a demanda; quem
a determina são outras variáveis, não incluídas no modelo de Guatri e Vicari.
De resto, apenas empresas mercado logicamente míopes enxergam seus
produtos segundo definições tão estreitas que os deixam morrer (LEVITT,
1985). Se focam as necessidades atendidas pelos produtos, em vez do produto
em si, acabam por fazê-los evoluir por meio de inovações, de tal maneira que
o conceito de ciclo-de-vida do produto perde especificidade.

Esta discussão sobre qualidades e defeitos de cada definição tem muita
semelhança com a situação metafórica em que um grupo de cegos é convidado
a estudar um elefante, recolhendo informações por apalpamento. As opiniões
de quem tem em mãos a tromba, a orelha, a pata, o dorso e o rabo são
aparentemente irreconciliáveis, mas todas, cada uma no seu âmbito, são bem
fundamentadas. Só um modelo capaz de integrar os aspectos das diversas
partes é verdadeiramente capaz de capturar a natureza integral do elefante.

3.4. Cegueira Quanto ao Potencial de Mercado Absoluto

No caso do potencial de mercado, é necessário "apalpar" dados porque o
potencial geralmente não se deixa "ver" diretamente. Embora todo analista
de mercado deseje conhecer a demanda potencial absoluta para seus produtos,
isto é, o montante total, em valores monetários ou físicos, que o mercado pode
absorver deles, a mensuração direta desta grandeza é difícil e restrita a
relativamente poucos casos:

• Difícil, porque, referindo-se a todas as transações realizadas entre todos os
consumidores e todos os fornecedores de uma determinada categoria de produto ou
serviço, a mensuração direta exige a realização de censos ou de pesquisas de
grande envergadura; e
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• Relativamente restrita, porque as combinações possíveis das variáveis de renda,
riqueza, preferência, estrutura econômica, etc, formam um espaço de enorme
amplitude, mas apenas um subconjunto destas combinações ocorre na prática e
pode ser observado. Em outras palavras, a imagem da função demanda é rarefeita,
e não há como controlar as variáveis explicativas para as fazer variar em um
domínio mais amplo.

Ocorre freqüentemente, ainda, que a demanda absoluta de um produto não
possa ser medida de forma direta: pela própria natureza do mercado, a
informação pode não estar disponível ou ser de apuração excessivamente
dispendiosa. Por exemplo, se o interesse é sobre demanda de software no
Brasil, devemos enfrentar o problema de que uma parcela significativa dos
usuários utiliza aplicativos "piratas". Sabe-se da dificuldade de pessoas
admitirem praticar atos ilegais. Mesmo em mercados melhor comportados, os
custos de coleta e tabulação dos dados necessários à apuração das vendas
podem ser proibitivos.

3.5. Um Modelo Geral de Potencial de Mercado

Procurando unificar as referências discutidas, propomos a seguir um definição
mais geral para potencial de mercado (PM), formulada em duas etapas, a
partir da função demanda (D):

Dp = f(X,E)

PM (p IX) = cp(D,J '

conforme detalhamento a seguir.

3.5.1 Demanda

A demanda por uma determinada categoria de produto é definida como a
quantidade total adquirida por seus consumidores, sob condições
específicas de mercado, conforme a função

DI' = f(X,E)
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onde

D, = demanda da categoria de produtos p;
X = vetor das variáveis explicativas da demanda; e
E = efeito de todas as demais variáveis não explicitamente consideradas,
mais os desvios por especificação inadequada da forma funcional, mais o
componente estritamente aleatório da demanda; esta parcela E é chamada de
resíduo, desvio ou erro conforme o contexto em que lhe é feita a referência.

Na literatura econômica e mercadológica, conforme discussão no item 3.7.2
adiante, as variáveis explicativas da demanda mais freqüentemente encon-
tradas são:

X, = tempo;
X2 = localização onde a demanda é quantificada; representada pela

latitude e longitude da localização;
X3 renda da população residente na localização considerada;
X4 riqueza da população residente na localização considerada;
X, = preferências da população residente na localização considerada;
X6 = estrutura sócio-econômica do mercado;
X7 esforço mercadológico total das empresas ofertantes dos produtos;

3.5.2 Potencial De Mercado

O potencial de mercado de uma determinada categoria de produto, sob
determinadas condições de localização, tempo, renda, riqueza, preferências,
estrutura econômica e esforço mercadológico, é uma função da demanda
daquela categoria, sob aquelas condições.

Ou seja,
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onde

PM(pIX) = Potencial de Mercado da Categoria de Produtos p,
nas condições X;

Função Demanda da Categoria de Produto p;
Função da (Função) Demanda.

Nos casos em que o Potencial de Mercado é considerado um valor máximo,
cp (Dp) pode ser escrita como Max(Dp). Nos casos em que o Potencial de
Mercado é considerado um valor esperado, cp (Dp) pode ser escrita como
E(Dp). Outras estratégias podem levar ao uso de outro operador conveniente.

3.6. Aplicação do Modelo Geral às Definições Discutidas no Item 3.2

As definições discutidas no item 3.2 podem ser consideradas como casos
particulares do Modelo Geral proposto no item 3.5. Vejamos/ na Tabela 1 :

2 Continuamos usando a notação apresentada no item 3.5, isto é, D = demanda da categoria de produtos; XI
= tempo; X2 = localização onde a demanda é quantificada; representada pela latitude e longitude da
localização; X3 = renda da população residente na localização considerada; X4 = riqueza da população
residente na localização considerada; X, = preferências da população residente na localização considerada;
X6 = estrutura sócio-econômica do mercado; X7 = esforço mercadológico total das empresas ofertantes dos
produtos; E = efeito de todas as demais variáveis não explicitamente consideradas no modelo



18

Tabela 1 - Aplicação do Modelo Geral Proposto às Definições Estudadas de
Potencial de Mercado

Opera- 1'1'Variáveis Variáveis Uso de Componente
Autor Definição de Potencial

dor Utilizadas II Fixadas Aleatório

, i
,"~,o

limite superior finito da

demanda quando o esforço X I, X2, X", X4,

Kotler MAX D,X7 Não
mercadológico aproxima-se do X)' X6

infinito

ponto de venda máximo ao
Guatri e

longo do ciclo de vida do MAX D,XI Nenhuma Sim
Vicari

produto

demanda máxima em condições XI, X2, X3, X4,

Ferber MAX D Não
específicas X)' X6, X7

venda máxima em condições XI, X2, X3, X4•

8aeder E D Não
específicas X,. X6• X7

venda máxima em condições

Hummel específicas. para uma indústria E Não explicitadas

inteira

o modelo geral proposto é suficientemente flexível para acomodar outras
abordagens que envolvam variáveis não privilegiadas até aqui. Para isso basta
excluir a variável de interesse do resíduo e agregá-la ao grupo de variáveis
utilizadas ou fixadas. Assim, por exemplo, tem-se na Tabela 2 a aplicação do
modelo aos trabalhos de TORRES (1977), AZZONI e CAPELATO (1996) e
ARANHA( 1998B):
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Tabela 2 - Aplicação do Modelo Geral Proposto a Outros Modelos de
Potencial de mercado
s

Opera- Variáveis Variáveis Uso de Componente
Autor Definição de Potencial

dor Utilizadas Fixadas Aleatório

D, X3 (decomposta

em população e
consumo (de produtos farma-

TORRES
renda per capita),

cêuticos) esperado em um local
E XI,Xó,X7 Sim

( 1977) com condições de saúde, renda
No. de Médicos

e infra-estrutura específicos
No. de Farmácias

Leitos Hospitalares

D. X2, X)
AZZONI e consumo esperado em um local

CAPELATO em condições específicas do E XI, X" X6 Sim
Distância entre as

( 1996) próprio local e da vizinhança
Cidades

consumo esperado (de produtos
D, X2, x,

ARANHA de supermercado) considerada
E XI, X6 Sim

( 1998B) a renda do local e da vizi-
Área das Cidades

nhança

3.7. Digressão: Uma Discussão da Função Demanda

Nas seções anteriores referiu-se repetidas vezes à demanda de mercado por
um produto e, implícita ou explicitamente, a uma função demanda. Convém
examinarmos mais detidamente estes dois conceitos.

3.7.1 Demanda

Com o termo "demanda" referimo-nos ao total das compras de um produto
que ocorrem em determinado momento e em certo mercado, originadas nas
unidades econômicas (indivíduo, família, empresa) que o compõem (GUATRI
e VICARI, 1986, p. 56). Em outras palavras, a expressão é utilizada para
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designar o valor agregado das compras destas unidades. O nível de agregação
considerado pode ser maior ou menor, conforme o interesse do analista.

Para estudos com finalidade operacional e de curto prazo, geralmente o nível
de agregação é baixo, isto é, considera-se apenas uma estreita categoria de
produtos: um único modelo, ou uma só marca, ou as transações originadas
apenas em um determinado canal de distribuição ou em certo segmento de
mercado.

Quando o interesse é estratégico ou de longo prazo, recomenda-se a utilização
de níveis de agregação mais elevados. Por exemplo, todos os tipos de
produtos que atendem um certo tipo de necessidade, ou todos os
consumidores de um segmento (GUATRI e VICARI, 1986 p. 58). Categorias
mais agregadas são mais estáveis ao longo do tempo.

3.7.2 Função Demanda

A função demanda (quando relativa apenas a bens de consumo, também
chamada função consumo) é a relação entre a demanda agregada para uma
categoria de produtos e os fatores que a determinam. A partir do
desenvolvimento da Teoria Geral de Keynes, em 1936, a função consumo
assumiu um papel primordial no pensamento econômico, ressaltando-se sua
importância para a composição da demanda agregada (CA VALIERI, 1994).
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A função demanda pode ser imaginada como uma superfície em um
espaço multidimensional, em que a demanda (variável resposta) e cada um
dos argumentos funcionais (variáveis explicativas) correspondem a eixos
ortogonais. Num esforço de abstração, aceitemos a Figura 3 a seguir como
uma representação deste espaço. A superfície de demanda é formada
aditivamente por um sinal e um ruído. O sinal pode ser expresso como uma
função de variáveis preditoras, de tal forma que a demanda pode ser escrita
como:

D (Demanda)

X (Localização)
2

X
7 X (Riqueza)

4

X (Preferências)
"X (Estrutura)

<í

Figura 3 - Demanda como Superfície em Espaço N-Dimensional.

Vejamos, a seguir, os argumentos funcionais mais comumente encontrados na
literatura econômica e mercadológica, para fundamentar a escolha de·
variáveis preditoras quando do desenvolvimento dos modelos, o que ocorrerá
na Segunda Parte deste trabalho.
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3.7.2.1 Tempo (Xl)

O volume de vendas de um produto em uma região é necessariamente
datado, isto é, influenciado pelas circunstâncias históricas do mercado. Os
fatores determinantes da demanda, discutidos a seguir, alteram-se com o
passar do tempo, provocando mudanças no volume transacionado:

• a renda acompanha os ciclos econômicos de crescimento e recessão e é transferida
de um grupo social para o outro conforme se altera o nível de inflação;

• a riqueza (estoque de recursos acumulados pela unidade familiar) vai sendo
amealhada (ou gasta) pouco a pouco ao longo dos anos; em situações de crise
como guerras ou planos econômicos pode dissipar-se rapidamente, alterando o
comportamento dos consumidores;

• as preferências dos habitantes de uma região refletem mudanças culturais e sócio-
econômicas;

• lançamentos ou extinções de linhas de produto levam as empresas a alterar seus
esforços de comercialização;

e assim por diante, também nas demais variáveis, resumidas no resíduo (veja item
3.5.1 a seguir).

Neste contexto de mudanças, o tempo pode ser considerado um índice que
ordena os diferentes estados por que passa o mercado, possibilitando também
a identificação de padrões nestas mudanças. Por exemplo, o estágio da
economia no ciclo econômico de longo prazo e o nível de desenvolvimento
das regiões costumam alterar-se conforme padrões temporais coerentes. Com
isto, algumas variáveis de interesse acabam apresentando um comportamento
razoavelmente previsível.

Há duas estratégias de estudo do potencial de mercado com relação ao tempo
(FERBER e VERDOORN, 1962):

• fixá-lo e estudar o potencial de consumo em seção cruzada, isto é, focando
os diferentes níveis de demanda das diferentes regiões em um mesmo
momento, ou
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• explorá-lo como série histórica, isto é, ao longo do tempo em cada
localização específica, o que permite identificar tendências e prever
oportunidades ou ameaças de mercado.

Com o objetivo de contrastar o tamanho relativo do mercado dos diversos
municípios do estado de São Paulo, neste trabalho abordaremos apenas o
tempo "presente".

Diante desta opção, é conveniente reposicionar nossa representação gráfica,
enfatizando dimensões diferentes das inicialmente selecionadas, o que aparece
na Figura 4 , em que o ponto sobre o eixo X, significa que o tempo foi fixado.

D (Demanda)

X2 (Localização)

3.7.2.2 Localização (X2)

Toda medida de demanda está necessariamente associada a uma localização
geográfica específica. A demanda é sempre a demanda de uma determinada
região. Mesmo na referências às compras de um grupo social, indiretamente
tem-se referência a uma localização, já que o grupo tem que estar em algum
lugar. A maioria das definições em uso refletem a importância desta
dimensão. Por exemplo:

X:,(Renda)

Xs (Preferências)

X6 (Estrutura)

Figura 4 - Modelo em Seção Cruzada
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"Potencial de mercado é a demanda máxima possível para um dado
grupo de clientes dentro de uma bem definida área geográfica para
um dado produto ou serviço, em um especificado período de tempo e
sob bem definidas condições ambientais e competitivas" (FERBER e
VERDOORN, 1974, p.63, o grifo e a tradução são nossos);

ou

"potencial de mercado é a quantidade total de um produto que sena
vendida para clientes definidos quanto ao tipo e localização
geográfica, em um período especificado de tempo sob um dado
conjunto de condições de mercado assumidas ou reais." (Baeder,
segundo POLI, 1997, p. 20, o grifo é nosso)

Reconhecida a necessidade de se delimitar claramente a área geográfica onde
se mede a demanda, a maioria dos autores fixa esta região. Neste trabalho, ao
contrário, interessa-nos variar a localização das observações e registrar o
quanto a demanda se altera. Em outras palavras, estamos interessados em
compreender como a demanda de uma categoria de produtos se distribui no
espaço.

Há duas formas básicas de tratar o espaço: considerar a localização como
variável discreta, ou considerá-la como variável contínua.

Para a finalidade de caracterização de mercados geralmente utiliza-se a forma
discreta, isto é, a superfície geográfica estudada é dividida em um número
finito de regiões mutuamente excludentes e conjuntamente exaustivas. Assim,
por exemplo, pode-se falar da demanda nos municípios de um estado: cada
município correspondendo a um elemento do conjunto de localizações; ou dos
estados de um país; ou dos países de um continente.

Da mesma forma como a demanda pode ser definida em diversos níveis de
agregação com relação ao produto (veja 3.7.1), também pode ser definida em
diversos níveis de consolidação geográfica. Para estudos de localização de
pontos comerciais, a unidade de análise relevante poderia ser "bairros ou
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distritos"; para um estudo de direcionamento de mídia eletrônica, talvez possa
ser "municípios", e assim por diante.

Quando se representam localizações discretas em um plano definido por eixos
de latitude e longitude, isto é, em um "mapa", são traçados seus contornos. A
área contida em cada polígono fechado passa a ser uma unidade de análise.

Querendo associar a cada localidade seu respectivo valor com relação a uma
variável de interesse, como a densidade demográfica da localidade,
estabelece-se uma função que leva a localização ao valor da densidade. A
representação gráfica desta função geralmente é feita por meio de uma escala
de cores. Desta estratégia resultam no mapa áreas de cores homogêneas e bem
delimitadas, como na Figura 5 .

- Localização como Variável Discreta: Densidade Demográfica 1993
em habitantes/km ' (dados IBGE).

Figura 5

Como forma alternativa de representação de localidades discretas, em vez de
desenhar seu contorno, podemos fazer cada região figurar como um único
ponto. Geralmente o ponto adotado é o "meio" do polígono original, e como
"meio" utiliza-se o centróide da figura, ou o "marco" do município, definido
pelo IBGE, ou outro conceito conveniente. Havendo a necessidade de associar
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17· 27
28· Jf1
48· 113
11!! . 101110

Figura 5 -- Localização como Variável Discreta: Densidade Demográfica 1993
em habitantes/krrr' (dados IBGE).

.,

Como forma alternativa de representação de localidades discretas, em vez de
desenhar seu contorno, podemos fazer cada região figurar como um único
ponto. Geralmente o ponto adotado é o "meio" do polígono original, e como
"meio" utiliza-se o centróide da figura, ou o "marco" do município, definido
pelo IBGE, ou outro conceito conveniente. Havendo a necessidade de associar
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estes pontos a uma variável de interesse, pode-se representá-la pelo tamanho,
cor ou forma geométrica do "ponto" (Figura 6 ).

<) DenSidade PopulacIonal 1993 (Var DIscreta) IIIgE)
~ S.d •• 05

, • 4.1e
• 17- 27
O 28·47
G 48- 113
• 115· 10e10

I ..J WiOforr.,,13e,

Den.id.de (Qulntis

•
Figura 6 - Mapa Temático com Localização Discreta: Densidade Demográfica

1993 em hab/krrr' (Dados do IBGE).

Como alternativa à representação discreta das localidades, pode-se utilizar um
formato contínuo, isto é, utilizar polígonos cada vez menores, representando
áreas cada vez menores, até que, no limite, tenham superfície zero,
correspondendo a um único ponto geográfico, caracterizado por um par de
coordenadas (latitude, longitude). Neste caso, a região de interesse seria
formada por um conjunto infinito de pontos adimensionais. Associando-se a
cada ponto um valor da variável de interesse, obtém-se uma superfície
representável em duas dimensões através de escalas de cores ou curvas de
nível (ou ambas); ou em três dimensões.
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-Figura 7 - Representação Contínua de Localidades: Densidade Populacional em
Desvios-Padrão (Dados IBGE).

Assim como o "tempo", a "localização" geralmente entra nos modelos como
índice, especificando a posição relativa das realizações da variável de
interesse.

3.7.2.3 Renda da População (X3)

Utilizando um modelo muito simples (como em HEILBRONER, 1981), pode-
se separar os agentes econômicos em dois grupos: público, de um lado, e
"firmas", ou empresas, de outro. Entre estes dois pólos se estabelece um fluxo
circular de fatores, produtos e dinheiro.



Demanda por bens e serviços cria pagamento às firmas

Demanda de fatores de produção cria pagamentos ao público
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Figura 8 - Visão do Fluxo Circular (Fonte: HEILBRONER 1981, p. 58)

Na parte superior do círculo, vemos os pagamentos fluindo do público
para as firmas, gerando, assim, a demanda que origina a produção. Na
parte inferior do círculo, vemos mais pagamentos, desta vez fluindo das
firmas de volta ao público, à medida que aquelas alugam os serviços
dos vários fatores a fim de realizar a produção. (HEILBRONER, 1981,
p.58)

Definimos "renda" das famílias como o fluxo monetário recebido por elas por
contribuírem, de forma direta ou indireta, para o processo de produção. A
renda corresponde, portanto, aos pagamentos realizados na alça inferior da
figura. A renda

"é o fator que se destaca como determinante-chave do volume de
gastos em consumo. De maneira geral, quanto maior a renda das
famílias e nações, maior será o montante gasto em bens de consumo"
(DAVIDSON e SMOLENSKY, 1964, p.22, nossa tradução, nosso
grifo ).

Há considerável evidência ernpmca em apoio da modelagem do consumo
como uma função estável da renda (DAVIDSON e SMOLENSKY, 1964,
p.22; SAMUELSON, 1979, p.231). O gráfico da Figura 9 mostra a
estabilidade desta relação para os Estados Unidos, exceto no período da
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Segunda Guerra Mundial, quando a propensão a consumir diminuiu. A reta de
45 graus, em preto, corresponderia ao caso em que todo o crescimento da
renda seria aplicado ao consumo.

A Escala de Consumo na Comunidade
o
E::J 700fi)c:
o
Ü 600

E
o 500o
fi) --.- fi)~ Q) 400o ••...
fi) ~ Escala de Consumofi)'oQ)-o 300 Encaixadao..
fi) Q)~-o 200
fi) fi)
Q) Q)
0.10 100fI)..c:.
Q)==Oe o

o 100 200 300 400 500 600 700 800

Renda Disponível (bilhões de dólares)

Figura 9 - Escala de Consumo nos EUA, 1929 - 1973 (Fonte: US Department of
Commerce, citado em SAMUELSON, 1979, p.231)

Dados mais atualizados mostram a estabilidade recente da propensão a
consumir, tanto para os Estados Unidos (Figura 10 ), como para o Brasil,
exceto pela explosão de consumo por ocasião do plano Cruzado, (Figura 11 ).
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Figura 10 - Relação entre PIB e Consumo no EUA 1976-1985 (Fonte: World
Bank)
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3.7.2.4 Riqueza da População ()4)

A riqueza da população corresponde à renda acumulada no passado e toma a
forma de um conjunto de ativos. Quanto maior a riqueza real acumulada por
uma família, maior sua propensão a consumir para um dado nível de renda
(DAVIDSON e SMOLENSKY, 1964). Em geral, essa riqueza pode ser

100 -1--- ---1

84 86 88 90 92 94 96



31

considerada constante no curto prazo para uma localização específica, uma
vez que mudanças de riqueza ocorrem vagarosamente (a menos da ocorrência
de guerras, inflação alta ou planos econômicos).

3.7.2.5 Preferências (Xs)

A preferência por tipos de bens de consumo varia de domicílio para domicílio,
de pessoa para pessoa. Alguns terão hábitos mais frugais, outros, hábitos mais
luxuosos, para um mesmo nível de renda. No entanto, considerada uma
localização razoavelmente abrangente, no agregado surge uma relativa
estabilidade no tocante às preferências por tipos de bens de consumo
(DAVIDSON e SMOLENSKY, 1964).

3.7.2.6 Estrutura Sócio-Econômica (X6)

A estrutura sócio-econômica reflete a maneira como o mercado estruturou-se.
Do ponto de vista das famílias, esta característica envolve o número de
pessoas por família, a proporção de domicílios próprios ou alugados, a
distribuição de idade, educação, ocupação do chefe da família. Do ponto de
vista das empresas, envolve o número e tamanho relativo dos
estabelecimentos, a variedade e abundância da oferta, tipo de distribuição, o
padrão de concorrência, etc. A estrutura sócio-econômica pode ser consi-
derada estável por breves períodos de tempo (DAVIDSON e SMOLENSKY,
1964; SAMUELSON, 1979).

3.7.2.7 Esforço Mercadológico (X1)

O esforço mercadológico representa o empenho em colocar no mercado o
produto ou categoria de produto de interesse, considerado de maneira
agregada, isto é, no conjunto de todas as empresas fornecedoras. São
considerados componentes deste esforço os elementos do mix mercadológico
do produto, isto é,

• características intrínsecas;

• preço;

• a disseminação de informações a seu respeito (comunicação); e
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• a disponibilidade do produto para aquisição.

Uma possível medida para o esforço mercadológico seria o montante total de
recursos financeiros necessários para a realização das atividades de marketing.
KOTLER( 1971) ressalta a importância de qualificar a medida financeira do
potencial em pelo menos dois aspectos: a composição relativa do gasto entre
as diversas atividades de marketing e a eficiência com que os recursos são
utilizados.
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3.8. Síntese do Capítulo

o conteúdo deste capítulo pode ser sintetizado em quatro pontos:

• O Potencial de Mercado pode ser entendido como uma operação sobre a
função demanda: tipicamente o cálculo de seu ponto de máximo ou seu
valor esperado em certas condições de mercado;

• A definição acima acomoda as diferenças encontradas entre as abordagens
dos autores que trabalharam com o tema;

• O Potencial de Mercado pode ser medido em termos absolutos ou
relativos; e

• Estimativas do Potencial de Mercado orientam as ações mercadológicas e
estratégicas das empresas.
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4. REGIÃo E ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO

Como discutido no item 3.7.2.2, toda medida de potencial de mercado está
necessariamente associada a uma localização geográfica específica. O
potencial de consumo é sempre o potencial de uma determinada região.
Mesmo quando nos referimos ao potencial de compra de um determinado
grupo social, indiretamente estamos nos referindo a uma localização, já que o
grupo tem de estar em algum lugar. Assim, é indispensável explicitar o que se
entende por "região".

Neste capítulo estudam-se a estruturação do espaço em unidades funcionais,
as relações entre estas unidades, sua amplitude e tipos de população.

4.1. Região

A dissertação de mestrado de BREITBACH (1988) discute especificamente o
conceito de região. Nossas constatações práticas na atividade de consultoria
convergem com as opiniões ali expressas de que a região é uma realidade
objetiva, cuja principal característica é sua funcionalidade (veja discussão do
conceito no item 4.2 a seguir).

Em outras palavras, reconhecer uma área geográfica como formando uma
região é muito mais do que "nomeá-la": significa perceber partes articuladas
por laços de integração social, econômica e cultural. Para as finalidades desta
tese, o uso da expressão deve ser claramente diferenciado do uso comum, em
que "região" pode ser equiparada a "área contígua" ou "área próxima a um
ponto de referência". Neste último sentido, utilizaremos a expressão
"vizinhança" (veja discussão sobre este conceito no item 4.2.2). A Figura 12
procura explicitar a diferenciação conceitual aqui pretendida.
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Figura 12 - Conceito de Região: Situação Hipotética.

Na Figura 12 os pontos vermelhos representam cidades de grande porte e os
azuis, de médio e pequeno portes. As áreas delimitadas por linhas pretas são
"Regiões Administrativas", isto é, limites oficiais estabelecidos pelo governo
estadual para organizar-se operacionalmente. As manchas laranja, rosa, azul e
branca indicam áreas progressivamente menos vinculadas funcionalmente.
Observe que a localidade "a" está funcionalmente integrada à localidade" A",
por questões históricas, de acesso, relevo, etc. Já a localidade "b" está
funcionalmente integrada à localidade "B". Referir-se à região que contém a
cidade "C" como se também abrangesse "a" e "b", simplesmente porque estão
próximas, ou porque têm em comum alguma outra característica privilegiada
subjetivamente pelo analista, não corresponde à descrição de uma "realidade
objetiva", com todas as aspas necessárias para apaziguar um leitor de
orientação mais filosófica. No entanto, a nomeação arbitrária como critério
constitutivo de regiões é muito comum.
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Um exemplo prático desta situação é o município paulista de São Bento do
Sapucaí (da Microrregião de Campos do Jordão, Mesorregião de Vale do
Paraíba Paulista, Estado de São Paulo), subordinado ao município mineiro de
Paraisópolis. Este, por sua vez, subordina-se ao centro sub-regional mineiro
de Itajubá (IBGE, 87), conforme Figura 13 .

s(l Munio!pio.
D

~ Ibjubi

E3
i! Sio S.nto do S.p

mm
s(l M;oro: C. Jordio
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~ Slo P.uio-~ Mina Glr,ais
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Figura 13 - Subordinação do Município de São Bento do Sapucaí (Fonte: IBGE).

Uma conseqüência prática do relacionamento funcional entre localidades é
que a palavra "cidade" às vezes não nomeia entidades comparáveis para fins
analíticos. Às vezes, duas cidades próximas e bastante integradas entre si
devem ser tomadas como uma unidade funcional; outras vezes é concebível
visualizar em uma única cidade áreas quase autônomas, com muitas das
funções municipais sendo exercidas localmente. Nada mudaria no mundo
real se, de um dia para o outro, os distritos do município de São Paulo
passassem a ser chamados de cidades. Mas a maioria dos modelos
quantitativos que utilizem "cidades" como unidade de análise seriam
fortemente impactados. Por exemplo, em vez de uma observação com
9.600.000 habitantes passaríamos a ter 96 observações com 100.000
habitantes em média.
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4.2. Relações Funcionais entre Localidades

Se o que caracteriza regiões é a existência de localidades com relações
funcionais entre si, cabe agora definir o que seriam estas "relações
funcionais". Tomando-se de empréstimo, com algumas adaptações, conceitos
de campos de estudo relativamente próximos ao tema de potencial de
mercado, nesta tese postula-se a existência de dois tipos básicos de
funcionalidade espacial ligando as localidades: hierarquia e vizinhança.

4.2.1 Hierarquia
"A demanda por bens e serviços da população traduz-se em uma localização
diferenciada de sua oferta" (IBGE, 1987), isto é, a distribuição espacial dos
consumidores e a intensidade diferenciada do seu consumo provoca uma
distribuição espacial de pontos de fornecimento de bens e serviços bastante
heterogênea: algumas regiões apresentam grande concentração de oferta,
enquanto em outras esta concentração é baixa.

Alguns tipos de bens e serviços podem ser encontrados mesmo em localidades
que aglutinam pequena população. Em geral, são bens que se caracterizam por
serem de consumo freqüente e por apresentarem um alcance espacial restrito,
isto é, seus consumidores não se dispõem a fazer grandes deslocamentos para
adquiri-los. Os estabelecimentos que os fornecem são numerosos e
razoavelmente bem distribuídos pelo território.

Outros bens e serviços só podem ser encontrados em localidades centrais
(vide 4.2.1.1, a seguir), que servem a uma população maior. Em geral,
caracterizam-se por serem de consumo menos freqüente e por apresentarem
um alcance espacial amplo, isto é, seus consumidores dispõem-se a maiores
deslocamentos para adquiri-los.

Por uma questão de "economia de aglomeração" (BROWN, 1992), bens e
serviços que apresentam semelhanças em suas áreas de alcance tendem a ser
oferecidos em um mesmo conjunto de localidades centrais - o que acaba
acentuando a diferenciação destas localidades, de maneira hierárquica, em
relação às localidades periféricas.
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"A hierarquia dos centros se processa de modo que as localidades centrais de
baixo nível hierárquico distribuam bens e serviços procurados muito
freqüentemente, possuindo área de influência espacialmente restrita; as de
nível imediatamente superior distribuem além daqueles bens e serviços
distribuídos pelos centros inferiores, bens e serviços menos procurados,
possuindo uma área de influência maior, que inclui os centros menores e suas
respectivas áreas de influência. O centro de mais alto nível distribui,
finalmente, todos os bens e serviços já distribuídos pelos centros inferiores,
distribuindo, ainda, alguns para os quais se constitui no único centro
distribuidor para uma ampla região do país." (IBGE, 1987, p.11)

4.2.1.1 Teoria do Lugar Central

O exemplo de subordinação de São Bento do Sapucaí (SP) a Paraisópolis
(MG) foi retirado do estudo "Regiões de Influência das Cidades, de autoria do
IBGE (1987; veja item 4.2.1.2 a seguir). O quadro teórico que orienta o
estudo filia-se à Teoria do Lugar Central (BROWN, 1992).

Esta teoria foi formulada inicialmente em 1933 por Christaller, comple-
mentada por Lõsh em 1940 (LOSCH, 1954) e, desde então, vem sendo
ampliada, criticada e adaptada por inúmeros autores (BEA VON, 1977).
Descreve qual deveria ser o número, tamanho, espaçamento e composição
funcional dos centros comerciais. Trata-se de uma teoria normativa, deduzida
logicamente dos pressupostos de que:

• os consumidores são igualmente afluentes, bem informados, racionais e
homogeneamente distribuídos pelo território;

• os varejistas vendem produtos cujo preço não inclui o frete, têm custos
semelhantes, não incorrem em custos de entrada, são racionais e operam num
ambiente de livre competição, visando maximizar seus lucros;

• os custos de transporte são uniformes, o transporte é igualmente fácil em todas as
direções; e

• os clientes preferem o centro comercial mais próximo que ofereça a mercadoria
desejada, sendo seus deslocamentos motivados pela aquisição de um único item
em cada expedição de compra.
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Sob estas condições, a Teoria do Lugar central prevê que:

"Devido a um crescente custo de transporte, a demanda por qualquer tipo
particular de mercadoria declina regularmente com a distância ao centro
de abastecimento. Para além de uma certa distância, a demanda cai a zero,
e essa, a distância que os consumidores estão dispostos a percorrer para
adquirir um certo produto, é chamada de área de mercado ou "alcance" do
produto. Da mesma forma, um nível mínimo de demanda deve existir
antes que uma mercadoria se torne disponível, embora este nível, o
"limiar" de viabilidade, varie de item para item. Produtos caros e
comprados infreqüentemente, como jóias ou móveis - têm limiar e alcance
mais elevados que produtos baratos, de aquisição diária, como verduras e
carne. [... ] [E]m um mercado fixado, haverá grande número de vendedores
de bens de 'baixa ordem' e poucos fornecedores de produtos de 'ordem
elevada'." (BROWN, 1992, pAO; a tradução é nossa.)

A Figura 14 , a seguir, representa esquematicamente a distribuição espacial de
centros de diversos níveis hierárquicos. Os círculos vermelhos, azuis e verdes
representam localidades de nível progressivamente mais elevado. Na vigência
dos pressupostos teóricos, as localidades se dispõem segundo redes
hexagonais superpostas.
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Figura 14 - Hierarquia de Localidades Conforme Teoria do Lugar Central
(Adaptado de LÓSCH, 1954)

As críticas ao modelo espacial deduzido da Teoria do Lugar Central, em sua
maior parte provenientes de estudos empíricos, foram numerosas. Contudo,
constatou-se que, mesmo relaxando-se-lhe diversos pressupostos, para adaptá-
lo a circunstâncias mais realistas,

"emergia uma rede hierarquizada de localidades centrais desde que houvesse
uma economia de mercado que interligasse entre si numerosas áreas, cada
uma com excedentes locais e consumo de bens e serviços não localmente

produzidos." (IBGE, 1987, p. 12)

Estas exigências mínimas adaptam-se extremamente bem ao mundo
industrializado e globalizado atual. Pesquisas empíricas baseadas no modelo
adaptado do Lugar Central mostram que ele produz resultados satisfatórios em
situações bastante diversas (BROWN, 1992, p. 42):
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• para níveis de agregação (escalas de análise urbana, regional ou nacional);

• para países em diferentes estágios de desenvolvimento; e

• para sistemas de varejo perenes ou sazonais.

4.2.1.2 Regiões de Influência das Cidades

Nesta tese, a hierarquia dos municípios será caracterizada segundo os
resultados encontrados pelo IBGE (1987), que estabeleceu a centralidade dos
municípios com base nos bens e serviços distribuídos por eles e na área onde a
distribuição se realiza. À análise também foram incorporadas informações de
estudos anteriores, de 1973 e de 1966.

Conforme os critérios adotados pelo IBGE, para que uma cidade fosse
considerada de um determinado nível, a sua atuação deveria se fazer não
apenas em relação aos níveis inferiores, mas em relação a mais da metade das
"funções" definidas como daquele nível (e enumeradas na Tabela 3 ).
Adicionalmente sua área de atuação, através dessas funções, não deve estar
totalmente encaixada na área de atuação de outra cidade definida como de
mesmo nível hierárquico (IBGE, 1982, p.19).
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Tabela 3 - Bens e Serviços Selecionados segundo Níveis Hierárquicos de
Oferta (adaptada de IBGE, 1982, p.18).

N' IH' "i. ....>ivei] ierarquico

.

6 Centro Metropolitano

Bens e Serviços Distribuídos ("Funçôes:')

(Comércio Varejista/ Comércio
Atacadista e Representações/ Serviços)
1. Equipamento para consultório

dentário.
2. Equipamento médico-cirúrgico.
3. Caminhões Scania- Vabis.
4. Livros importados.
5. Instrumentos óticos de precisão.
6. Produtos farmacêuticos.
7. Estação de TV.
8. Exame de eletroencefalograma
9. Escola de engenharia.
10.Faculdade de medicina.
l I.Escritório de publicidade.
12. Escritório de consultoria econômica e

planej amento.
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Tabela 3 (Continuação) - Bens e Serviços Selecionados segundo Níveis
Hierárquicos de Oferta (adaptada de IBGE, 1982, p.18).

Nível Hierárquico

5 Capital Regional

Bens ,e Serviços Distribuídos ("Funções")

(Comércio Varejista/ Comércio
Atacadista e Representações/ Serviços)
1. Móveis para escritório.
2. Material para dentista.
3. Oxigênio para hospitais.
4. Máquinas de calcular.
5. Refrigeradores comerciais.
6. Material para indústria gráfica.
7. Caminhões FNM ou Merceds Benz.
8. Lanchas e motores de popa.
9. Pratarias e cristais.
10. Livros para engenharia e/ou medicina.
11.Máquina para filmar e/ou projetar.
12.Tecidos.
13.Cigarros.
14.Jornais diários.
15. Médico oftalmologista.
16. Médico cardiologista.
17. Médico neurologista.
18.Exames de eletrocardiograma.
19.Faculdade e economia.
20. Faculdade de administração.
21.Faculdade de direito.
22.Instalações elétricas ou hidráulicas.
23.Escritório de arquitetura.
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Tabela 3 (Continuação) - Bens e Serviços Selecionados segundo Níveis
Hierárquicos de Oferta (adaptada de IBGE, 1982, p.18).

Ní~el Hierárquico Bens e Serviços Distribuídos ("Funções")

(Comércio ..Varejista/ Comércio
Atacadista e Representações/ Serviços)

4 Centro Sub-Regional 1. Arados e tratores.
2. Televisores.
3. Cortinas e tapetes.
4. Máquinas de escrever.
5. Veículos Ford ou General Motors.
6. Bicicletas.
7. Motores e bombas.
8. Azulejos decorados.
9. Máquinas fotográficas.
10. Óculos com receita médica.
11.Produtos alimentares em conserva.
12. Material de limpeza doméstica.
13.Artigos de armarinho
14.Gás de bujão.
15.Material para construção civil.
16.Médico pediatra.
17.Médico ginecologista.
18.Médico otorrinolaringologista.
19. Faculdade de filosofia, ciências e

letras.
20. Serviços de engenharia.
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Tabela 3 (Continuação) - Bens e Serviços Selecionados segundo Níveis
Hierárquicos de Oferta (adaptada de IBGE, 1982, p.I8).

3 Centro de Zona

."
'Bens e....Serviços Distribuídos ("Funções")

(Comércio Varejista/ Comércio
Atacadista e Representações/ Serviços)

Nível Hierárquico

1. Sacaria, arame farpado, inseticidas e
ferramentas agrícolas.

2. Ferro de engomar, rádio, liqüidificador
e geladeira.

3. Móveis estofados.
4. Peças e acessórios de veículos.
5. Automóvel novo Volkswagen.
6. Tintas e cerâmica.
7. Ferragens e louça.
8. Cerveja.
9. Coca-Cola.
IO.Hospital Geral.
11.Médico de clínica geral.
12. Laboratórios de análises clinicas.
13. Curso normal.
14.Curso de 20. grau.
15. Agência de banco particular.
16.Agência de banco estadual.
I7.Agência de Banco do Brasil.
18.Serviços de Contabilidade.
19. Impressos.
20.Escritório de advocacia.
2I.Estação de rádio.
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4.2.1.3 Nível Hierárquico Relativo

Imaginando-se as linhas hierárquicas como ramos de uma "árvore de
hierarquia", é preciso ter em mente o fato de que não há coerência estrita
das categorias hierárquicas quando aplicadas aos diferentes "ramos" que
conduzem ao "tronco". Em outras palavras, mesmo

"[... dois] centros de maior nível hierárquico regional, as metrópoles
regionais, em duas regiões com características demográficas distintas do
ponto de vista quantitativo e qualitativo, não são comparáveis em termos de
bens e serviços que oferecem, dimensão de suas áreas de influência e
população servida; tais centros têm em comum o fato de serem os de maior
hierarquia em suas respectivas regiões, subordinando-se à metrópole
nacional, e interligando suas regiões com as demais do país. O mesmo se
pode dizer em relação aos centros inferiores, capital regional, centro sub-
regional, centro de zona, centro local e centro elementar." (IBGE, 1982 p. 13.
Os grifos são nossos.)

No caso dos municípios subordinados diretamente à cidade de São Paulo, por
exemplo, as distorções são graves. Apesar de terem muitas das funções que
potencialmente os tornaria localidades centrais para outros municípios, estes
acabam se reportando a São Paulo, que tem poder de atração maior. Assim, os
vizinhos de São Paulo tornam-se subordinados de baixo nível hierárquico,
mesmo tendo características que os faria municípios mais centrais se
estivessem longe da capital.

Em conseqüência das diferenças regionais e do "campo gravitacional"
exacerbado de alguns de seus vizinhos, localidades com características de
disponibilidade de produtos e serviços razoavelmente diversificada, com
limiar e alcance amplo, acabam sendo classificadas em categoria mais baixa e
recebendo tratamento semelhante ao de pequenas localidades. Isto provoca um
ajuste pobre de modelos que levam a hierarquia em consideração.
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4.2.2 Vizinhança

Uma das críticas à Teoria do Lugar Central decorre do reconhecimento de que
as relações hierárquicas entre localidades não esgotam seus vínculos
econômico-espaciais. Na verdade, a estrutura vertical de locais centrais
(também chamada de circuito superior) existe apenas para uma parcela da
população com possibilidades amplas de deslocamento e uso dos meios de
telecomunicações e transporte, principalmente os proprietários de meios de
produção e assalariados regulares e bem remunerados.

Para a população de menor renda e menor escolaridade, constituída
principalmente por assalariados regulares e irregulares mal remunerados e por
camponeses, existe apenas um conjunto de centros indiferenciados (chamado
de circuito inferior), onde apenas os mais próximos são procurados para
satisfação de sua limitada demanda (IBGE, 1987, pp. 14-5). Aos vínculos
existentes entre áreas próximas e pouco diferenciadas, chamamos de relações
de vizinhança.

Embora fortemente marcada pela existência do circuito inferior, as causas de
relações de vizinhança não se esgotam nela. Destaca-se uma segunda causa,
talvez ainda mais forte que a primeira: a difusão espacial dos fenômenos com
componentes geográficos, conforme discutido no item 4.2.2.1 a seguir.

4.2.2.1 Autocorrelação Espacial

A grande maioria dos fenômenos físicos, sociais e econômicos não se distribui
no espaço casualmente. O relevo de uma região pode ser resultado de falhas
geológicas; a presença de uma espécie vegetal pode depender de certas
combinações de clima e solo; a concentração de população num país pode
refletir o roteiro histórico de sua colonização; a industrialização em
determinados estados pode refletir a existência de recursos naturais.

Como as causas dos fenômenos tendem a se manifestar num determinado
ponto geográfico com intensidade semelhante à que se manifesta nas suas
proximidades, e ir variando, no mais das vezes, de forma contínua (isto é sem
rupturas de intensidade), resulta que o nível de manifestação do fenômeno é
semelhante em locais próximos (ARANHA, 1999B).
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Assim, se a altitude de uma localização é elevada, deve também ser elevada
nas localizações próximas; se uma região na cidade é ocupada por residências
de alto padrão, a tendência é de que regiões próximas tenham padrão
parecido. E daí por diante. A intensidade dos fenômenos pode, portanto, ao
menos em parte, ser prevista com base nos valores assumidos nas sua
imediações.

A autocorrelação espacial (FOTHERINGHAM E ROGERSON, 1994;
RIPLEY, 1981; GRIFFITH, 1987) refere-se a esta redundância de informação
entre duas realizações de um fenômeno quando elas ocorrem próximas uma da
outra. A presença de autocorrelação espacial distorce os resultados obtidos
por meio da aplicação de modelos estatísticos tradicionais, abafando ou
exacerbando relações de causalidade ou associação, conforme discussão a
seguir.

Há autocorrelação espacial positiva e autocorrelação espacial negativa.

A tendência de valores localizados próximos serem parecidos caracteriza uma
autocorrelação positiva. Este tipo de dinâmica deprime a manifestação local
de diferenças e reforça as diferenciações regionais de um fenômeno.
Freqüentemente oculta a importância de variáveis explicativas subjacentes ao
processo estudado. O efeito de um fertilizante sobre a produtividade de um
lote, por exemplo, pode ser subestimado pela comparação com a
produtividade de um lote vizinho não fertilizado, se os efeitos da pulverização
for difundido pelas chuvas e pelo vento, dando origem a autocorrelação
espacial.

No caso inverso, algumas espécies de pássaro, por exemplo (GRIFFITH,
1987), evitam formar grupos muito numerosos, procurando manter uma
razoável distância entre os bandos. Assim, sabendo-se que numa determinada
área há uma elevada concentração destas aves, é possível prever com
segurança que nas regiões vizinhas elas aparecerão em pequenos números. A
influência repulsiva entre realizações de um fenômeno caracteriza uma
autocorrelação espacial negativa, em que ocorrências bastante diferentes
entre si tendem a estar próximas: muitos pássaros numa área, poucos pássaros
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na área vizinha. Nesta dinâmica, as diferenças locais do fenômeno são
exacerbadas, ao contrário das diferenças regionais, que são enfraquecidas.

Em qualquer dos dois casos, a presença de autocorrelação influencia a
quantidade e qualidade da informação contida em dados espacializados,
afetando as interpretações possíveis. Modelos estatísticos tradicionais,
baseados no pressuposto de independência entre as observações, produzem
resultados distorcidos quando aplicados a dados com estas características. Da
mesma forma, a distribuição das estimativas de parâmetros populacionais
baseadas em amostras com dados autocorrelacionados não correspondem às
formas funcionais tradicionais.

Como a autocorrelação surge pela influência mútua de realizações vizinhas,
sua intensidade geralmente decai com a distância, tornando-se irrelevante
quando as observações estão suficientemente afastadas entre si. Por exemplo:
a partir de uma certa distância, a rega de uma planta não influencia mais o
crescimento de outra.

Nesta tese, como as variáveis de interesse são intervalares, a autocorrelação
espacial será medida por meio do Índice de Geary (GR = Geary Ratio), dado
pela seguinte fórmula (GRIFFITH, 1987, pp. 36-40):

fi n. 1) n. n

GR = [(n-l)LLci/xi -x)2]j[2(LLci)L(xi _X")2]
i=1 j=l i=1 j=1 i=1

em que

• x, e Xj são os valores da variável de interesse nas cidades i e j;

• x é a média da variável de interesse em todas as cidades da amostra;

• n é o número de cidades na amostra; e

• Cij assume o valor" 1" se x, e Xj são vizinhos e "O", caso contrário.
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Pode-se ainda re-escrever a expressão apresentada por Griffith, de forma mais
conveniente para uma interpretação, como:

n n 11

""C ..(X.-X.)2 "(X.-X)2L.J L.J IJ I ) L.J I

GR = i=l j=l j-=:.i=-.:I _

(n-l) (1)

o primeiro bloco da fórmula, isto é, a expressão

i=1 )=1
1/ 112LLcij

i=1 j=1

(2)

representa o que se pode interpretar como uma "Variabilidade de Vizinhança".
Neste quociente, não fosse por Cij' o numerador representaria a soma das
diferenças ao quadrado entre cada particular "x" e todos os demais. No
entanto, como Cij assume o valor "O" quando os elementos comparados não são
vizinhos, cancelando o resultado da comparação, isto é, cancelando aquele
particular desvio, acabam só entrando na soma os desvios entre os vizinhos, já
que estes são multiplicados por "1" e, portanto, não são afetados. No

11 n
denominador, LLcij corresponde ao número total de parcelas somadas, e o

i=1 j=1

"2" ajusta o fato de que a medida de dispersão de todos os elementos de um
conjunto em relação a todos os demais resulta no dobro da dispersão de todos
os elementos em relação ao meio do conjunto\ isto é, resulta no dobro da
variância de x.

3 Considere uma situação em que todos os "x" são vizinhos entre si, e, portanto, todos os desvios

(x, - X j) são incluídos na soma. Então:

i=1 i='

n n

LL(Xi _X)2
i=1 j=1

n n2LLCij
i=1 j=1
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Em outras palavras o valor calculado nesse bloco corresponde à variância
(espalhamento) das observações definidas por cij como vizinhas entre si.

pois cij, sendo sempre" 1" não influencia o numerador, e, se n é o número total de elementos no conjunto
11 li

estudado, o número total de comparações possíveis, denotadas por I I Cu ' é n2
. Adicionando e

i=1 i=1

subtraindo x dentro do parêntesis do numerador e expandindo o quadrado, temos

n 11I I (x, - X - X j + x) 2

n nI I[(xi - x) - (Xj - X)]2
i=1 j=1 i=1 i= i=1 i='

11 11I I[(xi - X)2 + v -X)2 - 2(xi - X)(Xj - x)]
i=1 i=)

=~i~=I-.~j=~I--------~I-=~1 ~j=~I ~~ __ ~i=_I~J~·=~I _

2n2

n n 1/ " 11 nIIeXi _X)2 + II(xj _X)2 -2II(Xi -X)(Xj -x)

fI 11 n II n 11

Como 2II(xi -X)(Xj -x)=o, ecomo IIeXi -x)2=IIeXj -xi vem
i=1 j=1 i=1 j=1 i=1 j=1

i=1 j=1 i=1 i=' i=1 i=' i=1 j=1--"-------------~--------------~-------------=-------''------------
2n2 2n2

11 11 11 n n 11II(xi _X)2 + II(xj _X)2 -2IIeXi -x)eXj -x)

n
2nI(xi - X)2

= ---=.i--'=I'_____ = _-'-i--'=I'--- = ...:.i=--'I _

n

que é a variância de x., como queríamos demonstrar (n é suficientemente grande para que n-I tenda a n).
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o segundo bloco da fórmula (1), isto é, a expressão

i=1

(n-l)
(3)

é, obviamente, a variância - uma medida do espalhamento quadrático médio -
das observações do conjunto de dados. Admitindo-se que "n" seja grande, de
tal forma que "n-1" tende a "n", podemos reescrevê-la da seguinte maneira:

(n-l)
...!..:i=:.:....I i=I j=I

- n - 2n2 (4)i=I

Substituindo-se (4) em (1), temos

17 nLLCijeXi _X)2
i=1 )=1

17 17

2"" "" c..k..k.. IJ

GR = i=_I_J:!.-·=_I _ (5)
17 nLLeXi _i)2

i=1 )=1

em que o numerador é equivalente ao denominador, porém restrito às
unidades vizinhas. Deste modo, o índice de Geary indica o tamanho relativo
da dispersão dos vizinhos em relação à dispersão do total das observações.

Se as realizações de uma variável de interesse forem definidas espacialmente
por acaso em cada localização geográfica, isto é, se o valor que a variável
assume numa localidade não tiver nenhuma relação com o valor observado
nas localidades vizinhas, a variabilidade do conjunto dos dados e a
variabilidade do subconjunto dos vizinhos são duas estimativas da mesma
grandeza, a variabilidade geral. Assim, o quociente destas estimativas deve
ser próximo de 1.
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Se, contudo, localizações próximas tiverem uma tendência a serem parecidas,
a variância de vizinhança será menor do que a variância geral, e o GR será
menor que 1.

Ao contrário, se valores elevados da variável ficarem circundadas por valores
baixos (e vice-versa), a variabilidade entre os vizinhos será maior que a
variabilidade geral, e GR será maior do que 1.

Tipicamente, GR assume valores entre O e 2 (GRIFFITH, 1987).

4.2.2.2 Matrizes de Conectividade

Como vimos no item anterior, o coeficiente de Geary detecta e mede a
presença de autocorrelação espacial por meio da comparação entre a
variabilidade dos vizinhos e a variabilidade geral dos dados. Assim,
precisamos definir o que são "vizinhos" e registrar a ocorrência de vizinhança
entre as observações. Esta definição de vizinhança pode ser feita de maneira
contínua ou discreta. Na estratégia contínua, duas observações são tão mais
fortemente vizinhas quanto mais próximas estiverem. Assim, todas as
observações são vizinhas entre si, porém com diferentes intensidades de
vizinhança. Na estratégia discreta, adotada neste trabalho, ou duas
observações são vizinhas - e neste caso o correspondente Cjj da fórmula
assume o valor "1", ou não são - e neste caso cij assume o valor "O". A
definição de vizinhança, na estratégia discreta, depende da definição de faixas
de distância. As observações que distam entre si valores dentro de uma certa
faixa, podem ser definidos como vizinhos segundo aquele tipo de faixa. Se
distam valores fora daquela faixa, não são vizinhos segundo aquele critério. É
possível criar um conjunto de pesos Wjjassociados ao grau de vizinhança (veja
item 15.4.1.1)

As relações de vizinhança na estratégia discreta podem ser representadas por
matrizes, chamadas de matrizes de conectividade que organizam os diversos
valores de Cij na forma de uma tabela.
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4.3. Amplitude (ou Nível de Agregação)

Adotando-se um modelo sistêmico para a organização estrutural das regiões,
fica fácil visualizar que elas se articulam em um conjunto maior, de maior
nível hierárquico, formando "macro-regiões". De outro lado, podem ser
decompostas internamente em subsistemas de menor amplitude e menor nível
hierárquico, isto é, em "microrregiões".

Um dos pontos críticos de qualquer análise de potencial é identificar o nível
de agregação relevante para cada problema. Dois tipos de fatores devem ser
considerados: a forma como a demanda se organiza no território; e o alcance
territorial dos pontos de venda.

4.3.1 Distribuiçãoda DemandapeloTerritório.

Iniciemos com o exemplo de um produto direcionado para uma população
mais idosa. Dentro de uma cidade, podem existir fortes diferenças entre as
médias de idade dos moradores dos diversos bairros, o que teria impacto
determinante sobre os resultados de uma loja daquele produto. Quando. se
examinam as diferenças de média de idade entre cidades, as diferenças
podem se diluir, uma vez que, quanto maior a população considerada, maior a
probabilidade de sua média aproximar-se da média geral do estado ou do país.
Desta forma, trabalhando em nível municipal acabaríamos abandonando a
variável idade, em decorrência de sua aparente irrelevância (ARANHA,
1999A).

Em outras palavras, a relevância de uma variável para a explicação ou
previsão do potencial de mercado de um produto depende do nível de
agregação em que se trabalham os dados relativos ao mercado consumidor do
produto em consideração.

Um segundo exemplo. Em estudo sobre a distribuição geográfica dos médicos
no Estado de São Paulo, Bussab observa que:

Embora sendo uma medida bastante reveladora, [o número de médicos por
mil habitantes] terá pouca utilidade no planejamento do atendimento médico,
quando usada para grandes regiões geográficas. Seu significado será muito
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mais revelador quando calculado para pequenas regiões ou municípios. [...]
Escolhida uma região muito grande, ela pode não refletir a realidade,
mascarando atendimentos bem diversificados. Por outro lado, regiões
pequenas, municípios, por exemplo, podem não revelar a disponibilidade do
serviço médico, passível de ser obtido em município vizinho. A unidade de
análise ideal seria "aquela que é mais ou menos auto-suficiente em relação às
demandas de saúde de sua população" (BUSSAB, 1984).

4.3.2 Características da Atividade ou do Estabelecimento (isto é, da
Oferta)

Um outro aspecto do problema da agregação refere-se à questão da Área de
Influência (AI) (também chamada de Trading Area ou Retail Trade Zone) de
pontos comerciais. Uma AI é a área de onde um ponto comercial "extrai" de
75 a 80% dos seus negócios (SAL VANESCHI, 1996).

Imagine uma empresa franqueadora que está em busca de localizações para
novas franquias. Se suas lojas tipicamente têm uma área de influência de
poucos quilômetros, a unidade relevante de análise é de regiões com
dimensões compatíveis. Caso contrário, pode-se cair no equívoco de desprezar
uma região extremamente atraente, verdadeira "mina de ouro", por estar
escondida em um município de baixo potencial quando considerado como um
todo. Como a loja não atinge a cidade inteira, seria melhor localizá-la na
"mina de ouro" da cidade aparentemente menos interessante (ARANHA, 97-
98) do que em outro município com potencial médio mais alto, porém sem
nenhum ponto de concentração de demanda.

4.4. População Residente e População Flutuante

Quanto menor a extensão geográfica da região considerada, mais relevante
torna-se a consideração do impacto da população flutuante sobre seu potencial
de consumo. Embora, por definição, a população flutuante não resida na
região estudada, ela a freqüenta e gasta na região parte de sua renda,
contribuindo para o potencial do consumo que ali se verifica.

Neste ponto, faz-se necessário distinguir claramente dois tipos de potencial de
consumo:
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• O potencial de consumo de uma regiao, isto é, o potencial que seus
moradores têm de adquirir bens e produtos, não interessando o local onde
façam seus gastos; e

• O potencial de consumo em uma região, isto é, o montante de bens e
serviços que podem ser comercializado naquela região, não importando
de onde tenha vindo a renda ali despendida.

Os índices de potencial de consumo geralmente são do primeiro tipo ou são
um misto dos dois, mas sua documentação não explicita claramente esta
circunstância. Em geral não se define rigorosamente o que os índices
pretendem medir, nem como o fazem. Por não diferenciar os dois tipos de
potencial, alguns modelos claramente incorrem em erro. É preciso muito
cuidado na análise. Os modelos desenvolvidos na segunda parte deste trabalho
adotam o conceito de "potencial em" um município, propondo-se a captar o
efeito do deslocamento da renda.

Quanto maior a extensão da região considerada, maior a chance de que os
gastos da população flutuem espacialmente dentro da própria região, havendo
proporcionalmente menos vazamentos para, ou injeções provenientes de, áreas
vizinhas. Neste caso, isto é, quando se analisam grandes áreas, o conceito de
"potencial de" e do "potencial em" convergem; sua discussão aproxima-se da
abordagem macroeconômica dos efeitos de exportações e importações sobre
uma economia aberta.

De qualquer maneira, mesmo em nível municipal, é preciso considerar este
fator, por exemplo, ao se analisar o potencial de cidades de veraneio, de
cidades muito integradas entre si, de cidades dormitório, etc.

Há análises em que um dos dois conceitos é relevante, mas não o outro. Se
vamos programar uma mala direta a ser enviada para o endereço residencial
do público-alvo, interessa o potencial da região; se vamos contratar a fixação
de.. painéis de outdoor, interessa o potencial na região (sem mencionar o
público de passagem, cuja renda não é local e que verá a mensagem ali mas
comprará em outro lugar).
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4.5. Síntese do Capítulo

Do conteúdo abordado neste capítulo, destacam-se cinco idéias principais:

• Regiões são partições do espaço geográfico funcionalmente lógicas;

• Para cada fenômeno geo-referenciado há um nível de agregação adequado
à análise, que melhor explicita as relações entre a resposta e suas variáveis
explicati vas;

• Há dois tipos de potencial de mercado: potencial de uma região e potencial
em uma região;

• O potencial em uma região acumula efeitos de vizinhança e efeitos de
hierarquia espacial, condicionados ao tipo de produto, sua área de
influência e limiar de viabilidade;

• O Índice de Geary permite quantificar o grau de autocorrelação espacial
presente em um conjunto de dados, comparando a variabilidade de
vizinhança com a variabilidade total.

4.6. Síntese da Primeira Parte

Na primeira parte desta tese, a revisão e sistematização da literatura sobre
potencial de mercado e áreas conexas relevantes forneceu resposta às duas
primeiras questões de pesquisa propostas na página 1:

• O que é, e como se mede, potencial de mercado?

Potencial de mercado para uma produto em uma região é o valor esperado
da demanda por este produto, sob condições de mercado especificadas. O
potencial de mercado não pode ser medido diretamente, mas pode ser
avaliado a partir de um modelo da demanda pelo produto de interesse.
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• Qual a influência da vizinhança no potencial de mercado de uma região de
interesse?

A renda da população e os produtos comercializados fluem geografi-
camente em dois circuitos: o circuito inferior, onde se negociam produtos
de pequeno limiar e ao qual ficam restritos os consumidores de baixa
renda; e o circuito superior, onde se transacionam produtos de alto limiar e
predominam consumidores de maior renda. Estes deslocamentos
geográficos fazem com que o potencial de mercado em uma região
dependa tanto da vizinhança próxima (efeito de vizinhança, propriamente
dito) quanto da vizinhança distante (efeito de hierarquia). A intensidade da
interdependência entre áreas vizinhas pode ser medida pelo Índice de
Geary.
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Segunda Parte
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Segunda Parte
Respondidas teoricamente, na Primeira Parte, as perguntas sobre o que é
potencial de mercado e qual a influência de regiões vizinhas e de regiões
centrais, próximas e distantes, sobre o potencial de uma região de interesse,
cabe agora examinar a terceira questão de pesquisa (item 1.4.3), que se
retoma, de maneira mais detalhada:

Como, em um caso concreto, explicar o potencial de mercado em função de
variáveis independentes, levando em consideração a influência mútua da
vizinhança e da hierarquia e estabelecendo a importância relativa das
variáveis explicativas concebidas teoricamente?

A Segunda Parte deste trabalho está dedicada à formulação e aplicação de
dois modelos de potencial baseados na renda.

o caso concreto escolhido para o desenvolvimento do modelo foi o relativo ao
potencial para vendas de supermercados. Esta escolha deve-se, em primeiro
lugar, ao fato de que o conhecimento da localização de estabelecimentos e do
potencial de supermercados de uma região é extremamente útil em diversos
tipos de estudos de marketing, em particular estudos de localização de lojas de
varejo (SAL VANESCHI, 1996).

[Supermercados ... ] são planejados com base em cuidadoso exame de
elementos demográficos, inclusive número de pessoas, renda, idade e sexo.
Numerosos estabelecimentos de sucesso numa região caracterizam uma Área
de Comércio Varejista poderosa. Portanto, quando estiver planejando seu
empreendimento, você desejará colocar-se sob o guarda-chuva da
combinação de áreas de influência de vários supermercados.

(SALVANESCHI, 1996, p. 69, nossa tradução.)

Os dados brutos necessários à estimação e os resultados de um modelo de
potencial para supermercados teriam, portanto, não apenas a utilidade de
colocar em prática os conceitos estudados na primeira parte desta tese, mas
poderiam servir como insumo para outros projetos de pesquisa, práticos e
teóricos. Em segundo lugar, interessava retomar os dados levantados em



61

projeto de pesquisa publicado anteriormente (ARANHA, 1998A; item 7.2 a
seguir), e que permaneciam pouco explorados analiticamente.

Para implementar a análise, optamos por utilizar modelos lineares.

A estrutura dos dados recomenda a utilização da classe de modelos lineares
hierárquicos, como veremos no item 6.
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5. DOIS MODELOS DE POTENCIAL DE MERCADO BASEADOS NA RENDA

Como visto no item 3.7.2.3, "os gastos com consumo são primordialmente
uma função do nível absoluto da renda disponível" (CA VALIERI, 1994). Ou
seja, a renda da população (X3, na notação adotada neste trabalho)

"é o fator que se destaca como determinante-chave do volume de
gastos em consumo. De maneira geral, quanto maior a renda das
famílias e nações, maior será o montante gasto em bens de consumo"
(DAVIDSON e SMOLENSKY, 1964, p.22, nossa tradução, nosso
grifo).

Neste capítulo, são propostos dois modelos de potencial que utilizam a renda
da população como variável explicativa. As demais variáveis discutidas em
3.7.2 serão englobadas no resíduo (conforme 3.5.1). No entanto, diferente-
mente do que costuma acontecer nos modelos tradicionais, que associam o
potencial de uma localização a dados da própria localização (TORRES, 1977;
Apêndice 1.2), a renda relevante será decomposta em parcelas que procuram
captar a influência de outras áreas geográficas, isto é, o efeito da vizinhança
(item 4.2.2; AZZONI e CAPELATO, 1997; 1.3) e o efeito da hierarquia entre
localidades (item 4.2.1; OLIVEIRA, 1966; 1.1).

5. 1. Modelo com Efeito de Vizinhança

Neste primeiro modelo, assume-se que o potencial de mercado para um
produto "p" em uma localidade "1" (PMpl) é o valor esperado da demanda por
este produto naquela localidade ( E(Dp1) ). Esta, por sua vez, depende da renda
na vizinhança da localidade (X3V1), da renda autônoma da própria localidade
(X3A1) e de um componente residual ali manifesto (E I)' Em resumo:

PMpt = E(Dpt)

com o índice "p" (=produto) fixado e "1" (= localidade) variando entre as
localidades).
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Adaptando-se uma idéia desenvolvida por Brady e Friedman em 1947, por
Duesemberry em 1949, e citada por CAVALIERI (1994), assume-se que
renda da localidade deve ser medida em relação à renda da vizinhança em
que está contida.

Assim, neste modelo a renda será decomposta em duas parcelas. A primeira
será chamada de "renda autônoma" e será definida como o montante a mais,
ou a menos, de renda existente na localidade em relação ao nível de renda da
vizinhança. A segunda será, justamente, a "renda da vizinhança".

Para clarificar o sentido da definição acima, é útil o exame de uma analogia
com a geografia. Imagine uma cidade localizada sobre a única montanha
existente num planalto (ponto B na Figura 15 ). O clima da cidade pode ser
entendido como dependente da altitude da região (igual à altitude média da
vizinhança, isto é, das cidades A e C, em relação ao nível do mar) mais o
quanto a montanha se eleva acima do planalto (igual à altura da montanha em
relação à média da vizinhança, indicada pela expressão "Autônoma de B", na
figura). Neste exemplo, a altitude seria análoga à renda. A renda da
vizinhança corresponderia ao nível médio da região, isto é, à altitude média do
planalto; e a renda "autônoma" da localidade seria homóloga à altura da
montanha em relação à média dos vizinhos. O componente autônomo também
poderia ser negativo se a cidade estivesse numa depressão em relação ao
planalto (como no caso do ponto D da figura) ou, no caso da renda, se a renda
da cidade fosse inferior à renda média da vizinhança (média de renda de C e
E).
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5.1.1 "Aceleração" do Efeito da Renda Autônoma

Uma hipótese a ser testada é a de que a parcela de "renda autônoma" tem um
efeito sobre o potencial de mercado que se acentua conforme aumenta a
"renda da vizinhança", isto é, à medida que a renda de uma vizinhança cresce,
a "renda autônoma" tem um efeito mais pronunciado sobre o potencial do
município.

Nível do Mar

Figura 15 - Altura da vizinhança e altura autônoma.

Esta hipótese tem duas justificativas.

De um lado, há o "efeito verdadeiro", sujeito à elasticidade da categoria de
produto considerada, de que, se na localidade há mais renda, há mais
consumo. De outro lado, há um "efeito aparente" em que a taxa de conversão
de renda é artificialmente inflada por uma omissão na especificação do
modelo de potencial. Uma parte da renda se desloca de localidades
subordinadas para localidades centrais. Este montante de recursos é de difícil
mensuração e geralmente não é incluído no modelo de potencial. Como o
montante de renda autônoma de uma localidade está associada à sua
centralidade, a omissão da renda deslocada faz parecer que a renda autônoma
é mais intensamente convertida em consumo do que realmente acontece.
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5.1.2 Suficiência para Produtos com Pequena Área de Influência

Por fim, resta acrescentar que este modelo deve ser suficiente para descrever
produtos com área de influência pequena e o potencial do circuito inferior.

5.2. Modelo com Efeito de Vizinhança e Hierarquia

No segundo modelo, assume-se que o potencial de mercado para um produto
em uma determinada localidade (PMp1) é o valor esperado da demanda por
este produto naquela localidade ( E(Dp1) ). Esta demanda, por sua vez,
depende da renda autônoma da localidade (X3A1), da renda de vizinhança
(X3V1), da renda atraída de localidades subordinadas, isto é, hierarquicamente
inferiores (X3H1), e de um componente residual ali manifesto (ê 1)' Em resumo:

com o índice "p" (=produto) fixado e "1" (= localidade) variando entre as
localidades.

Este modelo é necessário para descrever o potencial de mercado de produtos
com grande área de influência, tipicamente transacionados no circuito
supenor.
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5.3. Síntese do Capítulo

• Um modelo de Vizinhança pode ser utilizado para descrever em função da
renda o potencial de mercado para bens de reduzida área de influência;

• Um modelo de Vizinhança e Hierarquia combinadas pode ser utilizado
para descrever, em função da renda, o potencial de mercado de bens com
área de influência ampla.
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6. ANÁLISE DE DADOS HIERÁRQUICOS

Nas ciências sociais, muitos dos fenômenos de interesse têm uma estrutura
hierárquica (BRYK e RAUDENBUSH, 1992; RAUDENBUSH et. al., 2000;
NATIS, 2000), isto é, suas realizações ocorrem em grupos que se aninham em
unidades progressivamente mais abrangentes. Em outras palavras: há
variáveis que descrevem indivíduos; mas os indivíduos estão agrupados em
unidades maiores - e há variáveis que descrevem estes agrupamentos como
um todo.

Um exemplo típico envolve a modelagem da habilidade matemática de
estudantes de primeiro grau. Os alunos pertencem a classes, que pertencem a
escolas, que pertencem a distritos de ensino. Parte da habilidade matemática
dos alunos tem origem em variáveis que atuam sobre cada um
individualmente: suas características pessoais e familiares, por exemplo.
Outra parte, no entanto, pode ser influenciada por variáveis que atuam sobre a
classe toda, como o desempenho do professor e as instalações físicas da sala.
Finalmente, há fatores cujo nível de atuação é ainda mais elevado, como a
linha pedagógica da escola e o perfil sócio-econômico da comunidade.

Os exemplos de fenômenos com este tipo de estrutura são abundantes e fáceis
de identificar: pessoas em organizações de trabalho; países em continentes;
mercados locais, regionais e nacionais, etc.

Outros exemplos são mais sutis: no estudo do comportamento de indivíduos
ao longo do tempo, as medidas de cada indivíduo podem ser entendidas como
um grupo; numa pesquisa por meio de entrevistas pessoais, também formam
um grupo os questionários aplicados por um mesmo entrevistador.

6.1. Procedimentos Estatísticos Convencionais

Reconhecida a importância da estrutura hierárquica de dados, pela sua
abundância em fenômenos de interesse, o próximo passo é encontrar técnicas
estatísticas capazes de levar esta estrutura em consideração.

Até recentemente, os métodos utilizados para tratar estatisticamente de
fenômenos hierarquizados produziram resultados insatisfatórios:
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"Apesar da prevalência de estruturas hierárquicas na pesquisa

comportamental e social, estudos realizados no passado freqüentemente
falharam no tratamento analítico dos dados. Em grande parte, esta
negligência reflete limitações das técnicas estatísticas convencionais na
estimação de modelos lineares com estrutura hierarquizada. Na pesquisa
social, estas limitações geraram preocupações quanto a viés de agregação,
precisão errônea e problemas de 'unidade de análise'[ ...]. E também
empobreceram a conceitualização dos fenômenos, desestimulando a
formulação explícita de modelos em vários níveis, com hipóteses de
diferentes efeitos acontecendo dentro dos níveis, e entre níveis" (BRYK e
RAUDENBUSH, 1992, pp. 2-3, a tradução é nossa).

Jan de Leew, editor da série Advanced Quantitative Techniques in the Social
Sciences, da Sage Publications, faz um sumário das estratégias usuais, de
agregação e de desagregação dos dados, e seus problemas (BRYK e
RAUDENBUSH, 1992, Introdução).

6.1.1 Desagregação

A primeira estratégia para análise de dados hierárquicos, a mais evidente, é
desagregar as variáveis de ordem superior, trazendo-as para o nível
individual. Segundo esta linha de conduta, as características de uma
microrregião, por exemplo, seriam atribuídas a todos os municípios que a
integram. A análise é realizada, então, em nível individual.

o problema é que dois municípios pertencentes a uma mesma microrregião
compartilham os valores para as variáveis de nível mais elevado. Isto é: de
maneira genérica, as observações pertencentes a um mesmo grupo apresentam
valores idênticos para as variáveis de nível superior, isto é, relativas ao grupo.
Portanto, não se pode adotar o pressuposto de independência, que é
fundamental para as técnicas estatísticas clássicas.
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6.1.2 Agregação

Uma estratégia alternativa seria, então, agregar as variáveis disponíveis
individualmente, consolidando-as para o nível hierárquico superior, e realizar
a análise neste nível mais elevado.

Assim, por exemplo, somar-se-iam os valores relativos aos municípios de uma
microrregião, passando-se a considerar cada microrregião como um todo. O
problema é que, desta forma, despreza-se toda a variabilidade interna à
microrregião. Esta, usualmente, corresponde à maior parte da variabilidade
total.

Em conseqüência, a relação entre as variáveis agregadas geralmente parece
muito mais forte do que é na verdade. E os resultados podem ser muito
distintos dos obtidos por uma análise dos dados desagregados. Em suma, na
estratégia de agregação, despreza-se informação, distorcendo-se a análise.

Um exemplo deste tipo de distorção é encontrado em OLIVEIRA (1966)
quando este autor analisa o efeito da densidade populacional sobre o nível de
renda (vide também o Apêndice 1.1). Tendo dividido os municípios paulistas
em 16 classes de densidade populacional, calculou a densidade média de cada
classe; calculou também, para cada classe, a arrecadação municipal per capita.
A regressão da arrecadação per capita sobre a densidade média da classe
resultou altamente explicativa (R2 de 90%). No entanto, esta abordagem
desconsiderou a variabilidade interna das classes, que, incluída no modelo,
reduz drasticamente seu poder de explicação (ARANHA, 1998A).

6.2. Procedimentos Específicos para Modelos Lineares Hierárquicos

Neste trabalho restringimo-nos aos modelos lineares. Ao fazê-lo, sabemos que
os pressupostos básicos são linearidade, normalidade, homocedasticidade e
independência. Os dois últimos - principalmente o de independência -
precisam ser adaptados para aplicação a dados hierarquizados.

A idéia básica da adaptação é que indivíduos de um mesmo grupo são mais
parecidos entre si do que com indivíduos de outros grupos. Assim, por
exemplo, o potencial de municípios de microrregiões distintas podem ser
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independentes entre SI, mas municípios de uma mesma microrregião
compartilham os valores de muitas variáveis. Algumas destas variáveis não
são observadas, o que significa que seu efeito acaba incorporado ao
resíduo, causando correlação entre os termos aleatórios. Esta idéia pode
ser formalizada por meio de um modelo de componentes de variância.

6.2.1 Modelode Componentesde Variância

Nos modelos hierárquicos, a variabilidade do fenômeno em estudo pode ser
decomposta numa parcela explicada pelo modelo e outra residual. A parcela
residual, por sua vez, é, em parte, gerada na equação que representa o nível
mais desagregado das observações (Primeiro Nível); e, em parte, em equações
(de Segundo Nível) que definem os coeficientes das equações de primeiro
nível.

Um modelo muito simples, para ilustração, poderia ser:

Primeiro Nível

Segundo Nível

Onde:

• Há i = 1,2, ...., nj indivíduos agrupados emj = 1,2, ..., J unidades de segundo nível;

• Y;) é o valor da variável de interesse para o indivíduo i da unidade j;

• {30) são coeficientes de primeiro nível;

• Yoo é um coeficiente de segundo nível, e é um efeito fixo;

• rijé o efeito aleatório de primeiro nível;

• --UOjé o efeito aleatório de segundo nível;
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Com:

E(lj) = O

Var(ljj) = (J2

E(uOj) = O

Var(uo) = 1'00

Onde:

• (J2 é a variância de primeiro nível; e

• 1'00 é a variância de segundo nível.

Dados dois indivíduos, ~j e ~'j" seus efeitos aleatórios de primeiro nível (ljj e
'i'j') são independentes entre si; os efeitos aleatórios de segundo nível (UOj e
uOj') são independentes entre si se os indivíduos pertencem a grupos
diferentes, mas perfeitamente correlacionados se os indivíduos pertencem ao
mesmo grupo.

6.2.2 Modelos de Regressão com Coeficientes Aleatórios

Uma forma ligeiramente diferente de formalizar as idéias de dependência,
incluindo alguma heterocedasticidade, é supor que cada grupo tem seu próprio
modelo de regressão, isto é, seus coeficientes para as variáveis explicativas e
intercepto. Porque os grupos são amostrados, pode-se assumir que seus
interceptos e coeficientes são uma amostra aleatória de uma população de
interceptos e coeficientes.

Primeiro Nível:
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Segundo Nível
f30j = Yoo + UOj

Se este pressuposto for adotado apenas para o intercepto, recairemos no caso
do modelo de componentes de variância discutido no item anterior; se os
coeficientes das variáveis explicativas também variarem aleatoriamente,
teremos uma classe de modelos mais complicada, em que a covariância dos
resíduos depende do valor assumido pelas variáveis preditoras no nível

k

individual (observe o termo IulljXIIU na equação combinada, a seguir).
11=1

Combinando as equações dos dois níveis, tem-se:

k k

Y;j = Yoo +I YIIOX"ij + UOi + IUlljXllij + rij
11=1 11=1

Este modelo implica que a resposta Yij resulta de uma "equação de regressão
k

média, Yoo +I Y"oXllij" (BRYK e RAUDENBUSH, 1992, pp. 21) mais um erro
11=1

k

aleatório com k+Z componentes, UOj + IUlljX"ij +ljj: k+I componentes de nível
11=1

dois, conseqüência da aleatoriedade dos coeficientes f3l1i' que variam de um
grupo para o outro; e um componente de nível um, individual de cada
observação. Note que, neste modelo, o resíduo depende do nível das variáveis
explicativas.

6.2.3 Modelos Lineares Hierárquicos em Dois Níveis (HLM2)

No modelo de regressão com coeficientes aleatórios, discutido no item
anterior, ainda não é possível incorporar variáveis explicativas de nível
superior. Para isto é necessário um modelo em que o nível superior é também
um modelo linear.
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Uma classe de modelos com este tipo de estrutura deve depender apenas dos
pressupostos de linearidade e normalidade. Os modelos hierárquicos
utilizados neste trabalho têm estas características, e apresentam a seguinte
forma geral:

Primeiro Nível:

Segundo Nível

Com a seguinte terminologia:

• Há i = 1,2, ...., nj indivíduos agrupados em j = 1,2, ..., J unidades de segundo nível;

• Y;) é o valor da variável de interesse para o indivíduo i da unidade j;

• Xh, com h = 1,2, ..., k, são variáveis explicativas de primeiro nível;

• (3,,) são coeficientes de primeiro nível; podem ser fixos, deterministicamente
variáveis ou aleatoriamente variáveis;

• Wm com m = 1, 2, ..., M, são variáveis explicativas de segundo nível;

• Yhm são coeficientes de segundo nível, e são efeitos fixos;

• rijé o efeito aleatório de primeiro nível;

• Uhjsão efeitos aleatórios de segundo nível;

• (J'2 é a variância de primeiro nível; e
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• roo.... , r kk são os componentes da matriz de variância-covariância de segundo nível.

Admite-se que:

o
Var(r;j) = (52

UOj roo rOI

Var
ulj rIO rll=

Ukj rkO r.o

COV(Uhj, r;j) = O

Combinando os dois níveis, temos:
k k M k

Yij = LYhO + L LY17",W"'jX17ij +UOj + L U17jX hi] +r;j
17=1 17=1m=1 17=1

onde se percebe que os valores da variável resposta são formados a partir de uma
"regressão média", à qual se adiciona um componente aleatório que depende do nível
das variáveis explicativas.

6.2.3.1 Estimação dos Parâmetros

Três tipos de parâmetros são estimados em um modelo linear hierárquico
(RAUDENBUSH et. al., 2000; NATIS, 2000): coeficientes aleatórios de nível
1, por meio de estimativas bayesianas empíricas; coeficientes de nível 2, por
meio de mínimos quadrados generalizados; e componentes de variância e
covariância, por meio de máxima verossimilhança.

Estimativas Bayesianas Empíricas (EBE) dos coeficientes aleatórios
de primeiro nível [...] Estas estimativas dos coeficientes para cada
unidade j são composições ótimas de uma estimativa baseada nos dados
da própria unidade e em dados de outras unidades similares.
Intuitivamente, extrai-se "força" de toda a informação presente no
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conjunto de dados, para se aperfeiçoar as estimativas dos coeficientes
de nível I para cada uma das J unidades [... ]

Estimativas por Mínimos Quadrados Generalizados (EMQG) dos
coeficientes de segundo nível [...] A substituição das equações dos
coeficientes nos correspondentes termos do nível 1 resulta num modelo
de equação única, com um estrutura de erros complexa. A adequada
estimação dos coeficientes de regressão deste modelo [... ] exige que se
leve em consideração a diferente precisão da informação fornecida por
cada uma das J unidades, o que se consegue por meio da utilização de
mínimos quadrados generalizados. [... ]

Estimativas de Máxima Verossimilhança (EMV) dos componentes
de variância e covariância, (52, no nível 1, e T, no nível 2. Em
conseqüência da natureza não-balanceada dos dados na maioria das
aplicações de modelos lineares hierárquicos [... ] os métodos
tradicionais de estimação dos componentes de variância e covariância
não produzem estimativas eficientes. Por meio de técnicas iterativas de
cálculo numérico, como os algoritmos EM e Score, são obtidas
estimativas de máxima verossimilhança para (52 e T [... ]
(RAUDENBUSH et. al., 2000, pp. 4-5)

6.2.4 Modelos Lineares Hierárquicos em Três Níveis (HLM3)

O modelo em três níveis é uma extensão do modelo em dois níveis.

No terceiro nível modela-se, também através de uma relação linear, os
coeficientes do segundo nível. A relação funcional entre o terceiro e o
segundo nível é análoga à relação entre o segundo e o primeiro (BRYK e
RAUDENBUSH, 1992; RAUDENBUSH et. al, 2000).

6.3. Modelos Lineares Hierárquicos para Potencial de Supermercado

Antes de formular de que maneira aplicaremos uma estrutura linear
hierárquica ao problema de potencial de mercado, convém recapitular alguns
pressupostos que adotaremos, com base nas conclusões da revisão teórica
realizada na Primeira Parte:
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• Acompanhando as críticas à Teoria do Lugar Central, apresentadas no item 4.2.2,
postulamos a existência de um circuito inferior na organização do mercado, no
qual se manifesta o poder de compra estritamente local, principalmente nas
categorias de produtos com baixa área de influência e baixo limiar, como é o caso
dos produtos de alimentação, higiene e limpeza;

• Quando a área de interesse é geograficamente restrita (no nosso caso, quando
examinamos um particular município), este poder de compra local (isto é, do
circuito inferior) tem dois componentes acentuadamente distintos (item 4.4): poder
de compra da vizinhança próxima, isto é, dos municípios vizinhos; e autônomo,
isto é, do próprio município.

• Por outro lado, no item 4.2.1, estabelecemos também a existência de um circuito
superior, segundo o qual parte da renda dos municípios subordinados flui para os
municípios centrais;

• Por fim, postulamos no item 5.1.1 que, se o montante de renda deslocada para o
município não é incluído no modelo - e incluí-lo é difícil de fazer, já que é difícil
medir volume de recursos que se desloca - a intensidade do consumo da renda
autônoma da localidade, isto é, da ren,da estritamente local, parecerá ser mais
intensa.

Com estes pressupostos em vista, propomos para o potencial de mercado um
modelo linear hierarquizado nos níveis municipal, microrregional e
mesorregional. Um resumo está na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 - Modelos Lineares Hierárquicos de Potencial para Supermercados.

Variáveis Utilizadas
Variáveis

Variante de Utilizadas Modelo
Capítulo Modelo

(Nível Municipal e (Nível Estatístico
Microrregional) Mesorregional)

8 Só Circuito Renda do Município Nenhuma MHLem2
Inferior Renda da Microrregião níveis

9 Circuitos Inferior e Renda do Município Nível Hierárquico MHLem3
Superior Renda da Microrregião da Mesorregião níveis
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Nos níveis municipal e microrregional procuraremos capturar o circuito
inferior, em suas duas componentes: assume-se que a densidade de renda da
microrregião represente o efeito de vizinhança; e que a diferença entre a
densidade de renda do município e a densidade de renda da microrregião
reflita o efeito da renda autônoma do município.

No nível mesorregional, procuraremos modelar o impacto da existência do
circuito superior; neste caso, a variável explicativa será o nível hierárquico
da mesorregião.

Os níveis do modelo serão combinados segundo duas variantes:

• No capítulo 8, examinaremos um modelo focado exclusivamente no circuito
inferior; ele envolve, portanto, apenas os níveis hierárquicos municipal e
microrregional. Assume-se, neste caso, que supermercados têm uma área de
influência restrita, isto é, que os consumidores pouco se deslocam para adquirir
produtos de alimentação, higiene e limpeza; e que, em conseqüência, o circuito
superior é irrelevante; por outro lado, pretende-se diferenciar o efeito da renda
estritamente autônoma do efeito da renda de vizinhança.

• No capítulo 9, incluiremos o efeito do circuito superior, modelando o nível
mesorregional e admitindo que há um deslocamento de renda capturado por um
aparente consumo mais intensivo da renda local (ainda que se espere este efeito
fraco ou nulo, em conseqüência da área de influência restrita dos supermercados);
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7. OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDIDAS SOBRE RENDA, HIERARQUIA E POTENCIAL
DE MERCADO

O tipo de modelo que se pretende desenvolver nos capítulos 8 e 9 a seguir, em
resposta à nossa terceira pergunta de pesquisa, classifica-se na tipologia de
LILIEN, KOTLER e MOORTHY (1992) como "de mensuração". O que se
objetiva é especificar a função demanda e, em seguida, "calibrá-la",
estimando seus parâmetros.

A calibragem revela o papel das diversas variáveis independentes na
determinação da demanda pelo produto; quais são importantes e quais
não são. Além disso, uma vez calibrada a função demanda, ela pode ser
utilizada para a previsão da demanda em [outras] situações específicas.
(LILIEN, KOTLER e MOORTHY, 1992, p. 8, nossa tradução.)

Dentre os métodos utilizados para calibrar funções de demanda (julgamento,
técnicas econométricas, experimentação, simulação, etc.) optamos pela
estimação de um Modelo Linear Hierárquico (vide item 6.2).

o desenvolvimento de modelos deste tipo pressupõe a disponibilidade de um
conjunto de observações para as quais são conhecidos tanto o valor do
potencial (variável resposta ou variável dependente) quanto o valor das
variáveis explicativas ou "independentes".

Por motivos operacionais e logísticos, os dados básicos de população, renda e
área dos municípios (vide Apêndice 2) foram obtidos do Censo Populacional
de 1991 em formato eletrônico (IBGE, 1991), tendo sido o banco de dados
adquirido especialmente para a utilização nesta tese. Neste produto, o IBGE
agrupa as informações divulgadas em 4 grandes "temas": relativas a chefes
em domicílios particulares permanentes; tipos de domicílios; pessoas de
acordo com a faixa etária; e pessoas de acordo com a condição no domicílio.
Cada "tema" de informações carrega uma grande quantidade de tipos de
dados, cada "tipo" individual é chamado de variável. Como exemplos de
variáveis tem-se: o número de chefes com 1 a 3 anos de estudo na zona rural;
e o número de domicílios que não têm instalação sanitária.
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Deste conjunto selecionamos o número total de chefes de família e sua
respectiva renda média; ao produto destas duas variáveis chamamos renda
nominal dos chefes de família; na falta de informações sobre a renda da
população, utilizamos a renda dos chefes de família como variável proxi.

Ainda da base de dados do IBGE, utilizamos o total da população e a área dos
municípios.

A demanda por produtos de supermercados, por sua vez, foi medida
indiretamente, utilizando-se a área de loja dos estabelecimento como variável
proxi, conforme justificativa a seguir. Os dados de metragem de loja foram
obtidos de ARANHA (1998B), cujo estudo é discutido no item 7.2.

7.1. Justificativa da Área de Loja como Variável Proxi para a Demanda

O processo de dimensionamento de áreas comerciais no contexto do
planejamento urbano, amplamente documentado, discutido e sistematizado na
tese de doutoramento de BRUNA (1972) prevê, de um modo geral, o exame
das seguintes etapas de estudo:

a) Demarcação de uma área de interesse;

b) Levantamento da população na área e seus gastos no varejo;

c) Estimação da demanda com base nos gastos da população; e

d) Estimação da área de loja necessária a dar sustentação àquele total de
demanda.

Destas, as duas últimas são de interesse para nossa argumentação: se a prática
mostra a viabilidade de se realizarem estudos acurados na direção

renda ---7 demanda ---7 área de loja,

presume-se a existência de uma relação funcional entre as vendas totais
esperadas em uma região e a área de loja necessária para a concretização deste
volume de vendas.
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Pelo raciocínio inverso, medindo-se a área de loja total de uma determinada
categoria varejista em uma região, pode-se estimar o montante de vendas
gerado por ela. Talvez o crescimento do comércio eletrônico venha a alterar
significativamente esta relação. Quanto a outras sugestões de áreas de
investigação sobre o impacto do ebusiness sobre problemas de potencial, veja
o item 15.4).

De fato, um minucioso relatório de pesquisa datado de 1970 (GLC, 1970)
relata como o Greater London Council, ao preparar previsões para Londres no
ano de 1981, converte o faturamento varejista em área de loja.

Neste estudo, para a validação e aperfeiçoamento do método, foi desenvolvido
um modelo relativo ao ano de 1961, depois testado com dados de 1950. O
modelo final foi então aplicado no preparo da previsão para 1981. Constatou-
se uma grande estabilidade na relação "faturamento"l "área de loja da
categoria de produto", estimando-se uma taxa de alteração de apenas 1 a 1,5 %
ao ano, em função de ganhos de produtividade do varejo.

Como nos modelos a serem desenvolvidos nesta tese estaremos trabalhando
com dados "em corte" (cross-sectional data), isto é, relativos a várias
localidades observadas no mesmo instante de tempo, é razoável admitir a
proporcionalidade entre área e demanda.

7.2. O Estudo de Área de Loja

O levantamento de área de loja de supermercados de municípios paulistas foi
realizado como um projeto de pesquisa para o Núcleo de Pesquisas e
Publicações da EAESP/FGV, no período de agosto a novembro de 1997
(ARANHA, 1998A e 1998B), com base

• no cadastro de associados da AP AS - Associação Paulista de
Supermercados, e

• na primeira edição SPGN - São Paulo Geografia de Negócios, CD-ROM
contendo informações das empresas recadastradas nas Juntas Comerciais
do Estado de São Paulo (ClC VEST, 1997).
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Reunida e criticada toda a informação disponível nos dois cadastros, foram
identificados 3.228.766 m2 de loja, correspondentes a 1.796 estabelecimentos
distribuídos por 288 municípios. Os estabelecimentos detectados fazem parte
de um universo de 10.049 lojas de auto-serviço, segundo estimativas da AC
NIELSEN (1997).

As lojas de auto-serviço, conforme definição da NIELSEN (1997),
caracterizam-se por serem lojas que vendem alimentos e possuem checkouts,
de forma que o universo citado de 10.049 estabelecimentos inclui
estabelecimentos que não são supermercados, mas atendem a definição de
loja alimentar de auto-serviço (por exemplo: loja de conveniência e
mercearias). Assim, pode-se afirmar que o levantamento de ARANHA
(1998B) detectou pelo menos 18% dos supermercados do Estado.

É preciso clareza com relação ao fato de que a pesquisa de ARANHA (1998B)
não pretendeu recensear a área de loja. Assim, a metragem encontrada não se
presta a ser analisada como número absoluto, mas apenas como indicador ou
índice, no sentido de que se a área captada em um município é o dobro da de
outro, assume-se que a demanda do primeiro município é, grosso modo, o da
demanda do outro.

7.3. Dados Originais Agregados por Microrregião Administrativa

O IBGE agrupa os municípios do Estado de São Paulo em 63 Microrregiões
Administrativas, conforme mapa reproduzido na Figura 16 .
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Figura 16 - Mapa das Microrregiões Administrativas do Estado de São Paulo.

Todos os dados básicos, tanto os originários do IBGE quanto da pesquisa de
área de loja de supermercados, foram agregados por Microrregião
Administrativa, com auxílio do software ARe View, resultando na Tabela 5 a
seguir.

~ Wosorregl3os

: O

J] Mesorreglôes do Estado de São Paulo . EJ

"Ioro rr."iões
Cl

; ~ LImites de Wunlcípl
: D

Figura 17 - Mapa das Mesorregiões do Estado de São Paulo.
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Note-se que, no caso dos dados do IBGE, foram computados na agregação
para micro e mesorregiões os valores referentes a todos os 572 municípios
existentes em 1991. Já os dados de área de loja não foram agregados, pois só
são incorporados ao modelo no nível municipal.
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Tabela 5 - Dados Básicos Agregados por Microrregião Administrativa do
Estado de São Paulo (Fontes: IBGE,1991 e ARANHA, 1998B).

Are::B1 01efe; rn REnCbcos 01efe; Nro rn Stv'aax:b
Moo Meso (km2) Pq::1il (hctJ) Fanlia91 (CY$ nill'm 91) (m2 rnlqa)

1 1 3,93~ 140,597 37,295 3,691,964,300 5,200

2 1 2,81 95,236 25,132 2,697,395,200 12,347

3 1 3,20 113,548 30,852 3,204.038,600 12,544

4 1 10,426 548,990 147,771 22,969,187,400 90,678

5 1 2,28E 176,951 45,990 6.034,348,000 19,030

6 1 2,319 44,434 11,529 1.140,070,400 1,110

7 1 2,031 56,806 15,642 1.599,385.000 5,180

8 1 2,445 66,321 17,443 1,744,471.000 1,400

9 2 2,725 116,605 30,789 4.133.975,000 13,210

10 2 5,58 167,127 42,246 5,525,391,000 4,640

11 2 2,002 79,550 20,809 2.468,968,000 1,200

12 2 3,450 288,135 72,111 10,376,669,600 14,653

1 2 4,72 346,215 88,056 12,333,259,500 29,697

14 2 6,02~ 722,975 183,014 35,666,646,000 99,355

15 2 3,09E 85,868 22,028 2.703.092,300 9,350

H 3 6,90 166,411 41,991 5,208,634,800 7,146

17 3 5,381 213,269 54,859 8,044,344,800 12,405

18 3 4,521 197,930 50,961 5,793,305,300 15,667

19 4 3,88E 131,883 33,067 4,022,362,800 10,434

20 4 8,531 439,914 111,392 17,836,088,000 107,670

21 4 4,039 266,286 67,038 9,536,424,200 17,671

22 4 5,94 130,009 32,233 3.701,980,500 2,370

23 4 4,392 150,736 38,86 5,998,393,600 6,560

24 5 6,282 385,416 98,000 14,744,682,000 34,821

25 5 3,198 223,890 56,783 9,057,520.300 17,527

26 6 2,952 175,955 45,968 7,162.706,000 31,478

27 6 2,31 421,228 104,483 15,233,332,000 39,621

28 6 3,80C 411,699 104,08C 18,389.437,500 95,217

29 7 1,74 140,420 36,016 4,875,297,000 14,369

3C 7 5,444 357,261 89,422 10,658.096,000 15,214

31 7 2,351 271,173 67,674 9,878,101,000 38,675

32 7 3,091 1,773,632 449,91C 92,369,911.000 207,074

33 7 1,63 138,362 35,645 4,559.791,500 12,570

34 8 2,87C 107,686 28,179 2,926,076,800 16,436

35 8 3,66€ 153,216 39,393 3.785,932.700 14,448

36 8 17,558 489,040 123,763 15,599,073,200 31,511

37 9 2,31 101,616 26,107 3,233,275,800 4,390

38 9 4,875 271,136 67,188 9,335,673,300 25,351

39 10 7,159 221,22 57,467 6,700,033,300 19,825

40 10 5,581 237,924 60,474 6,740,220,800 9,926

41 11 7,67E 209,375 5~ ,416 4,628,016,300 3,104

42 11 3,73~ 134,729 33,474 4,174,969,000 6,850

43 11 2,241 161,589 39,437 5,117,882,000 3,940

44 11 6,55 137,306 31,370 2,419,076,400 3,269

45 12 4,18 143,372 33,40C 3,626,576,000 5,000

46 12 4,212 869,947 213,88 34,275,890,000 69,178

47 12 804 437,978 109,16E 19.422,796,000 43,679

48 12 3,13f 324,759 8'1,690 12,623.764,000 22,603

49 13 1,001 54,565 13,228 1,655,253,200 690

50 13 4,05E 1,025,495 246,542 45,040,694,000 103,280

51 13 2,70E 333,670 80,354 11,191,111,400 20,452

52 13 2,06~ 23,499 5,530 392,618,500 225

53 13 4,42 66,661 16,563 1,281,701,200 350

54 13 1,94E 147,704 36,291 4,923,612,000 12,608

55 14 11,199 206,969 47,726 4,959,990,300 22,879

56 14 2,004 117,317 29,911 3,717,452,000 30,077

57 15 695 1,232,812 297,75< 49.408,415,000 191,751

58 15 602 248,426 57,071 7,607,480,000 6,620

59 15 778 863,463 210,662 34,168,798,000 58,624

60 15 1,46 588,789 139,57~ 21,912.451,000 20,817

61 15 2,356 11,694,859 3,063,40E 763,626,866,000 1,279,148

62 15 2,065 816,592 192,371 26,518,076,000 50,964

63 15 1,361 1,122,376 297,17 54,204,000,000 134,336

Totas 248,809 31,588,925 8,039,661 1,528,577.043,800 3,218.415
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7.4. Dados Originais Agregados por Mesorregião

Os dados de Microrregiões foram, em seguida, consolidados segundo as 15
Mesorregiões do estado, resultando na Tabela 6 , a seguir, e no mapa da
Figura 17 .

Tabela 6 - Dados Básicos Agregados por Mesorregião Administrativa do
Estado de São Paulo (Fontes: IBGE,1991 e ARANHA, 1998B).

hec:91 OIefes c:e Rencb ccs OIefe5 Noo c:e S !'v'ercc:ri)
rv1E5o (kni2) pq:m (hcb) FOTilia91 (m $ nilhõ:3!S91) (ni2 c:e Iqa)

1 29,470 1,242,883 331,654 43.080.859.900 147,489

2 27,609 1,806,475 459,053 73.208.001.400 172,105

3 16,809 577,610 147,811 19.046.284.900 35,218

4 26,790 1,118,828 282,597 41.095.249.100 144,705

5 9,480 609,306 154,783 23.802.202.300 52,348

6 9,068 1,008,882 254,531 40.785.475.500 166,316

7 14,262 2,680,848 678,667 122.341.196.500 287,902

8 24,096 749,942 191,335 22.311.082.700 62,395

9 7,189 372,752 931295 12.568.949.100 29,741

10 12,740 459,147 117,941 13.440.254.100 29,751

11 20,218 642,999 155,697 16.339.943.700 17,163

12 12,338 1,776,056 438,139 69.949.026.000 140,460

13 16,213 1,651,594 398,508 64.484.990.300 137,605

14 13,204 324,286 77,637 8.677.442.300 52,956

15 9,324 16,567,317 4,258,013 957.446.086.000 1,742,261

T atas 248.809 31.588.925 8.039.661 1.528.577.043.800 3.218.415

7.5. Fontes de Aleatoriedade na Amostra de Metragem de Loja

Confrontando-se a tabela do Apêndice 2 e a Tabela 6 , observa-se que os 288
municípios para os quais foram registrados dados de área de loja, apesar de
representarem apenas metade dos municípios de São Paulo, contém
29.149.888 dos 31.588.925 habitantes do Estado em 1991, respondendo,
portanto, por 920/0 de sua população.

Disto se depreende que os municípios não captados na amostra de lojas
provavelmente não o foram em decorrência de seu pequeno tamanho e de sua
consequente pouca ou nenhuma área de supermercados, tal como definida
pela metodologia da coleta dos dados. Segundo esta lógica, é razoável
admitir que todos os municípios foram considerados e que a metragem de loja



86

dos municípios sem informação é "próxima" de zero (veja a validação deste
pressuposto no capítulo 13).

Apesar disso, isto é, apesar de termos medidas para todos os municípios
(ainda que com diferente grau de precisão), as observações devem ser
consideradas uma amostra aleatória:

• por representarem a metragem de loja em apenas um instante no tempo, e

• por seus componentes aleatórios estarem organizadas espacialmente em
apenas uma configuração geográfica dentre as muitas teoricamente
possíveis.

De resto, não é exata a impressão eventual de que o conhecimento da
metragem de loja de todos os municípios torna desnecessário a estimação do
modelo. A metragem é uma proxi da demanda num determinado ponto. O
potencial de mercado, estimado através do modelo, é o valor esperado da
demanda. A metragem indica as venda que ocorrem. O potencial indica as
vendas que "deveriam" ocorrer, dadas as condições de mercado prevalecentes.
Definido como valor esperado (vide item 3.5), o potencial não é observável
diretamente, mas apenas através do modelo.
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8. DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE VIZINHANÇA

Neste capítulo examinaremos um modelo focado exclusivamente no circuito
inferior. Ele envolve, portanto, apenas os níveis hierárquicos municipal e
microrregional. Inicialmente, definiremos as variáveis utilizadas. Em seguida,
explicitaremos a forma funcional do modelo e estimaremos seus parâmetros.

8.1. Definição das Variáveis

Descrevem-se a seguir as variáveis reposta e explicativas; antes, porém,
justifica-se o seu uso em termos de densidade por krn '.

8.1.1 Justificativa da Definição das Variáveis em Termos de Densidade

A associação da densidade demográfica ao aumento do consumo foi
demonstrada, no caso paulista, por OLIVEIRA em 1966, com dados da época
(veja mais detalhes no item 1.1.1 do Apêndice); e reconfirmada por ARANHA
(l998B), com dados de 1991.

BREITBACH (1988), ao resumir as idéias principais de Walter Christaller,
corrobora esta associação entre densidade demográfica e consumo e apresenta
justificativas:

"O crescimento do lugar central deve-se a uma expansão da
demanda por bens e serviços centrais mais do que proporcional
ao aumento da população. A expansão dessa demanda pode ser
estimulada por diversas forças, como o efeito demonstração
provocado pela alta densidade populacional, pela elevação do
nível de renda pessoa, pelo grau de concorrência entre os
produtores de bens e serviços centrais (estimulando a inovação
técnica e reduzindo custos), bem como pelo nível de
desenvolvimento cultural da população" (BREITBACK, 1988, p.
30, o grifo é nosso).

Finalmente, as considerações relativas à existência de limiares de viabilidade
(discutidos no item 4.2.1.1) reforçam o lógica desta relação. Imagine, por
exemplo, um único supermercado, com área de influência fixa, dentro de um
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município com população fixa e homogeneamente distribuída pelo seu
território. Se a área do município for aumentando, sua densidade demográfica
cai, e em conseqüência haverá menos gente (e poder de compra) dentro da
área de influência do supermercado. (Para uma sugestão de possível
aperfeiçoamento do modelo pela separação das áreas urbana e rural, veja o
item 15.4.2.1 do Apêndice.)

Para controlar o efeito da concentração ou espalhamento da renda e do
potencial de mercado, neste trabalho as variáveis foram tomadas não em
termos absolutos, mas de densidade territorial.

8.1.2 VariávelResposta
Assim, definiremos nossa variável resposta (ldM2, isto é, "log da densidade
de m2,,), de agora em diante chamada apenas de "DEMANDA", como sendo a
densidade de m2 de loja de supermercado (M2) por km2 de área (A) do
município, tomada na escala logarítmica:

IdM2 = log[(M2)/A]

A transformação logarítmica

"É apropriada quando, na escala original o desvio-padrão é
proporcional à média (... ). Em muitas situações, (... ) também
torna distribuições não-normais mais próximas da normal (... ); e
estudos têm mostrado que é particularmente efetiva se a
assimetria é positiva (... )." (SIQUEIRA, 1983)



Figura 18 - Diagrama de Dispersão e Histograma das Variáveis dM2 e IdM2.
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Por fim, nota-se que a variável resposta, tal como definida em 8.1.2, tem a
distribuição espacial delineada na Figura 19 .
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Figura 19 - Distribuição Espacial da Variável Resposta (ldM2).

Observa-se na Figura 19 que, embora a distribuição da "DEMANDA" (ldM2)
seja aproximadamente normal, sua distribuição espacial apresenta sinais de
forte autocorrelação espacial, ficando os valores mais altos concentrados em
torno do município de São Paulo e ao longo da Via Anhanguera, a Noroeste
da capital. Esta concentração corresponde a um GR de 0,54. Nota-se também
que existem microrregiões onde predominam municípios com alta densidade
de loja, e outras em que predominam as baixas densidades.

Como se pode depreender pela presença, na legenda do mapa ainda da Figura
19 , de municípios "sem informação" (no data) de densidade de loja, foram
consideradas na análise da variável resposta (e na estimação do modelo)
apenas as 288 observações cuja metragem de loja foi efetivamente
capturada no levantamento dos dados. As demais, embora tenham seus
valores presumidos como "pequenos", não foram suficientemente
especificadas para serem utilizadas na estimação, e, por isso, foram
desconsideradas: na forma logarítmica, pequenos erros de medida em
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observações com valores pequenos resultariam em grandes distorções das
estimativas.

8.1.3 Variáveis Explicativas

Como variáveis explicativas, serão consideradas a "renda municipal" e a
"renda microrregional".

8.1.3.1 Renda Municipal

Com base nos mesmos argumentos utilizados no item anterior, a variável
explicativa IdR ("log da densidade de renda" - a partir de agora chamada
apenas de "RENDA"), também será considerada na forma logarítmica:

IdR = log(Xi A)

onde

• X3 é a renda do município; e

• A é a área do município em km".

Assim definida, a "RENDA" tem o seguinte comportamento (Figura 20 ):

300.,--------------------,

200

30.,------------------------,

Loe da Densidade de Renda

100

Sld. Dev = 6497.98
Mean = 1785

_______ ~~~ __'N:288,OO

Variável Explicativa em Densidade de Variável Explicativa em Log da
Renda do Município Densidade de Renda do Município

Densidade de Renda

Figura 20 - Histogramas das Variáveis dR e IdR.
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A "RENDA" (ldR) das 288 observações municipais consideradas tem a
seguinte distribuição espacial:

Figura 21 - Distribuição Espacial da VariávelldR.

De forma análoga à variável resposta, a distribuição da "RENDA" é
aproximadamente normal, mas sua distribuição espacial apresenta fortes
indícios de autocorrelação positiva (GR = 0.39).

8.1.3.2 Renda Microrregional

No segundo nível hierárquico, isto é, em nível de microrregião, definiremos
"RENDA MICRORREGIONAL" como o log da densidade de renda da
microrregião (ldRMC):

IdRMC = ]Og( :~ J

onde:
IdRMC log da densidade de renda da microrregião;

RMC renda dos chefes de família da microrregião;

AMe = área da microrregião em km".
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Os valores da renda das microrregiões têm o seguinte comportamento:

Mr-------------------~

Sld. Dev:: 4184,59
Mean:: 1094

____ '--- __ ~_~ N=63,00

o 4000 8000 12000 1MOO20000 24000 28000 32000
2000 6000 10000 14000 18000 22000 2MOO30000

DRMC

Variável Explicativa em Densidade de Variável Explicativa em Log da
Renda da Microrregião Densidade de Renda da Microrregião

Sld. Dev :: .60

Mean = 11.38
___ N=63,00

10.25 10.75 11.25 11,75 12.25 12,75 13.25
10,50 11.00 11,50 12,00 12.50 13.00 13.50

IdRMC

Figura 22 - Histograma das Variáveis dRMC e IdRMC.

Os dados originais relativos à Renda das Microrregiões estão disponíveis na
Tabela 6 .

8.2. Forma Funcional

Propõe-se para o modelo a seguinte forma funcional em dois níveis:

Nível Municipal

Nível Microrregional
f30j = roa + rOI (ldRMCj -ldRMC.) + UOj
f3lj = rIO + rll (ldRMCj -ldRMC.) + ulj

onde:
IdM2ij = "DEMANDA" da cidade i da microrregião j;

f30j = média da "DEMANDA" para cidades com "RENDA" igual à média da
sua microrregião;

f3lj = acréscimo de "DEMANDA" por unidade de acréscimo (em relação à
média da microrregião) na "RENDA";
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IdRi} = "RENDA" da cidade i da microrregião j;

IdRj = média da "RENDA" das cidades da microrregião j;

ri} = componente aleatório da "DEMANDA" da cidade i da microrregião j;

roo = média dos [30j quando a "RENDA" da microrregião é igual à média
da "RENDA" de todas as microrregiões;

rOI = acréscimo aos [3oi por unidade de "RENDA" da microrregião acima
da média de todas as microrregiões;

rIO = média dos [3lj quando a "RENDA" da microrregião é igual à média da
"RENDA" de todas as microrregiões;

ri I = acréscimo aos [3lj por unidade de "RENDA" da microrregião acima
da média de todas as microrregiões;

IdRMCj = "RENDA MICRORREGIONAL" j;

IdRMC. = média da "RENDA MICRORREGIONAL";

UOj = componente aleatório de [30j;

UI; = componente aleatório de [3lj·

8.3. Linearidade

Examinando-se os diagramas de dispersão da Figura 23 a seguir, em que a
variável resposta "DEMANDA" está representada contra a variável explicativa
"RENDA" (municipal), constata-se, à esquerda, que é razoável postular um
modelo linear como sendo adequado ao conjunto dos dados. À direita, onde, a
título de exemplo, foram representados apenas as microrregiões 14, 55 e 61,
observa-se que também parece adequado admitir que cada microrregião tenha
a sua própria reta de regressão.
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8.4. Estimação dos Parâmetros

Considerando-se as variáveis municipais "DEMANDA" (ldM2) e "RENDA"
(ldR), descritas na Tabela 7 ...

Tabela 7 - Estatísticas Descritivas das Variáveis Atuantes em Nível
Municipal.

Mínimo
Desvio-

N Máximo Média
Padrão

LDM2 288 -0.83 3.32 0.8122 0.7029

LDR 288 10.17 13.86 11.4463 0.7284

...e a variável microrregional "RENDA MICRORREGIONAL" (ldRMC),
descrita na Tabela 8 ,

Tabela 8 - Estatísticas Descritivas da Variável Atuante em Nível
Microrregional.

Mínimo Média
Desvio-

N Máximo
Padrão

LDRMC 63 10.28 13.51 11.3776 .6039

95

61

55

14



96

... e ajustando-se o modelo conforme estratégia descrita no item 6.2.3.1
(estimação dos parâmetros por Bayes Empírico, Mínimos Quadrados e
Máxima Verossimilhança), com a utilização do software HLM 5.0 -
específico para estruturas lineares hierárquicas (RAUDENBUSH et. al, 2000),
obtemos as estimativas dos coeficientes e componentes de variância
apresentados na Tabela 9 e na Tabela 10 , a seguir.

Tabela 9 - Coeficientes do Modelo Hierárquico Linear em Dois Níveis para a
Densidade de M2 de Loja.

Tabela 10 - Componentes de Variância do Modelo Hierárquico Linear em
Dois Níveis para a Densidade de M2 de Loja

Uma forma habitual de avaliação global dos modelos hierárquicos é verificar
a redução da variância residual. Na Tabela 11 temos a variância total da
"DEMANDA", os componentes estimados segundo o modelo hierárquico em
dois níveis sem as covariáveis e, em seguida, com as covariáveis.

Tabela 11 - Redução na Variância Residual de Primeiro Nível.

Componentes Sem HLM2 Sem
de Variância Modelo Covariáveis

Mesorregião x x
Microrregião x 0.22795
Município 0.494068 0.25977
Total 0.494068 0.48772
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Finalmente, a tabela Tabela 12 fornece os coeficientes ajustados para os
coeficientes de nível municipal, baseados no modelo de nível microrregional.
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Tabela 12 - Coeficientes das Equações Municipais
do Modelo de Vizinhança.

no. BetaO Betal
MICRO cidades ldRMC Chapéu Chapéu

1 3 -0.40571 0.40494 0.73595
2 2 -0.39642 0.41241 0.73791
3 2 -0.37825 0.42702 0.74176
4 11 -0.03459 0.70332 0.81442
5 3 0.04359 0.76618 0.83095
6 2 -0.68557 0.17993 0.67678
7 4 -0.48134 0.34413 0.71996
8 2 -0.52437 0.30954 0.71086
9 2 -0.19642 0.57321 0.78020

10 3 -0.38232 0.42374 0.74090
11 1 -0.28675 0.50058 0.76110
12 1 0.10066 0.81206 0.84301
13 10 0.03900 0.76249 0.82998
14 10 0.39480 1. 04855 0.90520
15 2 -0.43680 0.37994 0.72938
16 6 -0.50021 0.32896 0.71597
17 3 -0.20295 0.56796 0.77882
18 5 -0.26989 0.51414 0.76467
19 4 -0.36260 0.43960 0.74506
20 7 -0.05728 0.68508 0.80962
21 6 -0.00447 0.72754 0.82078
22 3 -0.58315 0.26228 0.69843
23 3 -0.24221 0.53639 0.77052
24 7 -0.00704 0.72547 0.82024
25 3 0.07455 0.79107 0.83749
26 2 0.00738 0.73706 0.82329
27 6 0.44029 1. 08512 0.91482
28 2 0.30709 0.97803 0.88666
29 3 0.06838 0.78611 0.83619
30 5 -0.08574 0.66219 0.80360
31 4 0.24584 0.92878 0.87371
32 14 1.09799 1.61391 1.05388
33 5 0.06838 0.78611 0.83619
34 8 -0.36887 0.43456 0.74374
35 7 -0.36407 0.43842 0.74475
36 11 -0.42903 0.38619 0.73102
37 2 -0.23211 0.54451 0.77265
38 6 -0.09532 0.65449 0.80158
39 9 -0.40642 0.40437 0.73580
40 6 -0.29562 0.49345 0.75923
41 2 -0.59738 0.25084 0.69542
42 1 -0.32980 0.46597 0.75200
43 4 -0.02067 0.71451 0.81736
44 2 -0.81044 0.07954 0.65038
45 4 -0.43947 0.37780 0.72881
46 5 0.53302 1.15968 0.93443
47 3 1.00548 1. 53954 1.03432
48 7 0.22668 0.91338 0.86966
49 1 -0.16218 0.60074 0.78744
50 5 0.66793 1.26815 0.96295
51 5 0.23897 0.92326 0.87225
52 1 -1.09937 -0.15276 0.58929
53 1 -0.91600 -0.00533 0.62806
54 4 0.02511 0.75132 0.82704
55 8 -0.73128 0.14318 0.667.11
56 3 -0.10923 0.64331 0.79863
57 7 1.47361 1.91591 1.13330
58 4 0.72479 1. 31386 0.97497
59 2 1.26507 1.74825 1.08920
60 6 0.79638 1.37142 0.99011
61 8 2.13313 2.44617 1.27274
62 5 0.73083 1. 31872 0.97625
63 5 1. 22227 1.71383 1.08015
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8.5. Análise dos Resíduos

Os gráficos a seguir apresentam a dispersão dos resíduos padronizados versus
as variáveis explicativas e os valores previstos. A inspeção da Figura 24 , da
Figura 25 , da Figura 26 e da Tabela 13 mostra que é aceitável considerar o
resíduo em nível municipal independente e normalmente distribuído com
média zero.
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Figura 24 - Diagrama de Dispersão: Resíduo Padronizado vs. ldR.
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No entanto o teste Anderson-Darling (MINITAB, 2000) de normalidade tem
um nível descritivo de 1,7%, possivelmente por conta das caudas ligeiramente
mais pesadas do que o esperado. Para confirmar que este pequeno afastamento
da normalidade não impactou os níveis de confiança calculados para os
parâmetros do modelo através do HLM 5, veja o item 12.1.

Normal Probability Plot
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P-Value: 0,017

Figura 27 - Teste de Normalidade para Resíduos do Modelo de Vizinhança.

Tabela 13 - Estatísticas Descritivas do Resíduo na Escala Log de Densidade
de M2 de Loja.

Desvio-
N Mínimo Máximo Média

Padrão

Resíduo 288 -1.04 1.08 -1.33E-02 0.3134

Por sua vez, os gráficos da Figura 28 sugerem que é também razoável admitir
homocedasticidade entre as microrregiões.
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Figura 28 - Resíduo por Microrregião (o eixo horizontal é categórico).

Finalmente, a análise da distribuição espacial dos resíduos contida na Figura
29 sugere que o modelo foi capaz de capturar as condicionantes geográficas
na estrutura hierárquica, não havendo evidência de autocorrelação espacial
remanescente. Consoantemente, o GR calculado para os resíduos é de cerca de
0,80, não significativo.

Figura 29 - Distribuição Espacial dos Resíduos Padronizados do Modelo de
Vizinhança.
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8.6. Interpretação do Modelo

8.6.1 Significado

Os resultados da análise resumidos na Tabela 11 permitem o cálculo do
coeficiente de correlação intra-classe (NATIS, 2000), dado por

no modelo sem covariáveis. Neste modelo, o coeficiente de correlação intra-
classe representa a proporção da variância explicada pela variabilidade entre
as unidades do segundo nível (NATIS, 2000), isto é, entre microrregiões.

O cálculo de p indica que 47% da variabilidade da "DEMANDA" acontece

entre microrregiões; e 53% entre cidades.

Em nossa interpretação, cada microrregião j representa uma "vizinhança", no
sentido discutido nos itens 4.2.2 e 5.1.

Adotado o modelo hierárquico linear em dois níveis proposto neste capítulo,
podemos caracterizar cada microrregião j pelo seu "potencial de vizinhança",
estimado pelo {3oi. Este potencial, por sua vez, depende do nível de "RENDA

MICRORREGIONAL", medido pelo seu "log da densidade de renda", conforme
equação de segundo nível para o {3oi.

A Figura 30 retrata a relação entre renda e "potencial de vizinhança" ({30) da

microrregião.
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Renda da Microrregião.

Dentro de uma dada microrregião, cada município se caracteriza pelo quanto
sua "RENDA"(medida pelo "log da densidade de renda" do município) se
afasta da renda média da microrregião (medida pela média "RENDA" dos
municípios da microrregião). Esta "distância" foi o que chamamos de "renda
autônoma" da localidade (vide item 5.1).

Segundo o modelo proposto, o diferencial entre a renda do município e a
renda média da microrregião, positivo ou negativo, é convertido em,
respectivamente, um acréscimo ou decréscimo de potencial, à taxa de
conversão f3'j' Esta, por sua vez, não é fixa, mas varia de uma microrregião

para outra (vide Tabela 12 ), em função da "RENDA MICRORREGIONAL"
(medida pelo "log da densidade de renda" da microrregião) conforme
podemos constatar através da Figura 31 . Note, portanto, como o potencial
para supermercado não apenas cresce, mas "se acelera", conforme aumenta a
renda da vizinhança (confirma-se, portanto, a hipótese formulada em 5.1.1).
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Figura 31
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Finalmente, a Figura 32 ilustra uma das grandes vantagens da utilização do
modelo linear hierárquico:

• No diagrama da esquerda estão representados os municípios, com símbolos e retas
de regressão distintas conforme a microrregião do município; nota-se uma
associação linear positiva entre IdR e IdM2; esta associação é, no entanto, bastante
instável de uma microrregião para a outra; um dos motivos para a instabilidade é a
existência de microrregiões com poucas observações, o que torna as retas de
regressão muito sujeitas à aleatoriedade;

• O diagrama da direita mostra as retas estimadas para as microrregiões,
segundo o modelo hierárquico linear; este tipo de modelo, pressupondo
uma coerência global para o fenômeno estudado, extrai das observações de
todo o conjunto, informação para a estimação da reta das microrregiões,
inclusive daquelas com poucas observações.
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Figura 32 - Comparação das Retas de Regressão nas Microrregiões, por
Regressão Simples Dentro de Cada Microrregião (esquerda) e por Modelo

Linear Hierárquico em Dois Níveis (direita).

8.6.2 Significância
Conforme os resultados apresentados no item 8.4, todos os parâmetros
estimados no modelo linear hierárquico proposto, exceto um, são
significativos ao nível de significância de 0,5 %; todos, sem exceção são
significativos a um nível de significância de 2%.

8.6.3 Reconversãoà escala original
A interpretação dos coeficientes também é necessária na escala de densidade
de m2 de loja, já que o modelo, por si mesmo, não interessa ao administrador
e ao mercadólogo com problemas práticos; o modelo interessa-lhes apenas se
puder dar sentido ao fenômeno do potencial de mercado.

A equação reconvertida é:------
E(dM2) = 35,73' 6,31(IdRMCj-IdRMc.) . O,46(IdRMCj-IdRMC.)(IdTV-ldR.j)

Onde

------E(dM2) = valor previsto para a densidade média de m2 de loja para
municípios com as mesmas covariáveis;
IdRMCj = log da densidade de renda da microrregião j;
IdRMC. = média do log da densidade de renda de todas as microrregiões;

106

14



107

IdRij = log da densidade de renda da cidade i da microrregião j;
ldk., = média do log da densidade de renda das cidades da microrregião j.

Nesta escala constata-se que a densidade de loja de média de municípios com
densidade de renda igual à média geral de densidade de renda de todas as
microrregiões é de aproximadamente 35m2 de loja por km2 de área do
município.

Conforme a renda da microrregião se afasta da média, a densidade básica é
corrigida por um fator de 6,31 elevado ao desvio em relação à média geral.

Finalmente, se dentro da microrregião o município tem uma densidade de
renda diferente da média dos municípios da microrregião, entra em ação um
segundo fator de correção: 0,46 elevado ao produto do desvio da renda
municipal e da renda microrregional em relação às suas médias.

Nesta escala, de densidade de m2 de loja, o modelo apresenta um R2 de 84%,
conforme Tabela 14 , a seguir.

Tabela 14 - ANOV A dos Resultados do Modelo Hierárquico Linear, em Dois
Níveis, Reconvertidos à Escala de Densidade.

SO GL SOM F Valor-p R2
Modelo 7,132,220.68 4 1,783,055.17 375.94 0.0000 0.84
Resíduo 1,342,247.77 283 4,742.92
Total 8474468.45 287 29527.76

Aproximando-nos ainda mais do problema original, multiplica-se a área em
km2 de cada município pela sua densidade de loja estimada. Nesta forma, de
m2 de loja total por município, a capacidade de explicação do modelo é de
apenas 51 % da variabilidade da variável resposta - e isto era o que
desejávamos entender. Esta capacidade explicativa, no entanto, encontra-se
prejudicada pelas observações correspondentes aos municípios de São Paulo e
Campinas, que se transformam em observações extremamente alavancadas,
como se pode ver na Figura 33 , em que se comparam os resultados nas três
escalas. Removidas estas observações, claramente superestimadas por serem
as maiores cidades do Estado, em área, o nível de explicação do modelo sobe
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para 65%. Removendo-se as próximas três maiores cidades, Piracicaba,
Osasco e São Bernardo do Campo, o R2 vai para cerca de 70%.



Figura 33 - m2 Previstos vs. m2 Observados, conf. Modelo
de Vizinhança, nas Diversas Escalas de Medida.
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Finalmente, na escala original (de m2 de loja por município) temos que um
município de extensão média (vide Tabela 15 , a seguir), isto é, com cerca de
525 km", e com renda de vizinhança igual à média geral, teria aproxi-
madamente 18000 m2 de loja.

Tabela 15 - Estatísticas Descritivas da Área dos Municípios (krn") e da Área
de Loja dos Municípios (rn").

N Mínimo Máximo Média
Desvio-
Padrão

Área do Município 288 15 2880 527.23 447.33

M2 de Loja 288 200 1007969 10617.69 61087.75

A equação para o problema original é

.r<;
E(M 2) = 35.73 x 6,31 (lclRMCj-lclRMC.) x0.46(1c1RMCrlclRMC.)(lclRij-ldR.j) X ÁreaMun

Onde ÁreaMun corresponde à área do Município em km2, e as demais
variáveis seguem a convenção definida anteriormente.

8.6.4 Indicador de Oportunidadee Stress

O desvio (dij) entre a metragem de loja observada (M2jj ) e prevista
»<:

[E( M2ij )] para cada município i de cada microrregião j,

pode ser interpretada como um indicador de oportunidade, quando negativo
(isto é, o valor previsto é maior que o observado); ou de stress quando
positivo (isto é, o valor previsto é menor do que o observado).

No primeiro caso, de oportunidade, a interpretação é de que, como o valor
observado da demanda é menor do que o previsto, há potencial inexplorado na
localização.
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No segundo, de stress, a interpretação é de que, como a demanda observada é
maior do que a prevista, já se está extraindo daquele município mais demanda
do que seria esperado.

A Figura 34 mapeia a ocorrência de oportunidade e stress para municípios do
Estado de São Paulo. A análise destes resultados, no entanto, deve ser feita
com cuidado. Seu melhor uso seria, provavelmente, sugerir municípios para
serem estudados, em busca de justificativas para o desvio observado. Os
resultados deste estudo podem confirmar a existência da oportunidade (ou do
stress) ou revelar formas de aperfeiçoar o modelo.

Figura 34 - Mapa de "Oportunidades" para Novos Supermercados.



9. DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE VIZINHANÇA E HIERARQUIA

Seguindo a linha de raciocínio apresentada quando da formulação teórica dos
modelos (veja item 5), passamos agora a examinar uma variante em que o
potencial de mercado, além de depender da renda do próprio município e da
vizinhança, como no capítulo anterior, depende também da renda atraída de
outras localidades, mais distantes, em decorrência de sua função de lugar
central. Este último efeito de deslocamento de renda é pressuposto como
associado ao circuito superior (veja 4.2.2) e ocorre em nível mesorregional.

9.1. Definição das Variáveis

9.1.1 Variável Resposta (ldM2)

É o "log da densidade de m2 de loja por km2 de área do município" (ldM2),
mesma variável definida no modelo de vizinhança (veja item 8.1.2). Para
simplificação de linguagem, também chamada apenas de "DEMANDA".

9.1.2 Variáreis Explicativas

No modelo de hierarquia e vizinhança são utilizadas três variáveis explica-
tivas:

• Log da Densidade de Renda do Município (ldR ). A renda do município,
acompanhando a estratégia geral adotada neste trabalho, será considerada
na forma de "log da densidade de renda por área de município" (ldR). É a
mesma variável definida no item 8.1.3.1. Também chamada apenas de
"RENDA".

• Log da Densidade de Renda da Microrregião (ldRMC ). Analogamente,
a renda da microrregião será a mesma variável definida em 8.1.3.2, isto é,
o "log da densidade de renda da microrregião". Também chamada apenas
de "RENDA MICRORREGIONAL".

• -.Log da Densidade Populacional da Mesorregião (ldPOP). Como o nível
hierárquico de uma mesorregião não pode ser medido diretamente, postula-
se, para operacionalizar-lhe a mensuração, a sua proporcionalidade em
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relação à densidade populacional da mesorregião. Isto é, admite-se que,
quanto mais central a mesorregião (vide item 4.2.1.1), maior a sua
densidade populacional, e vice-versa. Assim, define-se "CENTRALIDADE"
como o log da densidade populaci0ial da mesorregião (ldPOP).

9.1.2.1 Justificativa da Operacionalização da Hierarquia por Meio da Densidade
Populacional

Os estudos do IBGE sobre a hierarquização do espaço geográfico (IBGE,
1987) classificam os municípios do Brasil em 6 níveis hierárquicos (vide item
4.2.1.2). Postulamos que o "log da densidade demográfica" de um município
(ldPOP) segue de perto o seu nível hierárquico, e pode, portanto, ser utilizado
como variável proxi da hierarquia, com a vantagem de permitir-lhe uma
medida contínua, enquanto a classificação adotada pelo IBGE é categorizada.

O nexo entre estas duas operacionalizações do conceito de hierarquia (isto é, a
medida pela metodologia do IBGE e a medida pela densidade demográfica)
pode ser visualizado com ajuda dos boxplots da Figura 35 .
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Uma objeção à estratégia de operacionalização do conceito por meio da
densidade demográfica poderia basear-se em que os "Municípios
Subordinados", segundo a classificação do IBGE, têm uma densidade
populacional bastante diversificada, de forma que poderiam ser confundidos
com municípios mais centrais.

Entendemos, entretanto, que é a estratégia do IBGE que leva a uma
representação pouco consistente da centralidade dos municípios. O próprio
IBGE alerta para este problema:

"[ ... Mesmo dois] centros de maior nível hierárquico regional, as
metrópoles regionais, em duas regiões com características demográficas
distintas do ponto de vista quantitativo e qualitativo, não são
comparáveis em termos de bens e serviços que oferecem, dimensão de
suas áreas de influência e população servida; tais centros têm em
comum o fato de serem os de maior hierarquia em suas respectivas
regiões, subordinando-se à metrópole nacional, e interligando suas
regiões com as demais do país. O mesmo se pode dizer em relação
aos centros inferiores, capital regional, centro sub-regional, centro de
zona, centro local e centro elementar." (IBGE, 1982 p. 13. Os grifos são
nossos.)

Examinemos os "Municípios Subordinados" com IdPOP maior que 2,75. Eles
estão representados em vermelho no mapa da Figura 36 , enquanto os demais
municípios subordinados estão representados em rosa. Analogamente, os dois
outliers superiores do nível hierárquico "Centro de Zona" estão representados
em azul escuro, enquanto os demais do mesmo nível o estão em azul claro.
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Note que todos os problemas (à exceção de Franca) estão localizados no
entorno de São Paulo e Campinas; esta distribuição espacial pode ser
interpretada como resultado do "problema da unidade de análise" (vide item
4.3). Os municípios com nível hierárquico ambíguo possivelmente deveriam
ser considerados como parte da localidade central de que são vizinhos e a
quem podem ser considerados como funcionalmente integrados. Outra forma
de interpretar a divergência é perceber que estes municípios são subordinados
apenas porque submetidos ao campo de atração de um centro muito forte; em
outra região menos central, eles teriam as características funcionais
necessárias para se afirmarem como de hierarquia mais elevada (IBGE, 1992).

Assim, nesta tese propõe-se que o ld~OP (cuja distribuição espacial está
representada na Figura 37 ) pode ser utilizado como medida de hierarquia que
supera o problema da unidade de análise e é consistente, isto é, pode ser
comparado entre regiões, mesmo afastadas, com significado inambíguo (veja
possíveis desdobramentos deste conceito no Apêndice 15.4.1.2).



116

t;: Distnbuiçâo do 19DsPop - IIII~EJ
; ~ Hler.rqulo IBGE .••

f:, 4
O 3
e 2

Y.1 MIOIo"."lõ ••

CJ
~ Limito. d. Munloípi

o
iJ LOOsPopo 1.311 . 1.!l311

íi 1.!l311- 1.112tl I
1.11215- 2.008
2.00B - 2.274

_ 2.274- 3.215

Figura 37 - Distribuição Espacial do Log da Densidade Populacional (ldPOP).
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9.1.2.2 Extensão, para Mesorregiões, da Estratégia de Mensuração da Centralidade
por Meio da Densidade Populacional

O conceito de IdPOP dos municípios como indicador de sua centralidade foi
estendido às mesorregiões.

Foi também considerada uma segunda alternativa de indicador da centralidade
de uma mesorregião: a centralidade máxima dos seus municípios, isto é, o
maior valor de IdPOP encontrado entre os municípios da mesorregião. No
entanto, as duas variantes carregam aproximadamente a mesma informação,
como se pode ver pela Figura 38 a seguir. Em conseqüência, optamos pela
primeira definição, por ser mais simples.



117

12
o

O 10•..
.~
~
ctS

"O

C 8
::J
~
Cf)
O

"O
6n,

O
o

a, ól
Cf)
c
Q)

4
o

"O
O) cOg o

x !1P

ctS o
~ 2 [J. . . -

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

log da dens POP da Microrregião
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9.1.2.3 IdPOP

Os valores da "CENTRALIDADE" (ldPOP) das mesorregiões têm uma
distribuição assimétrica com cauda à direita (Figura 39 ) em que se destaca
como outlier a mesorregião 15 (de São Paulo).



Tabela 16 - Dados de Densidade Populacional
por Mesorregião (Consolidados a Partir de IBGE, 1991).

Meso Area Pop91 LgDsPop
1 29,470 1,242,883 1.6251
2 27,609 1,806,475 1.8158
3 16,809 577,610 1.5361
4 26,790 1,118,828 1.6208
5 9,480 609,306 1.8080
6 9,068 1,008,882 2.0463
7 14,262 2,680,848 2.2741
8 24,096 749,942 1.4931
9 7,189 372,752 1.7148

10 12,740 459,147 1.5568
11 20,218 642,999 1.5025
12 12,338 1,776,056 2.1582
13 16,213 1,651,594 2.0080
14 13,204 324,286 1.3902
15 9324 16567317 3.2497

6~----------------------~----------~

5

4

Std. Dev = ,47

Mean = 2,02

N=15,00

3

2

o
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

Log da Densidade Populacional

Figura 39 - Histograma da Densidade Populacional (ldPOP).
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9.2. Forma Funcional

Nível Municipal

Nível Microrregional
JrOjk = f300k + f301k (ldRMCjk -ldRMC..) + rOjk

Jrljk = f3lOk + f3llk (ldRMCik -ldRMC..) + 'ijk

Nível Mesorregional
f300k =Yooo + YOOIuaror, -ldPOP.)+uOOk
f301k =YOIO +YolI(ldPO~ -ldPOP.)+UOlk
f3\Ok = YIOO + YIOI (ldPOPk -ldPOP.) + UIOk
f3llk = YIIO + YIII (ldPOPk -ldPOP.) + Ullk

com:
ldM2ijk = "DEMANDA" da cidade i da microrregião j da mesorregião k;

JrOjk = média da "DEMANDA" para cidades com "RENDA" igual à média da
microrregião j da mesorregião k a que pertence;

Jrljk = acréscimo de "DEMANDA" por unidade de acréscimo (em relação à
média da microrregião) na "RENDA" do município i, da microrregião j,
da mesorregião k;

ldRijk = "RENDA" da cidade i da microrregião j da mesorregião k;

ldRjk = média da "RENDA" das cidades da microrregião j de mesorregião k;

eijk = componente aleatório da "DEMANDA" da cidade i da microrregião j
da mesorregião k;

f300k = média dos JrOjk quando a "R~NDA MICRORREGIONAL" é igual à
média da "RENDA" de todas as microrregiões;

f301k = acréscimo aos JrOjk por unidade de "RENDA MICRORREGIONAL"

acima da média de todas as microrregiões;

f3\Ok = média dos Jrljk quando a "RENDA MICRORREGIONAL" é igual à

média da "RENDA MICRORREGIONAL";

f311k = acréscimo aos Jrljk por unidade de "RENDA MICRORREGIONAL"

acima da média da "RENDA MICRORREGIONAL";
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IdRMC
jk

= "RENDA MICRORREGIONAL" da microrregião j, da mesorregião k;

IdRMC.. = média da "RENDA MICRORREGIONAL";

rOjk = componente aleatório de 7rOjk;

fjjk = componente aleatório de 7rljk ;

r000 = média dos f300k quando a "CENTRALIDADE" da mesorregião é igual à
média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

rOlO = média dos f301k quando a "CENTRALIDADE" da mesorregião é igual à
média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

YlOO = média dos f310k quando a "CENTRALIDADE" da mesorregião é igual à
média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

ri10 = média dos f3llk quando a "CENTRALIDADE" da mesorregião é igual à
média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

rOO! = acréscimo aos f300k por unidade de acréscimo à "CENTRALIDADE"
acima da média de "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

YOll = acréscimo aos f301k por unidade de acréscimo "CENTRALIDADE"
acima da média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

rIO I = acréscimo aos f3lOk por unidade de acréscimo à "CENTRALIDADE"
acima da média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

ri II = acréscimo aos f3llk por unidade de acréscimo à "CENTRALIDADE"
acima da média da "CENTRALID;\DE" de todas as mesorregiões;

IdPOPk = "CENTRALIDADE" da mesorregião k;

IdPOP. = média da "CENTRALIDADE" de todas as mesorregiões;

UOOk = componente aleatório dos f300k ;

UOlk = componente aleatório dos f30Ik;

UIOk = componente aleatório dos f310k;

Ullk = componente aleatório dos f3llk •
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9.3. Estimação dos Parâmetros

Considerando-se as variáveis já utilizadas no capítulo 8, em conjunto com a
"CENTRALIDADE" das mesorregiões (cujas estatísticas descritivas são
apresentadas na Tabela 17 ),

Tabela 17 - Estatísticas Descritivas do Log da Densidade Populacional das
Mesorregiões (ldPOP).

Mínimo Máximo Média
Desvio-

N Padrão

IdP 15 1.48 I

3.37 2.0168 .4658

...e utilizando o software HLM 5 para ajuste de um modelo linear hierárquico
em três níveis, foram estimados os parâmetros do sistema de equações
apresentado no item 9.2. As equações do modelo podem ser combinadas em
uma equação única que é:

IdM2 = Yooo+ rOlO (ldRMCik -ldRMC..) + rlOo(ldRijk -ldR·jk) +

+ ri 10(ldRMCjk -ldRMC..)(ldRijk -ldR·jk)+uook +UOlk(ldRMCjk -ldRMC..)+rOjk +

+ UIOk(ldRijk -ldR.jk) + Ullk (ldRMCjk -ldRMC ..)(ldRijk -ldR·jk) + ~jk (ldRijk -ldR·jk) +

9.3.1 Abandono de Variáveis Explicativas

Apesar de havermos inicialmente postulado a existência de um efeito da
hierarquia das localizações sobre o potencial dos municípios, os coeficientes
r 001' rOI I ,rlOl e ri II da equação acima resultaram amplamente não-
significativos e foram abandonados, sendo o modelo da Tabela 18 e da
Tabela 19 , mais simples, recalculado. Isso significa que não há evidência
empírica de que o nível hierárquico da região influa sobre seu potencial
para supermercado. Este resultado é consistente com o baixo limiar (item
4.2.1.1) da categoria de produtos estudada.



122

9.3.2 Modelo Simplificado
Mantida a notação adotada em 9.2, o modelo simplificado foi re-escrito como:

Nível Municipal

Nível Microrregional
1rOjk = f300k + f301k (ldRMCjk -ldRMC..) + rOjk

1rljk = f3lOk + s.; (ldRMCjk -ldRMC..) + 'ijk

Nível Mesorregional

f300k = r000 + UOOk

f301k = rolO + UOlk

f3lOk = rloo + UIOk

s.; = rl1lo + Ullk

Os coeficientes do modelo final estão na Tabela 18 e os componentes de
variância na Tabela 19 .

Tabela 18 - Coeficientes do Modelo Hierárquico Linear em Três Níveis.
Coeficiente Erro-Padrão t valor-p

Para estimativa de BetaOO
Gama 000 0.72393 0.03121 23.193 0.000

Para estimativa de Beta01
Gama 010 0.78655 0.06227 12.632 0.000

Para estimativa de Beta10
Gama100 0.80221 0.07968 10.067 0.000

Para estimativa de Bet11
Gama 110 0.20336 0.08938 2.275 0.000
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Tabela 19 - Componentes de Variância do Modelo Hierárquico Linear em
Três Níveis.

Componentes de Variância Desvio-padrão Variância GL Qui-Quadrado valor-p
E 0.31003 0.09612

RO 0.11196 0.01253 27 83.20485 0.000
R1 0.11257 0.01267 27 70.85191 0.000

UOO 0.06407 0.00410 14 21.75932 0.083
U01 0.15044 0.02263 14 25.50164 0.030

U10 0.20318 0.01413 14 29.67313 0.009
U11 0.16600 0.02756 14 22.13930 0.075

Alimentando o modelo com os dados de microrregião, chegamos às
estimativas das 63 equações de nível municipal lançadas na Tabela 20 .
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Tabela 20 - Coeficientes das Equações Municipais do
Modelo em Três Níveis.

no. piO pil
MESO MICRO cidades LDRMC Chapéu Chapéu

1 1 3 0,40571 0,50072 0,92703
1 2 2 -0,39642 0,50696 0,92774
1 3 2 -0,37825 0,51915 0,92913
1 4 11 -0,03459 0,74984 0,95530
1 5 3 0,04359 0,80231 0,96126
1 6 2 -0,68557 0,31286 0,90572
1 7 4 -0,48134 0,44995 0,92127
1 8 2 -0,52437 0,42107 0,91800
2 9 2 -0,19642 0,60943 0,86307
2 10 3 -0,38232 0,47517 0,83845
2 11 1 -0,28675 0,54419 0,85111
2 12 1 0,10066 0,82398 0,90240
2 13 10 0,03900 0,77945 0,89424
2 14 10 0,39480 1,03641 0,94135
2 15 2 -0,43680 0,43583 0,83124
3 16 6 -0,50021 0,17848 0,38810
3 17 3 -0,20295 0,46109 0,50241
3 18 5 -0,26989 0,39745 0,47667
4 19 4 -0,36260 0,35002 0,53158
4 20 7 -0,05728 0,62453 0,63155
4 21 6 -0,00447 0,67201 0,64884
4 22 3 -0,58315 0,15172 0,45936
4 23 3 -0,24221 0,45826 0,57100
5 24 7 -0,00704 0,70926 0,77212
5 25 3 0,07455 0,77516 0,79062
6 26 2 0,00738 0,78558 0,98286
6 27 6 0,44029 1,06833 1,0071 7
6 28 2 0,30709 0,98133 0,99969
7 29 3 0,06838 0,87043 1,14692
7 30 5 -0,08574 0,78918 1,15969
7 31 4 0,24584 0,96397 1,13222
7 32 14 1,09799 1,41318 1,06163
7 33 5 0,06838 0,87043 1,14692
8 34 8 -0,36887 0,48677 0,84428
8 35 7 -0,36407 0,49022 0,84491
8 36 11 -0,42903 0,44346 0,83647
9 37 2 -0,23211 0,52086 0,70497
9 38 6 -0,09532 0,63272 0,73748

10 39 9 -0,40642 0,40703 0,72559
10 40 6 -0,29562 0,49381 0,74771
11 41 2 -0,59738 0,11702 0,41150
11 42 1 -0,32980 0,36332 0,50546
11 43 4 -0,02067 0,64787 0,61401
11 44 2 -0,81044 -0,07909 0,33669
12 45 4 -0,43947 0,22015 0,37744
12 46 5 0,53302 1,16280 0,77124
12 47 3 1,00548 1,62076 0,96255
12 48 7 0,22668 0,86586 0,64719
13 49 1 -0,16218 0,55416 0,65950
13 50 5 0,66793 1,26667 0,89403
13 51 5 0,23897 0,89848 0,77284
13 52 1 -1,09937 -0,25026 0,39471
13 53 1 -0,91600 -0,09287 0,44652
13 54 4 0102511 0,71492 0,71241
14 55 8 -0,73128 0,29308 0,92247
14 56 3 -0,10923 0,70477 0,96341
15 57 7 1,47361 1,93509 1,11558
15 58 4 0,72479 1,30887 0,92217
15 59 2 1,26507 1,76069 1,06172
15 60 6 0,79638 1,36874 0,94066
15 61 8 2,13313 2,48662 1,28592
15 62 5 0,73083 1,31392 0,92373
15 63 5 1122227 1, 72490 1,05066
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9.3.3 Comparaçãocom o modelode vizinhança
Com a remoção, em decorrência de sua não-significância em nível de
mesorregião, da "CENTRALIDADE" (lclPOP) - variável proxi de hierarquia, o
modelo em três níveis apenas reafirma o efeito de vizinhança, identificado no
capítulo 8.

o modelo final em três níveis difere do modelo do capítulo anterior somente
no aspecto de que, em vez dos coeficientes das equações de segundo nível
representarem efeitos fixos, eles variam aleatoriamente de torno de uma média
para cada mesorregião, esta, sim, considerada um efeito fixo.

As diferenças dos coeficientes das equações de nível municipal estimadas nos
modelos em dois e três níveis foi muito pequena com relação ao intercepto, e
um pouco mais acentuada na inclinação das retas, como podemos verificar na
Figura 40 . A Tabela 9 e a Tabela 18 , permitem confrontar os valores com
maior precisão do que os gráficos.

Figura 40 - Comparação dos Coeficientes das Retas Municipais nos
Modelos dos Capítulos 3 ("betas") e 4 ("pis").
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Apesar destas diferenças nos coeficientes estimados, a variância residual, em
nível municipal permaneceu praticamente a mesma (na verdade, aumentou
ligeiramente), conforme a Tabela 21 . Já a variância em nível microrregional
reduziu-se, com a explicitação de seu componente mesorregional.



126

Tabela 21 - Comparação dos Componentes de Variância dos Modelos
Hierárquicos Lineares em Dois e Três Níveis, Sem Covariáveis.

Componentes Sem HLM2 Sem HLM3 Sem
de Variância Modelo Covariáveis Covariáveis

Mesorregião x x 0.10922
Microrregião x 0.22795 0.08057
Município 0.494068 0.25977 0.26114
Total 0.494068 0.48772 0.45093

9.4. Análise dos Resíduos

Os gráficos a seguir apresentam a dispersão dos resíduos padronizados versus
as variáveis explicativas e os valores previstos.
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Figura 41 - Diagrama de Dispersão: Resíduos Padronizados vs. IdR.
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A inspeção da Figura 41 , da Figura 42 e da Figura 43 mostra que é aceitável
considerar o resíduo em nível municipal independente e normalmente
distribuído com média zero.

Normal Probability Plot
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Figura 44 - Teste de Normalidade dos Resíduos do Modelo de Vizinhança e
Hierarquia;

Novamente, no entanto, o teste de normalidade de Anderson-Darling (Figura
44 ) apresenta um nível descritivo bastante significativo (de cerca de 0,7%),
recomendando cautela na adoção dos resultados obtidos com o HLM 5.

Finalmente, a análise da distribuição espacial dos resíduos (Figura 45 , a
seguir) sugere que o modelo foi capaz de capturar em sua estrutura
hierárquica as condicionantes geográficas do potencial, não havendo
evidência de autocorrelação espacial remanescente. Novamente, o GR
calculado para os resíduos é de cerca de 0,80, e não significativo.
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Figura 45 - Distribuição Espacial dos Resíduos do Modelo de Vizinhança e
Hierarquia.
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9.5. Interpretação do Modelo

9.5.1 Significado

A tentativa de incorporar o efeito da centralidade das mesorregiões ao modelo
de potencial de mercado para supermercados não produziu evidência da
existência da relação entre potencial e hierarquia. Como este resultado é
compatível com a Teoria do Lugar Central nos aspectos de área de influência
e limiar de viabilidade (vide item 4.2.l.1), isto é, como não se espera, de fato,
que consumidores se desloquem muito para ir ao supermercado, a variável
hierarquia, operacionalizada através da densidade populacional, foi removida
do modelo.

Apesar disso, mantivemos a estrutura em três níveis, admitindo que os
coeficientes das equações municipais, definidos nas microrregiões, são
influenciados pela renda de vizinhança, mas também flutuam ao acaso em
torno de médias mesorregionais.

Os componentes de variância de nível mesorregional mostraram-se entre
razoavelmente significativos e muito significativos (valores-p entre 0,083 e
0,009).

Na Figura 46 e na Figura 47 , a seguir, podemos observar o efeito aleatório
mesorregional "desalinhando" os valores de no e n, quando plotados em

função do "log da densidade de renda". Compare estes resultados com os
apresentados na Figura 30 e na Figura 31 (vide página 104).

1
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o modelo em três níveis produziu uma decomposição da variância entre o
nível municipal e o não municipal equivalente ao do modelo mais simples,
examinado no capítulo anterior. A diferença importante foi uma separação

entre os efeitos micro e mesorregionais.

No mais, a interpretação do no e do nl, do modelo em três níveis, é análoga à

interpretação, respectivamente, do {30 e do {31 do modelo em dois níveis. Veja,

portanto, o item 8.6.1.

9.5.2· Significância

Conforme os resultados apresentados no item 9.3, todos os efeitos fixos
estimados para o modelo linear hierárquico em três níveis, em sua forma final,

são significativos ao nível de significância de 4%; todos, menos um (o
coeficiente ri la ), são significativos ao nível de 0,05%.

9.5.3 Reconversão à escala original

Para a interpretação dos coeficientes, é interessante retorná-los à escala de
densidade de m2 (isto é, remover o log). A equação reconvertida é

~E (dM 2) = 5,30 .6,12 (ldRMCrldRMC) • 6,34 (ldR;jk-ldR·jk) • 1,60(ldRMC rIdRMC)(ldR;jk -ldRjk )

Observa-se que um município com renda igual à média microrregional tem
uma densidade básica de 5,30 m2 de loja por km2 de município.

Finalmente, na escala original, em que os valores estimados são os m2 de loja
dos municípios, a capacidade de explicação do modelo é de 75% da
variabilidade da resposta. Esta capacidade explicativa, no entanto, encontra-se
inflacionada pelas observações correspondentes aos municípios de São Paulo
e Campinas, como se pode ver na Figura 48 . Removidas estas duas
observações alavancadas, o nível de explicação cai para 35%.
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10. MODELO DE REFERÊNCIA (REGRESSÃO LINEAR SIMPLES)

Na avaliação de modelos, deve-se levar em consideração não apenas sua
capacidade de explicação, adequação aos pressupostos e convergência com a
teoria, mas também sua parcimônia (DOBSON, 1983). Um modelo simples e
que descreve adequadamente os dados pode ser preferível a outro, melhor
ajustado e mais sofisticado, quando este último torna-se demasiado
complicado.

Assim, constatando a linearidade da relação entre "DEMANDA" e "RENDA"

(Figura 49 ), propomos a seguir um modelo de regressão simples, que servirá
como padrão básico de comparação para os modelos lineares hierárquicos. O
modelo hierárquico, para justificar-se, deve apresentar vantagens sobre os
resultados obtidos com o modelo de referência, muito mais simples.
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Figura 49 - Modelo de Regressão Linear Simples de ldM2 vs. ldR.
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10.1. Forma Funcional

IdM2; = {30+ {31(ldR; -ldR.) + e;

com
ldM2j = "DEMANDA" da cidade i;
{30 = média da "DEMANDA" de uma cidade "RENDA" igual à média de

todas as cidades;
{31 = acréscimo na "DEMANDA" por unidade de acréscimo (em relação à

média) na "RENDA" ;

ldk, = "RENDA" da cidade i;
ldR. = média da "RENDA" de todas as cidades;
ej = componente aleatório da "DEMANDA" da cidade i.

10.2. Definição das variáveis

As variáveis "DEMANDA" (ldM2) e "RENDA" dos municípios (ldR) têm a
mesma definição que nos capítulos anteriores (vide itens 8.1 e 9.1).

10.3. Estimação dos Parâmetros

Os resultados da regressão encontram-se na Tabela 22 , a seguir.

A equação de regressão é:
IdM2; =O.812+0.838(ldR; -ldR.)+e;

Tabela 22 - Resultados da Regressão Simples de ldM2 sobre ldR.

ANOVA
Fonte de Varias:ão SO 91 SOM F valor-p

Regressão 106.89 1 106.89 876.07 0.000

Resíduo 34.90 286 0.12
Total 141.79 287

Coeficientes Beta erro-padrão t valor-p

Intercepto 0.812 0.021 39.459 0.000

(ldRi - IdR.) 0.838 0.028 29.599 0.000
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10.4. Análise dos Resíduos

Os gráficos da Figura 51 , Figura 52 e Figura 53 apresentam a dispersão dos
resíduos padronizados versus as variáveis explicativas e os valores previstos.
Indicam a presença de outliers; uma variância decrescente conforme a renda
aumenta; e uma leve assimetria no histograma, com a cauda mais longa à
esquerda. Neste caso, o teste Anderson-Darling (Figura 50 ) apresenta um
nível descritivo extremamente significativo (de cerca de 0,5%), sendo
razoável rejeitar a hipótese de normalidade dos resíduos.

Normal Probability Plot
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o
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Figura 50 - Teste de Normalidade dos Resíduos do Modelo de Referência.
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Finalmente, o mapa da Figura 54 oferece indícios de autocorrelação espacial
dos resíduos (GR ~ 0,80).

tI Micro rregiSes
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D
ir Rulduos Rotolinci.

0(·3 SId. D ••.
-3.0. ·2.5 Sld. Dov.
·2.!S· ·2.0 Sld. Dev.
·2.0 - -1.5 SId. Dev.
·1.5 - -1.0 Sld. Dev.
-1.0 - -0.0 Sld. D••.
.0.15 • 0.0 SId. OOV.

••••• n
0.0 • 0.15 Sld. Dev.
0.5 . 1.0 SId. Dov.
1.0. 1.15 SId. Dev.
1.0 • 2.0 SId. Dev.
2.0 . 2.0 SId. Dev.
2.15 • 3.0 SId. Dev.

Figura 54 - Distribuição Espacial dos Resíduos Padronizados do Modelo de
Regressão Linear Simples.
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10.5. Interpretação do Modelo

A análise do modelo de regressão simples indica que o "log de densidade de
renda" explica cerca de 75% da variabilidade do "log de m2 de loja". No
entanto, os resíduos indicam violações dos pressupostos (item 10.4) de
homocedasticidade, normalidade e independência - isto é, indicam claramente
a inadequação do modelo para representar os dados de potencial.

10.6. Significância

Levando-se em conta que a técnica de regressão é bastante robusta a violações
de seus pressupostos, há indicação de que os parâmetros estimados são
fortemente significativos (valor-p do intercepto e da inclinação de 0.000,
conforme Tabela 22 ).

10.7. Reconversãp à Escala Original

Aceito o modelo de regressão simples como válido, é interessante reconverter
os resultados à escala de densidade de m2. Nesta escala temos a seguinte

relação:
.r<:
ldM 2 = 6,49.6,89 ({dR; -ldR.)

Ou seja, um murucipio com densidade de renda igual à da média dos
municípios terá uma densidade de loja de aproximadamente 6.5 m2 de loja por
km2 de município. Assim, um município com tamanho médio (cerca de 525
km2 ), e com renda média (ldR.), teria uma área total de loja de cerca de 3,5 mil

m2.

Na escala de m", o modelo é capaz de explicar 87% da variabilidade da
resposta. Este valor, no entanto, está inflacionado pela presença de
observações alavancadas: retirados os municípios de São Paulo e Campinas, o
R2 cai para 61 %.

10.8. Síntese do Capítulo

Apesar de apresentar violações dos seus pressupostos, um modelo simples de
regressão é capaz de explicar cerca de 87% da variabilidade do potencial de
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mercado. Este resultado reassegura a formulação intuitiva de que, onde há
mais pessoas e dinheiro, há mais potencial de mercado.
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11. COMPARAÇÃODOSMODELOS

Neste capítulo, comparam-se, entre si e com o modelo de referência, os
modelos lineares hierárquicos em dois e três níveis discutidos até aqui,
avaliando seus pontos fortes e fracos. I

11.1. Formulação Teórica dos Modelos

Os três modelos sob análise expressam diferentes conceitualizações do
fenômeno de potencial. Em palavras, os modelos podem ser expressos como a
seguir:

• Modelo de Referência: a "DEMANDA" (medida em log da densidade de
loja por km2 de município) é diretamente proporcional à "RENDA" do
município (medida em log da densidade de renda);

• Modelo HLM2: A "DEMANDA" por artigos de supermercados é formada
aditivamente pelo potencial de vizinhança (f3oj) e pelo potencial
autônomo do município [f31j (ldRij -ldRj)]; o potencial de vizinhança ( f3oj)

e a taxa de conversão (f3lj) da renda excedente à média em potencial
autônomo dependem da renda da microrregião (ldRMCj); finalmente,
dada a baixa área de influência de supermercados, o nível hierárquico dos
municípios é irrelevante para o potencial de mercado;

• HLM3: A "DEMANDA" por produtos de supermercados é formada
aditivamente pelo potencial de vizinhança e pelo potencial autônomo do
município; o potencial de vizinhança e a taxa de conversão da renda
excedente em potencial autônomo dependem da renda da microrregião
(até aqui tudo é igual ao modelo H~M2) e flutuam aleatoriamente em
torno de sua média mesorregional.

11.2. Coeficientes

O Modelo de Referência adota um par (fixo) de coeficientes (f3o e (31) para

todos os municípios de todas as microrregiões; embora compatíveis com os
resultados dos Modelos Hierárquicos, os coeficientes do Modelo de
Referência ocultam a grande diversidade de níveis de potencial de vizinhança
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e da taxa de conversão de renda em potencial autônomo, observada de uma
microrregião para a outra (veja Tabela 23 ). Os Modelos Hierárquicos (HLM2
e HLM3) têm a grande vantagem de explicitarem estas diferenças micro e
mesorregionais entre os coeficientes das equações municipais.

Tabela 23 - Comparação dos Coeficientes Municipais dos Três Modelos.
Coeficiente Referência HLM2 HLM3

Potencial de Vizinhança
(BetaO nod Mods HLM2 e De Ret. e PiO no 0.812

Mod. HIM3)

-0.15 -0.25
a a

2.45 2.49

0.59 0.34
a a

1.27 1.29

Taxa de Conversão de Renda em Demanda
(Beta1 nos Mods HLM2 e De Ret. e Pi1 no 0.838

Mod. HLM3)

11.3. Significância

Em termos de significância, os coeficientes dos três modelos podem ser
considerados equivalentes - todos são altamente significativos. A leve
superioridade dos coeficientes do modelo de referência é apenas aparente,
pois, como já visto, os dados não respeitam os pressupostos deste modelo; e
como se sabe, nestas condições o nível de significância fica distorcido.

Tabela 24 - Comparação do Nível de Significância dos Coeficientes dos
Modelos.

Modelos
Referência HLM2 HLM3

Significância do Coeficiente
Estimado Menos Significante

(valor-p)
0.000 0.020 0.039
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11.4. Capacidade de Explicação

A capacidade de explicação dos três modelos, na escala logarítmica, é
praticamente a mesma. Na escala original, de m2 de loja por município,
excluídos os municípios alavancados (São Paulo e Campinas), a capacidade de
explicação é quase igual entre o Modelo de Referência e o Modelo HLM2; o
Modelo HLM3, no entanto apresenta um desempenho nitidamente inferior.

o modelo HLM2 é mais robusto no sentido de que seus coeficientes estimados
resistem à presença das observações de São Paulo e Campinas; por este
motivo, seu desempenho é melhor quando estes municípios são excluídos da
análise. O contrário é verdadeiro para o modelo HLM3. Em conseqüência
(veja item 11.7), o modelo HLM2 ajusta-se melhor que o modelo HLM3 à
previsão do potencial dos municípios de médio e pequeno porte; o modelo
HLM3, por sua vez, ajusta-se melhor com relação aos maiores municípios.

Tabela 25 - Comparação do Coeficiente de Explicação dos Modelos.

Modelos
Referência HLM2 HLM3

R2 para IdM2
R2 para M2
R2 para M2 ex SP e Campinas

0.75
0.87
0.61

0.74
0.51
0.65

0.74
0.75
0.35

11.5. Ajuste nos Diferentes Níveis Hierárquicos

Os modelos hierárquicos ajustam-se melhor aos dados dos municípios de
baixa hierarquia (municípios de nível hierárquico 1, ou municípios subordi-
nados, na nomenclatura do IBGE), cujo potencial é sistematicamente subesti-
mado pelo modelo de referência (veja Figura 55 , a seguir).

Os centros sub-regionais (nível hierárquico 4), principalmente Bauru, Piraci-
caba, S. J. do Rio Preto e S. José dos Campos, ajustam-se notoriamente mal
em todos os modelos (veja ainda na Figura 55 , a seguir), havendo neste
fenômeno uma oportunidade para investigações adicionais (item 15.4.1.3).
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Finalmente, nota-se que o modelo de referência subestima o potencial das
capitais regionais e do centro metropolitano, enquanto os modelos
hierárquicos o superestimam (o HLM3 menos, em relação ao HLM2).
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Figura 55 _ Comparação do Desempenho dos Modelos na Previsão de M2 de Loja
por Município.
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11.6. Simplicidade de Formulação e Implementação

Do ponto de vista teórico, os modelos hierárquicos são bastante superiores ao
modelo de referência, pois:

• adaptam-se aos dados, com todos seus pressupostos respeitados;

• incorporam os efeitos geo-espaciais esperados segundo a teoria;

• evidenciam a existência do potencial de vizinhança e do potencial autônomo;

• estimam a dimensão do impacto da renda microrregional sobre estes dois
componentes do potencial;

• oferecem uma estrutura válida para acomodar o efeito de hierarquia para outras
categorias de produtos em que este efeito é relevante (bens com alto limiar, como,
por exemplo, bens de especialidade);

• ajustam-se melhor aos municípios pequenos e de menor hierarquia.

No entanto, como a capacidade explicativa global do Modelo de Referência é da
mesma ordem de grandeza que a obtida com os modelos hierárquicos, em nossa
opinião o modelo de referência pode ser utilizado na prática, por ser muito mais
simples tanto em termos de concepção quanto - talvez principalmente - em termos de
estimação.

11.7. Síntese do Capítulo

Em capacidade explicativa, os dados acomodam-se igualmente aos três
modelos estudados (Figura 56 ). Isso acontece com freqüência: "Os dados
freqüentemente apontarão, com igual ênfase, para vários modelos possíveis, e
é importante que o analista aceite isso" (McCULLAGH e NELDER, 1983, p.
6; a tradução é nossa).
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Figura 56 - Comparação dos Valores Previstos e Observados do IdM2 nos Três
Modelos.

No entanto, tanto do ponto de vista de convergência com a teoria geo-
mercadológica estudada na primeira parte, quanto do ponto de vista de
verificação dos pressupostos estatísticos, os Modelos Hierárquicos
apresentaram vantagens. Finalmente, os modelos hierárquicos também
oferecem a vantagem de se ajustarem melhor aos dados dos municípios de
nível hierárquico mais baixo.
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Em suma: Apesar de terem formulação teórica inicial bastante distinta,
principalmente no que diz respeito à aplicação dos conceitos de vizinhança e
hierarquia, os três modelos desenvolvidos ao longo deste trabalho são
praticamente equivalentes em significância e capacidade de explicação.
Distingue-os, principalmente, a observância dos pressupostos do modelo, a
robustez em relação às observações alavancadas (na escala original) relativas
aos municípios de São Paulo e Campinas, e a complexidade de sua formulação
e estimação.
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12. REVALIDAÇÃO POR BOOTSTRAP

Como há uma leve sugestão de que os resíduos do modelos HLM2 e HLM3
não atendem o pressuposto de normalidade, o que poderia distorcer o valor do
nível descritivo dos parâmetros estimados, apresentamos, a seguir, uma
análise por Bootstrap em que se confirmam a aceitabilidade dos níveis de
confiança calculados através do programa HLM 5.

12.1. Validação do Modelo em Dois Níveis

Foram realizadas 48 estimativas dos coeficientes do modelo HLM2, por meio
de reamostragem. A cada réplica, deixaram-se de fora as observações relativas
a seis municípios. Os municípios excluídos em cada repetição pertenciam a
um dos 48 conjuntos em que os dados foram aleatoriamente separados
(GOOD, 1999, Apêndice 4 e Tabela 44 ).

Todas as estimativas, de praticamente todos os parâmetros (exceto uma única
estimativa do parâmetro Yoo) ficaram dentro do intervalo de confiança

calculado com base na teoria dos modelos hierárquicos lineares e através da
utilização do programa HLM5, como mostrado na Tabela 26 .

Tabela 26 - Intervalos com 95% de Confiança para os Parâmetros do Modelo
HLM2.

Coeficiente Erro 95% de Confiança (Teórico) Leave Six Out
Estimado Padrão Limite Inferior Limite Superior Mínimo Máximo

GOO 0.7303 0.0279 0.6746 0.7861 0.4334 0.7476
G01 0.8044 0.0449 0.7146 0.8942 0.7851 0.8242

G10 0.8227 0.0650 0.6926 0.9527 0.7833 0.8565
G11 0.2119 0.0908 0.0303 0.3934 0.1771 0.2454

Destes resultados conclui-se que o modelo calculado é bastante estável, não
estando sujeito ao impacto de observações alavancadas. Mesmo a estimativa
de Yoo que ficou fora do intervalo de confiança não é surpreendente, pois o

intervalo é de 95% de confiança e portanto 5% das estimativas possíveis ( 1,2
estimativas em 48) ficariam mesmo fora de um intervalo construído em torno
do valor correto do parâmetro.
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As 48 estimativas de cada parâmetro do modelo, obtidas por reamostragem,
foram ordenadas e formam a Tabela 27 .



Tabela 27 - "Leave Six Out": Parâmetros do Modelo HLM2.
48 Repefições

Modelo HlM2
GOO GOl GlO Gll

0.747618 0.824235 0.856514 0.245369
0.741097 0.821434 0.838060 0.239667
0.738860 0.820459 0,832114 0.237809
0.736794 0.820001 0,832016 0.234949
0.736668 0.819469 0,830901 0.231281
0.736426 0,812151 0,829606 0.229650
0.736164 0.810157 0,829128 0.228445
0.735859 0.810061 0,827743 0.226625
0.735710 0.809797 0,827320 0.222753
0.735276 0.809654 0.826517 0.221193
0.735222 0.808680 0,825686 0.221193
0.734495 0.808002 0,825015 0.219349
0.734473 0.807844 0,824913 0.218260
0.734030 0.807688 0,824790 0.217135
0,733759 0.806236 0,824553 0.215843
0.733751 0.805828 0.824327 0.215532
0.733623 0.805385 0,823698 0.215287
0.733041 0.805179 0.823426 0.214277
0.733040 0.804784 0.823246 0.214165
0.733033 0.804100 0,823068 0.214164
0.732899 0.803688 0,822521 0.212469
0.732858 0.802292 0.821921 0.212239
0.732827 0.802215 0,821739 0,211850
0.732557 0.802055 0,821431 0.210817
0.732125 0.801997 0,821353 0.210120
0,732106 0.801763 0,820960 0.209661
0.731912 0,801547 0,820708 0.209529
0.731640 0.801360 0.820619 0.208909
0.731612 0.800916 0.820552 0.208887
0.731328 0.,800904 0.819945 0.208347
0.730985 0.800667 0,819128 0.208216
0.730951 0,800624 0,818638 0.207902
0.730271 0.800513 0,818289 0.207631
0.730124 0.799978 0,818275 0.207485
0.729464 0.799470 0.818251 0.207472
0.729457 0.799443 0,817505 0.207338
0.729178 0.799059 0.817324 0.207009
0.729126 0.798536 0.817049 0.205318
0.727410 0.798134 0.816493 0.204701
0.727319 0.798084 0.816140 0.201604
0.726189 0.797960 0.815351 0.200524
0.725937 0.797751 0.815183 0.200089
0.725177 0.796861 0.813699 0.195701
0.723658 0.795059 0.812703 0.193317

- 0.723195 0.791693 0.812132 0.190517
0.723022 0.791403 0.807426 0.190138
0.720081 0.790156 0.801881 0.187173
0.433408 0.785133 0.783300 0.177131

50. Percenfil 0.72308 0.79150 0.80907 0.19027
950. Percenfil 0.73814 0.82030 0.83208 0.23681
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Finalmente, as estimativas para demanda dos municípios deixados de fora em
cada rodada do "leave six out" estão apresentadas na Tabela 28 . Observa-se
que a Soma de Quadrados dos Resíduos das previsões por bootstrap é de
37.26, isto é, praticamente igual à soma de quadrados do modelo estimado
com todas as 288 observações (que foi de 35.87, para uma Soma de
Quadrados Total de 141.79 - vide Tabela 11 ). Em outras palavras, o modelo
proposto, quando generalizado, desempenha tão bem com as observações
novas quanto com as observações conhecidas.
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Tabela 28 - "Leave Six Out": Resíduos do Modelo HLM2.
LDM2- ResídJc6 em! "Lro..eSix W'

prev obs res prev obs res prev obs res prev obs res prev obs res prev obs res
0.55 1.64 1.09 0.40 0.71 0.31 0.18 0.32 0.14 0.51 O.SO (0.01) 0.92 0.79 (0.13) 1.26 0.93 (0.33)

(0.22) 0.79 1.01 0.18 0.48 0.30 0.43 0.57 0.14 1.48 1.47 (O.Ol) 0.32 0.19 (013) 0.96 0.62 (0.34)

1.55 2.51 0.96 0.47 0.77 0.30 0.35 0.48 0.13 0.16 0.15 (0.01) 1.14 1.01 (0.13) 0.51 0.16 (0.35)

0.41 1.34 0.93 0.18 0.48 0.30 1.65 1.78 0.13 0.44 0.43 (0.01) 0.52 0.39 (0.13) 0.06 (0.30) (0.36)

0.11 0.99 0.88 0.79 1.08 0.29 0.88 0.99 0.11 0.84 0.82 (0.02) 0.82 0.69 (0.13) 0.51 0.14 (0.37)

0.84 1.72 0.88 0.92 1.21 0.29 0.99 1.09 0.10 0.60 0.58 (0.02) 0.59 0.45 (0.14) 0.68 0.31 (0.37)

1.59 2.46 0.87 0.91 1.20 0.29 0.11 0.21 0.10 2.62 2.59 (0.03) 0.28 0.14 (0.14) 0.08 (0.29) (0.37)

0.51 1.28 0.77 0.15 0.43 0.28 0.36 0.46 0.10 0.72 0.69 (0.03) 0.42 0.28 (0.14) 0.85 0.47 (0.38)

(0.26) 0.43 0.69 2.58 2.86 0.28 0.43 0.52 0.09 1.59 1.56 (0.03) 0.03 (0.12) (0.15) 0.27 (0.12) (0.39)

1.12 1.81 0.69 1.53 1.81 0.28 2.01 2.10 0.09 0.17 0.13 (0.04) 037 0.22 (0.15) 2.0l 1.62 (0.39)

0.19 0.85 0.66 0.77 1.04 0.27 1.11 1.20 0.09 1.77 1.73 (0.04) 1.09 0.94 (0.15) 1.30 0.90 (0.40)

0.69 1.33 0.64 0.45 0.72 0.27 (0.08) 0.0l 0.09 1.45 1.41 (0.04) 0.14 (0.01) (0.15) (0.13) (0.53) (0.40)

1.10 1.69 0.59 0.25 0.51 0.26 0.33 0.42 0.09 1.20 1.15 (0.05) 0.62 0.47 (0.15) 0.31 (0.09) (0.40)

0.80 1.38 0.58 0.56 0.81 0.25 0.53 0.62 0.09 0.32 0.27 (0.05) 1.08 0.92 (0.16) 1.04 0.64 (0.40)

0.57 1.15 0.58 0.69 0.93 0.24 1.04 1.13 0.09 (0.21) (0.26) (0.05) 0.95 0.79 (0.16) 1.33 0.92 (0.41)

0.81 1.35 0.54 0.89 1.13 0.24 0.23 0.30 0.07 0.90 0.84 (0.06) 0.51 0.34 (0.17) 0.18 (0.23) (0.41)

1.10 1.62 0.52 0.52 0.76 0.24 0.71 0.78 0.07 0.94 0.87 (0.07) 0.57 0.40 (0.17) 2.32 1.91 (0.41)

0.21 0.71 0.50 0.26 0.49 0.23 0.22 0.29 0.07 1.88 1.81 (0.07) 0.26 0.09 (0.17) 0.49 0.04 (0.45)

0.79 1.29 0.50 1.08 1.31 0.23 0.27 0.34 0.07 1.99 1.92 (0.07) 0.48 0.30 (0.18) 1.17 0.72 (0.45)

1.00 1.49 0.49 0.73 0.95 0.22 0.45 0.51 0.06 1.26 1.19 (0.07) 2.48 2.30 (0.18) 0.26 (0.19) (0.45)

1.30 1.78 0.48 0.63 0.85 0.22 2.89 2.95 0.06 1.46 1.38 (0.08) 0.53 0.35 (0.18) 0.60 0.14 (0.46)

1.53 2.0l 0.48 1.56 1.78 0.22 0.48 0.54 0.06 2.22 2.14 (0.08) 0.24 0.06 (0.18) 0.98 0.52 (0.46)

1.63 2.10 0.47 0.15 0.37 0.22 1.15 1.20 0.05 0.94 0.86 (0.08) 0.69 O.SO (0.19) 1.39 0.92 (0.47)

0.01 0.47 0.46 2.16 2.38 0.22 0.99 1.04 0.05 0.54 0.46 (0.08) 0.23 0.03 (0.20) 0.87 0.37 (O.SO)

0.37 0.83 0.46 0.96 1.18 0.22 0.60 0.64 0.04 1.21 1.13 (0.08) 0.29 0.09 (0.20) 0.38 (0.13) (0.51)

1.02 1.44 0.42 1.78 1.99 0.21 0.32 0.36 0.04 0.14 0.06 (0.08) 0.03 (0.19) (0.22) 0.98 0.47 (0.51)

0.27 0.68 0.41 0.07 0.28 0.21 1.39 1.43 0.04 1.29 1.20 (0.09) 0.57 0.35 (0.22) 2.65 2.14 (0.51)

0.05 0.46 0.41 0.26 0.46 0.20 0.90 0.94 0.04 1.14 1.05 (0.09) (0.03) (0.25) (0.22) 0.84 0.33 (0.51)

1.03 1.44 0.41 1.11 1.31 0.20 0.09 0.13 0.04 1.37 1.28 (0.09) 3.04 2.82 (0.22) 0.82 0.27 (0.55)

2.75 3.16 0.41 0.17 0.37 0.20 (0.03) 0.00 0.03 1.20 1.11 (0.09) 0.61 0.38 (0.23) 1.05 O.SO (0.55)

0.73 1.12 0.39 0.54 0.74 0.20 0.17 0.20 003 1.43 1.34 (0.09) 0.32 0.09 (0.23) 0.97 0.41 (0.56)

0.59 0.98 0.39 2.17 2.37 0.20 0.34 0.36 0.02 0.50 0.41 (0.09) 1.86 1.62 (0.24) 1.71 1.13 (0.58)

0.18 0.56 0.38 0.51 0.71 0.20 1.01 1.02 0.0l 0.74 0.64 (0.10) 0.05 (0.19) (0.24) 0.23 (0.41) (0.64)

0.17 0.54 0.37 1.02 1.22 0.20 0.95 0.96 0.01 1.16 1.06 (0.10) 0.72 0.47 (0.25) 0.53 (0.12) (0.65)

0.48 0.85 0.37 0.53 0.72 0.19 0.52 0.53 0.01 0.26 0.16 (0.10) 0.90 0.65 (0.25) 2.18 1.52 (0.66)

0.66 1.02 0.36 0.95 1.14 0.19 3.31 3.32 0.01 0.46 0.36 (0.10) 2.40 2.15 (0.25) 1.81 1.15 (0.66)

1.69 2.05 0.36 0.46 0.65 0.19 0.32 0.33 0.01 0.38 0.27 (0.11) 0.00 (0.25) (0.25) 0.09 (0.59) (0.68)

0.07 0.43 0.36 1.13 1.32 0.19 1.75 1.76 0.01 1.73 1.62 (0.11) 0.68 0.41 (0.27) 0.48 (0.20) (0.68)

0.66 1.02 0.36 0.58 0.77 0.19 0.10 0.11 0.0l 0.44 0.33 (0.11) 1.32 1.05 (0.27) 1.43 0.74 (0.69)

1.27 1.63 0.36 1.78 1.96 0.18 0.85 0.86 0.0l 0.58 0.47 (0.11) 1.74 1.45 (0.29) 0.78 0.08 (0.70)

0.29 0.64 0.35 0.70 0.88 0.18 0.45 0.45 0.00 0.87 0.76 (0.11) 0.84 0,55 (0,29) 0,25 (0.45) (0.70)

0,89 1,23 0,34 0,51 0,69 0,18 0.48 0,48 0,00 0,58 0,46 (0,12) 0,88 0,59 (0,29) 0.44 (0,28) (0.72)

1,69 2,02 0,33 0,55 0.73 0,18 1,13 1,13 0,00 1,13 1,0l (0,12) 0,69 0,39 (0,30) O,SO (0,33) (0,83)

1,23 1,56 0,33 0,69 0,87 0,18 1,36 1,36 0,00 0,65 0,53 (0,12) 0,37 0,06 (0,31) 0,61 (0,31) (0,92)

0,65 0,98 0,33 0,48 0,64 0,16 0,86 0,86 (0,00) 1,39 1,27 (0,12) 0,80 0.48 (0,32) 1,30 0,29 (1,0l)

0.79 1,11 0,32 0,90 1.05 0,15 1,27 1.27 (0,00) 1.70 1,58 (0,12) 0,93 0,61 (0,32) 0,22 (0,83) (1.05)

1.33 1,65 0,32 0,06 0,21 0,15 0.70 0.70 (0,00) 0.49 0,37 (0,12) 0.77 0,44 (0,33) 0,51 (0,54) (1,05)

O,SO 0,81 0,31 0,18 0,33 0,15 0.45 0,45 (0,00) 0,92 0,80 (0,12) 1,26 0,93 (0,33) 0,81 (0,24) (1,05)
lV'éda (O,Ol)

SaTO de Qx:rla:t:s 37,26
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12.2. Validação do Modelo em Três Níveis

De forma análoga à realizada no item 12.1 para o modelo HLM2, também
foram realizadas 48 estimativas dos coeficientes do modelo HLM3, por meio
de reamostragem; a cada réplica, deixaram-se de fora as observações relativas
seis municípios; os conjuntos de dados excluídos em cada repetição foram os
mesmos do item 12.1.

Todas as estimativas, de todos os parâmetros - sem exceção - ficaram dentro
do intervalo de confiança calculado com base na teoria dos modelos
hierárquicos lineares e fornecidos pelo programa HLM5 (vide Tabela 30 ). De
onde se conclui que o modelo calculado é bastante estável, não estando sujeito
ao impacto de observações alavancadas.

Tabela 29 - Intervalos com 95% de Confiança para os Parâmetros do Modelo
HLM3 e Resultados do "Leave Six Out".

Coeficiente Erro 95% de Confiança (Teórico) Leave Six Out
Estimado Padrão Limite Inferior Limite Superior Mínimo Máximo

GamaOO 0.7239 0.0312 0.6571 0.7907 0.6850 0.7370
Gama01 0.7866 0.0623 0.6533 0.9198 0.7674 0.8692
Gama10 0.8022 0.0797 0.6317 0.9727 0.0675 0.8311
Gama11 0.2034 0.0894 0.0121 0.3946 0.1259 0.2336

As 48 estimativas de cada parâmetro do modelo, obtidas por reamostragem,
foram ordenadas e formam a Tabela 30 .



Tabela 30 - "Leave Six Out": Parâmetros do Modelo HLM3.
48 Repefições do

Modelo HLM3
GOOO GOl0 Gl00 GllO

0.736927 0.869242 0.831081 0.233565
0.735447 0.803376 0.823672 0.226393
0.733148 0.800894 0.821632 0.225460
0.731540 0.798301 0.817735 0.224272
0.730762 0.796855 0.813226 0.222044
0.730592 0.796739 0.812914 0.221632
0.729942 0.796703 0.812791 0.221345
0.729552 0.796677 0.811020 0.219295
0.729042 0.795985 0.810661 0.215699
0.728298 0.793330 0.809789 0.215367
0.727766 0.792554 0.808667 0.215166
0.727026 0.792448 0.807966 0.212051
0.726829 0.792283 0.807781 0.211558
0.726583 0.791949 0.806872 0.210582
0.726533 0.791829 0.805902 0.210577
0.726511 0.790670 0.805772 0.209487
0.725925 0.790322 0.805089 0.208632
0.725702 0.789326 0.804932 0.207438
0.725647 0.788884 0.804811 0.206042
0.725523 0.788704 0.804546 0.205428
0.725509 0.787630 0.804318 0.205111
0.725281 0.787564 0.804295 0.204930
0.725055 0.787047 0.803990 0.203987
0.724677 0.786226 0.803380 0.203645
0.724529 0.785823 0.802346 0.203447
0.724408 0.785353 0.802224 0.203443
0.724219 0.785129 0.802015 0.201681
0.724003 0.785018 0.801914 0.201638
0.723579 0.784933 0.800809 0.201085
0.723380 0.784806 0.800760 0.201001
0.723313 0.784336 0.800302 0.200961
0.723139 0.784020 0.798852 0.200410
0.723085 0.783155 0.798662 0.200236
0.722625 0.782966 0.798046 0.199613
0.722038 0.782861 0.797777 0.198843
0.721978 0.782853 0.797326 0.196008
0.721909 0.782441 0.797301 0.195764
0.721445 0.782148 0.797018 0.195091
0.721039 0.781820 0.796593 0.194180
0.720791 0.781463 0.794995 0.192700
0.718574 0.781057 0.793111 0.191253
0.718555 0.781046 0.791727 0.188743
0.718326 0.779900 0.790516 0.188433
0.717458 0.778768 0.789136 0.187225
0.715961 0.778466 0.786352 0.186158
0.715792 0.778037 0.784048 0.183351
0.714089 0.771242 0.764470 0.169851
0.685006 0.767384 0.067500 0.125868

50. Percenfil 0.715851 0.778187 0.784854 0.184333
950. Percenfil 0.732585 0.799986 0.8202óB 0.225044
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Finalmente, as estimativas para demanda dos municípios deixados de fora em
cada rodada do "leave six out" estão apresentadas na Tabela 31 . Observa-se
que a Soma de Quadrados dos Resíduos das previsões por bootstrap é de
38,06, isto é, praticamente a mesma soma de quadrados do modelo estimado
com todas as 288 observações (que foi de 35,84, para uma Soma de
Quadrados Total de 141,79 - vide Tabela 21 ). Em outras palavras, o modelo
proposto, quando generalizado, desempenha tão bem com as observações
novas quanto com as observações conhecidas.
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Tabela 31 - "Leave Six Out": Resíduos do Modelo HLM3.

prev obs r95 prev obs r95 prev obs r95 prev obs r95 prev obs r95 prev obs r95
0.55 1.64 1.09 0.50 0.81 0.31 0.06 0.21 0.15 1.56 1.56 0.00 0.91 0.79 (0.12) 0.94 0.62 (0.32)

(0.20) 0.79 0.99 0.40 0.71 0.31 0.18 0.33 0.15 0.11 0.11 0.00 1.13 1.01 (0.12) 0.51 0.16 (0.35)
1.53 2.51 0.98 0.18 0.48 030 0.18 0.32 0.14 0.50 0.50 (0.00) 0.51 0.39 (0.12) 1.98 1.62 (0.36)
0.41 1.34 0.93 0.47 0.77 0.30 0.43 0.57 0.14 0.45 0.45 (0.00) 0.81 0.69 (0.12) 0.50 0.14 (0.36)
1.56 2.46 0.90 0.78 1.08 0.30 0.35 0.48 0.13 0.83 0.82 (0.01) 0.49 0.37 (0.12) 0.84 0.47 (0.37)
0.84 1.72 0.88 0.90 1.20 0.30 0.96 1.09 0.13 0.44 0.43 (0.01) 0.32 0.19 (0.13) 2.28 1.91 (0.37)
0.11 0.99 0.88 0.92 1.21 0.29 1.97 2.10 0.13 0.17 0.15 (0.02) 0.58 0.45 (0.13) 1.27 0.90 (0.37)
0.52 1.28 0.76 0.19 0.48 0.29 0.86 0.99 0.13 0.71 0.69 (0.02) 1.08 0.94 (0.14) 0.09 (0.29) (0.38)
1.11 1.81 0.70 1.52 1.81 0.29 1.10 1.20 0.10 1.75 1.73 (0.02) 2.44 2.30 (0.14) 1.31 0.92 (0.39)
0.68 1.33 0.65 0.15 0.43 0.28 1.03 1.13 0.10 0.60 0.58 (0.02) 0.42 0.28 (0.14) 1.03 0.64 (0.39)
1.08 1.69 0.61 0.76 1.04 0.28 0.36 0.46 0.10 1.43 1.41 (0.02) 0.61 0.47 (0.14) 0.28 (0.12) (0.40)
0.79 1.38 0.59 0.45 0.72 0.27 0.43 0.52 0.09 1.18 1.15 (0.03) 0.28 0.14 (0.14) (0.13) (0.53) (0.40)
0.57 1.15 0.58 2.12 2.38 0.26 2.86 2.95 0.09 1.84 1.81 (0.03) 1.07 0.92 (0.15) 0.31 (0.09) (0.40)
0.80 1.35 0.55 1.52 1.78 0.26 0.55 0.64 0.09 0.88 0.84 (0.04) 0.37 0.22 (0.15) 0.18 (0.23) (0.41)
1.09 1.62 0.53 0.25 0.51 0.26 0.12 0.21 0.09 1.96 1.92 (0.04) 0.14 (0.01) (0.15) 1.16 0.72 (0.44)
0.78 1.29 0.51 0.56 0.81 0.25 0.33 0.42 0.09 0.17 0.13 (0.04) 0.03 (0.12) (0.15) 0.48 0.04 (0.44)
1.27 1.78 0.51 0.68 0.93 0.25 0.70 0.78 0.08 2.18 2.14 (0.04) 0.95 0.79 (0.16) 1.37 0.92 (0.45)
1.51 2.01 0.50 0.88 1.13 0.25 (0.06) 0.01 0.07 1.36 1.31 (0.05) 0.57 0.40 (0.17) 0.26 (0.19) (0.45)
0.21 0.71 0.50 0.52 0.76 0.24 1.13 1.20 0.07 0.32 0.27 (0.05) 0.51 0.34 (0.17) 0.98 0.52 (0.46)
0.99 1.49 0.50 0.94 1.18 0.24 0.23 0.30 0.07 1.24 1.19 (0.05) 0.48 0.30 (0.18) 0.60 0.14 (0.46)
1.61 2.10 0.49 1.75 1.99 0.24 0.97 1.04 0.07 1.44 1.38 (0.06) 0.53 0.35 (0.18) 2.61 2.14 (0.47)
2.68 3.16 0.48 0.72 0.95 0.23 1.36 1.43 0.07 0.93 0.87 (0.06) 0.25 0.06 (0.19) 0.97 0.47 (0.50)
0.37 0.83 0.46 0.26 0.49 0.23 0.28 0.34 0.06 1.26 1.20 (0.06) 0.69 0.50 (0.19) 0.37 (0.13) (0.50)
1.00 1.44 0.44 0.63 0.85 0.22 0.23 0.29 0.06 1.40 1.34 (0.06) 1.82 1.62 (0.20) 087 0.37 (0.50)
1.01 1.44 0.43 2.15 2.37 0.22 0.48 0.54 0.06 0.93 0.86 (0.07) 0.30 0.09 (0.21) 083 0.33 (0.50)
0.27 0.68 0.41 0.15 0.37 0.22 1.30 1.36 0.06 1.20 1.13 (0.07) 0.24 0.03 (0.21) 1.04 0.50 (0.54)
0.71 1.12 0.41 1.09 1.31 0.22 0.45 0.51 0.06 1.35 1.28 (0.07) 0.57 0.35 (0.22) 0.35 (0.19) (0.54)
0.06 0.46 0.40 1.75 1.96 0.21 0.59 0.64 0.05 (0.19) (0.26) (0.07) 0.60 0.38 (0.22) 081 0.27 (0.54)
0.59 0.98 0.39 1.01 1.22 0.21 0.89 0.94 0.05 1.18 1.11 (0.07) 0.04 (0.19) (0.23) 1.68 1.13 (0.55)
1.67 2.05 0.38 0.94 1.14 0.20 1.72 1.76 0.04 1.12 1.05 (0.07) 0.29 0.06 (0.23) 0.97 0.41 (0.56)
0.05 0.43 0.38 0.54 0.74 0.20 3.28 3.32 0.04 1.69 1.62 (0.07) (0.02) (0.25) (0.23) 1.19 0.61 (0.58)
0.18 0.56 0.38 1.12 1.32 0.20 0.32 0.36 0.04 0.54 0.46 (0.08) 0.64 0.41 (0.23) 2.14 1.52 (0.62)
1.26 1.63 0.37 0.26 0.46 0.20 (0.03) - 0.03 1.14 1.06 (0.08) 0.33 0.09 (0.24) 0.23 (0.41) (0.64)

0.48 085 0.37 0.08 0.28 0.20 0.99 1.02 0.03 0.17 0.09 (0.08) 0.89 0.65 (0.24) 1.79 1.15 (0.64)

0.17 0.54 0.37 0.17 0.37 0.20 0.10 0.13 0.03 0.14 0.06 (0.08) 0.71 0.47 (0.24) 0.53 (0.12) (0.65)

0.65 1.02 0.37 0.51 0.71 0.20 093 0.96 0.03 1.67 1.58 (0.09) 0.71 0.46 (0.25) 1.40 0.74 (0.66)
1.29 1.65 0.36 0.52 0.72 0.20 0.18 0.20 0.02 0.73 0.64 (0.09) 1.70 1.45 (0.25) 0.48 (0.20) (0.68)

0.66 1.02 0.36 0.46 0.65 0.19 1.11 1.13 0.02 0.50 0.41 (0.09) 1.30 1.05 (0.25) 0.09 (0.59) (0.68)
1.66 2.02 0.36 0.58 0.77 0.19 1.25 1.27 0.02 1.11 1.01 (0.10) 0.01 (0.25) (0.26) 0.77 0.08 (0.69)

0.49 0.85 0.36 0.69 0.88 0.19 0.84 0.86 0.02 0.46 0.36 (0.10) 0.71 0.44 (0.27) 0.26 (0.45) (0.71)

0.88 1.23 0.35 0.69 0.87 0.18 0.34 0.36 0.02 0.26 0.16 (0.10) 0.87 0.59 (0.28) 0.44 (0.28) (0.72)
0.08 0.43 0.35 0.51 0.69 0.18 1.45 1.47 0.02 1.38 1.27 (0.11) 0.83 0.55 (0.28) 0.50 (0.33) (0.83)
0.29 0.64 0.35 0.55 0.73 0.18 0.52 0.53 0.01 0.87 0.76 (0.11) 0.77 0.48 (0.29) 0.59 (0.31) (0.90)
1.22 1.56 0.34 0.88 1.05 0.17 0.85 0.86 0.01 0.44 0.33 (0.11) 0.68 0.39 (0.29) 1.26 0.29 (0.97)

0.65 0.98 0.33 1.62 1.78 0.16 0.32 0.33 0.01 0.58 0.47 (0.11) 1.24 0.93 (0.31) 0.80 (0.24) (1.04)

0.78 1.11 0.33 2.66 2.82 0.16 0.44 0.45 0.01 0.91 0.80 (0.11) 0.80 0.48 (0.32) 0.51 (0.54) (1.05)
2.53 2.86 0.33 0.31 0.47 0.16 2.59 2.59 0.00 0.38 0.27 (0.11) 1.25 0.93 (0.32) 0.23 (0.83) (1.06)
1.82 2.15 033 0.46 0.62 0.16 0.70 0.70 0.00 0.64 0.53 (0.11) 0.63 0.31 (0.32) 0.88 (0.30) (1.18)

MSdo 0.00
Saro ca Qxxta:b3 38.06

LDM2 - ResíciJcsanfarre "L e a v e S i x O u t "
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13. ESTIMATIVA DOS VALORES ''PEQUENOS'' DA METRAGEM DE LOJA .

Um dos pressupostos adotados no estudo de área de lojas (ARANHA, 1998;
veja item 7.2), que pretendia ser censitário, foi o de que os valores não
capturados no estudo eram "pequenos".

Ora, se o modelo estimado com base nos valores capturados produzisse
previsões de valores "grandes" de metragem de loja para os municípios não
capturados, isto seria um mau sinal - para o modelo e para o pressuposto
adotado.

Para verificar a coerência entre os resultados obtidos com a modelagem e os
valores levantados no campo, a metragem dos municípios não capturados foi
estimada com base no modelo HLM2 desenvolvido nesta tese e comparada
com a metragem dos municípios capturados na pesquisa anterior. Os
resultados, apresentados na Tabela 32 e na Figura 57 , a seguir, mostram que
nossas expectativas se confirmaram: o terceiro quartil dos "valores pequenos"
é menor que o primeiro quartil dos valores observados.

Tabela 32 - Comparação dos Valores Não-Capturados (estimados) e
Capturados no Estudo de Metragem de Loja (ARANHA, 1998A).

Percentis
25 50 75

Municípios Capturados
Municípios Não Capturados

233.25
800.00

370.50
1900.00

718.75
5201.25
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Figura 57 - Comparação dos Valores Não-Capturados (estimados) e Capturados
no Estudo de Metragem de Loja (ARANHA, 1998A).

14. COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DE AZZONI E CAPELA TO (1996)

Um dos produtos finais do trabalho de AZZONI e CAPELATO (1996;
Apêndice 1.3) consiste num "Ranking dos Cem Maiores Mercados Municipais
Paulistas" para 1996. Trata-se de um indicador genérico de potencial.

o ranking dos mercados segundo Azzoni e Capelato e sua comparação com
um ranking dos municípios por ordem de tamanho de população são
apresentados respectivamente na Tabela 33 e na Figura 58 .
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Tabela 33 - Ranking dos Cem Maiores Mercados Municipais Paulistas
(AZZONI e CAPELATO, 1996).

Ra1k Ra1k
CODMUN MUN Azzoni CODMUN MUN Azzoni
355030 SAOPAULO 1 350900 CAJEIRAS 51
350950 ~PINAS 2 355170 SERTACZINHO 52
354870 SAO BERNAR DO DO~PO 3 350330 ARARAS 53
351880 G.JARULHCS 4 350920 CAJAfV1..AR 54
354780 S,ANTO,ANDRE 5 351870 G.JARUJA 55
353440 CSASm 6 353070 rvoJl-GU AQJ 56
354880 SAOCAET ,ANODOSUL 7 351110 CA-T,ANDUVA 57
354340 RIBEIRAOPRETO 8 353080 rvoJl-MlRIM 58
351380 DIADEtvV\ 9 350760 BRAGANCA-PAULlST A 59
354850 S,ANTCS 10 352530 JAU 60
355220 SO<CCABA 11 355700 vorO<ANTIM 61
353060 rvoJl DAS O<UZES 12 351350 QJBATAO 62
350570 BARUERI 13 355620 VALINHCS 63
354990 SAOJCSE DCS ~PCS 14 351840 G.JARAT ING.JET A 64
355280 TABQl\ODASERRA 15 353800 PINDAfV'O\lH,ANGABA 65
352590 JUNDIAI 16 350750 ecr UCA-TU 66
352940 tvV\UA 17 354680 S,ANTAISABEL 67
353870 PIRAOCA-BA 18 351630 FR,ANOSm MO<AT o 68
354980 SAOJCSE DORIOPRETO 19 355645 VARGEMGR,ANDE PAULlST A 69
350600 BAURU 20 353470 OJRINHCS 70
355250 SUZ,ANO 21 350610 BEBEDOJRO 71
351060 CA-RAPIQJIBA 22 350550 BARRETCS 72
351620 FR,ANCA- 23 351510 EMBU-GUAQJ 73
352690 LIMEIRA 24 352430 JABor ICA-BAL 74
354330 RIBEIRAOPIRES 25 354520 SALTO 75
351300 mTIA 26 350650 BIRIG.JI 76
350160 AMERICA-NA 27 352340 ITAT IBA 77
351500 EMBU 28 355670 VINHEDO 78
352310 ITAQJAQJECET UBA 29 355650 VARZEAPAULlST A 79
355240 SUMARE 30 352260 ITAPIRA 80
355410 TAUBATE 31 352230 ITAPET ININGL\ 81
352220 ITAPECERICA-DASERRA 32 354410 RIOGR,ANDE DASERRA 82
350320 ARAR AQJ ARA 33 354910 SAOJQl\ODABQl\ VlST A 83
352500 J,ANDIRA 34 353650 PAULlNIA 84
354890 SAOCA-RLCS 35 350410 AT IBAlA 85
350280 ARACA-TUBA 36 353930 PIRASSUNUNGL\ 86
354140 PRESIDENTE PRUDENTE 37 350400 ASSIS 87
352250 ITAPEVI 38 350850 CA-CA-PAVA 88
354390 RIOQARO 39 352930 tvV\TAO 89
352440 JACA-REI 40 350190 AMPARO 90
352900 MARILlA 41 353340 NOVACOESSA 91
353980 PQl\ 42 355060 SAORCQJE 92
351570 FERRAZ DE VAScx::NCELCS 43 354100 PRAlAGR,ANDE 93
350390 ARUJA 44 352680 LENCXJS PAULlST A 94
352050 INDAlATUBA 45 355710 vor UPO<,ANGL\ 95
352390 ITU 46 352670 LEME 96
354730 S,ANT,ANA DE PARNAIBA 47 350450 AVARE 97
354580 S,ANTABARBARAD'GST E 48 351280 ccs IVCPG.IS 98
352850 MAlRIPO<A 49 352710 LINS 99
351640 FR,ANmDARCCHA 50 350960 ~POLlMPOPAULlST A 100
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Figura 58 - Comparação do Ranking de Azzoni e Capelato
com um Ranking de Tamanho da População.

Nota-se, em primeiro lugar, uma alta correlação entre os rankings de
população e de potencial (Spearman's p = 0,82). Mas também que há um

grupo de municípios com população desproporcionalmente pequena para seu
potencial segundo, AZZONI e CAPELATO (Tabela 34 e Figura 58 ).

Tabela 34 - Municípios com Potencial desproporcional à população
(AZZONI e CAPELATO, 1996; IBGE).

RCIlk RCIlk
CODMUN MUN RANK POP Azzoni HLM2
350390 MUJA 119 44 175
352850 MAlRIPORA 111 49 140
350900 CAJEIRAS 114 51 181
350920 CAJANl.AR 137 54 286
354680 SI'NT AISAAE L 122 67 248
351510 EMBU-GUAOJ 125 73 190
355670 V1NHEDO 138 78 61
354410 RIOGRI'NDE DASERRA 151 82 305
353340 NOVAODESSA 133 91 88
352680 LENCOIS P,AJJLlSTA 104 94 49
351280 Cf:f3 MOPOLIS 126 98 78
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A aplicação do modelo HLM2 classificaria estes municípios nas posições
descritas na Tabela 35 .
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Tabela 35 - Cem Municípios do Ranking de AZZONI e CAPELATO (1996)
Reclassificados Segundo o Modelo HLM2.

RCJ'lk RCJ'lk

CODMUN MUN HLM2 CODMUN MUN HLM2
355030 SAOPAJJLO 1 351840 GUAAAT INGUET A 51
350950 CAMPINAS 2352430 JABOT ICABAL 52
354340 RIBEIRAOPRET o 3353800 PINDNv'ONHANGABA 53
354780 SANTOANDRE 4352340 ITATIBA 55
354870 SAO BERNAADO DO CAMPO 5352390 ITU 56
351880 GUAAULHOS 6354100 PRAJAGRANDE 57
354850 SANTOS 7350610 BEBEDOURO 58
353440 OSASCD 8352230 ITAPET ININGA 59
354990 SAOJOSE DOS CAMPOS 9353080 IVIOJI-MRIM 60
350600 BAURU 10 355670 VINHEDO 61
354880 SAOC,AJETANODOSUL 11 353650 PAJJLlNIA 62
354980 SAOJOSE DORIOPRETO 12 353060 IVIOJIDAS CRUZES 63
350160 ,AJVlERICANA 13 353930 PIRASSUNUNGA 64
351380 DIAJDEMt\ 14 352670 LEME 65
350320 AAAAAQJAAA 15 350650 BIRIGUI 67
355220 SOROCABA 16 350450 AVAAE 68
355240 SUMAAE 17 352220 ITAPECERICADASERRA 71
352900 MAAILlA 18 350850 CACAPAVA 72
353870 PIRAOCABA 19 354330 RIBEIRAOPIRES 75
350280 AAACATUBA 20 351280 CJ:;6fVOPOLlS 78
352940 MAUA 21 352260 ITAPIRA 81
352690 LIMEIRA 22 351620 FRANCA 83
354890 SAO CARLOS 23 353340 NOVAODESSA 88
355410 TAJJBATE 25 350190 AJVIPAAO 89
351060 CARAPIOJIBA 26 351350 OJBATAO 92
352590 JUNDIAJ 27 355060 SAOROQJE 95
354580 SANT ABAABAAAD'OEST E 28 352250 ITAPEVI 96
352050 INDAJATUBA 29 353470 OURINHOS 97
355170 SERT AOZINHO 30 355710 VOTUPORANGA 101
350760 BRAGANCAPAJJLlST A 31 354520 SALTO 103
352440 JACAREI 32 354730 SANT ANA DE PAANAJBA 105
355620 VALINHOS 33 351640 FRANCD DA ROO-lA 108
354140 PRESIDENT E PRUDENT E 34 354910 SAOJOAODA BOAVlSTA 110
354390 RIOQAAO 35 355700 VOTORANTIM 111
350410 AT IBAJA 36 351630 FRANOSCDMORATO 120
350570 BAAUERI 37 352500 JANDIRA 127
355280 TABOAODASERRA 38 355250 SUZANO 139
350750 BOTUCATU 39 352850 MAJRIPORA 140
351870 GUAAUJA 40 355650 VAAZEAPAJJLlST A 153
350330 AAAAAS 41 350390 AAUJA 175
350550 BARRETOS 42 352310 ITAQJI\QUECETUBA 180
351300 CDTIA 43 350900 CAIEIRAS 181
353070 IVIOJI-GlJAOJ 44 351510 EMBU-GUAOJ 190
352530 JAJJ 45 354680 SANT AISABE L 248
350400 ASSIS 46 353980 POA 262
351110 CATANDUVA 47 351570 FERRN DE VASCDNCELOS 267
352930 Mt\T AO 48 350920 CAJ,AJMAA 286
352680 LENCOS PAJJLlSTA 49 354410 RIOGRANDE DAS ERRA 305
351500 EMBU 50 355645 VAAGEMGRANDE PAJJLlSTA nc
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Figura 59 - Comparação do Ranking de AZZONI e CAPELA TO com uma
Reclassificação dos Municípios conforme o Modelo HLM2.

Observa-se que os dois rankings, de Azzoni e Capelato e segundo o modelo
HLM2, são pouco correlacionados entre si (Spearman's p de 0,59). A fraca

relação entre eles parece decorrer do fato que a classificação de Azzoni e
Capelato "promove" municípios com potencial estimado como baixo pelo
modelo HLM2.

Há vários motivos para esta discrepância: por exemplo - a renda utilizada em
cada caso está em tempos diferentes (1996 vs. 1991); os efeitos geográficos
foram modelados de forma diversa; e, talvez principalmente, Azzoni e
Capelato esforçaram-se por capturar a renda total do município, enquanto
neste trabalho pretendeu-se capturar a renda das famílias. O impacto de cada
um destes motivos pode ser uma área de pesquisa adicional.

A inspeção da lista dos municípios entre os cem primeiros classificados por
Azzoni e Capelato mas com baixa classificação segundo o modelo HLM2
(Tabela 36 ) reforça a hipótese de que as diferentes definições de renda estão
na raiz da divergência, uma vez que, por exemplo, entre eles encontram-se
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vários municípios vizinhos de São Paulo, com número de empresas
relativamente desproporcional à população residente.

Figura 60 - Municípios com Muitos Empregos (IBGE, 1991).

Tabela 36 - Municípios Muito Discrepantes nos Rankings
de AZZONI e CAPELATO (1996) e do HLM2.

Rrnk Rrnk
CODMUN MUN Azzoni HLM2
355250 SUZANO 21 139
352310 IT AQJAQJECETUBA 29 180
353980 POA 42 262
351570 FERRAZ DE VASCONCELOS 43 267
350390 MUJA 44 175
354730 SANT ANA DE PAANAlBA 47 105
352850 MAJRIPORA 49 140
351640 FRANCO DA Rcx::HA 50 108
350900 CAJEIRAS 51 181
350920 CA.JNvtAR 54 286
355700 VOTORANTIM 61 111
354680 SANT AIS,ABEL 67 248
351630 F RANOS CO MORAT O 68 120
351510 EMBU-GUAOJ 73 190
354520 SAJLTO 75 103
355650 VMZEAP,AJJLlST A 79 153
354410 RIOGRANDE DASERRA 82 305
354910 SAOJOAO DA BOA VlST A 83 110
355710 VOT UPORANGA 95 101
350960 CANPO LIMPO P,AJJLlSTA 100 187
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Por apresentarem os resultados para apenas 100 murucipios, Azzoni e
Capelato não permitem uma comparação completa da estimativa de potencial
dos municípios do Estado de São Paulo. Apesar disso, é interessante notar que
o ranking segundo o modelo HLM2 tem uma alta correlação com o ranking de
população (Spearman's p de 0,93), quando considerados todos os municípios,

mesmo que seja baixa quando considerados só os incluídos na lista de Azzoni
e Capelato (neste caso o p é de 0,76).
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Terceira Parte
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Terceira Parte

15. CONCLUSÕES, CONTRmUlçÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

15. 1. Conclusões

Embora os três modelos estudados (hierárquico linear em dois níveis;
hierárquico linear em três níveis; e regressão linear simples, utilizado como
referência) tenham se mostrado praticamente equivalentes em capacidade de
explicação e quase equivalentes em nível de significância (item 11),
entendemos que o Modelo de Vizinhança, isto é, o Modelo Linear
Hierárquico em Dois Níveis (HLM2), oferece um melhor balanceamento
entre

• convergência com a teoria: possibilidade de incorporação ao modelo, de
forma natural e sucinta, da estruturação espacial dos mercados, através da
operacionalização dos conceitos de vizinhança e hierarquia geográfica;

• verificação de pressupostos: adequação à existência de uma estrutura de
dependência entre os componentes aleatórios do modelo (autocorrelação
espacial);

• robustez: pouca sensibilidade a pequenos desvios do pressuposto de
normalidade nos resíduos; e

• simplicidade de implementação: disponibilidade de software razoavel-
mente amigável, ainda que trabalhoso, para estimação do modelo.

Também consideramos que, dentre os três modelos estudados, o HLM2
representa melhor a situação dos municípios subordinados a São Paulo e faz
uma estimativa mais adequada para o potencial do Centro Metropolitano (item
11.5).

Finalmente, no que diz respeito às indagações de pesquisa propostas no início
do trabalho (item 1.2) chegamos, em síntese, às seguintes conclusões:

• O que é, e como se mede, potencial de mercado?
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"Potencial de Mercado" é o valor esperado da demanda numa localização
definida, em condições de mercado específicas (3.5.2); é uma variável não
diretamente observável, já que, sempre que ocorre uma observação, ela
inclui um desvio em relação ao valor esperado; no entanto, o potencial de
mercado (valor esperado da demanda) pode ser estimado a partir de um
modelo para o potencial (Capítulo 5).

• Qual a influência da vizinhança no potencial de uma região de
interesse?
No circuito inferior (4.2) circula a renda associada às transações de bens
de pequena área de influência e de grupos sociais de pequeno poder
aquisitivo (4.2); esta circulação é responsável por uma autocorrelação
espacial positiva entre localidades próximas (4.2.2.1); o potencial de
mercado é, portanto, determinado em unidades de análise que extrapolam
as unidades mais granulares, isto é, no caso analisado na tese, os
municípios; o efeito da renda das localidades próximas atua, portanto, no
estabelecimento de um potencial de vizinhança; por outro lado, cada
município tem características particulares suas, que o diferenciam da
vizinhança e também influem sobre seu potencial (itens 4.2, 5, 8.2 e 9.2).

• Como incluir esta influência (da vizinhança) nos modelos de estimação
de potencial?
O efeito de vizinhança foi incluído nos modelos hierárquicos através da
reunião dos municípios em microrregiões, e da possibilidade dos coefi-
cientes das equações municipais variarem de uma microrregião para a
outra; as peculiaridades dos municípios foram capturadas pela sua renda
autônoma, na equação municipal. Um segundo efeito geográfico foi
postulado, o de hierarquia, mas este efeito mostrou-se irrelevante para a
categoria de produtos de supermercado (itens 4.2, 5, 8.2 e 9.2).

15.2. Contraste das Conclusões com a Teoria Revisada

A teoria revisada na tese encontra-se principalmente nos capítulos 3, 4 e 6. No
que diz respeito ao conceito de Potencial de Mercado, a tese sistematiza e
reconcilia as visões dos diversos autores que trataram do tema e expande o
quadro de referência teórico, propondo um modelo mais genérico e
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implementável. Quanto à questão da estruturação do espaço onde o Potencial
de Mercado se manifesta, a tese estabelece elos entre temas que habitualmente
são tratados em separado (estrutura do espaço e Potencial de Mercado)e
propõe estratégias de mensuração para as variáveis. Finalmente, ao tratar da
modelagem estatística propriamente dita, a tese sugere a utilização de
Modelos Hieráquicos Lineares e confirma sua adequação, indicando as
vantagens que proporciona. A Tabela 37 representa visualmente as relações
entre os capítulos teóricos da tese e as respostas às questões de pesquisa.

Tabela 37 - Contraste das Conclusões com a Teoria Revisada.

Respostas às Questões de Pesquisa

Revisão Teórica Tópicos "Potencial é..." ''Vizinhaça influi ..." ''Modelagem pode

ser •.."

Capítulo 3: Definições dos Tese Sistematiza e

Potencial de Mercado Autores Reconcilia Visões

Potencial Relativo e Diferentes e Propõe

Absoluto Modelo Mais Geral

Demanda (Sistematiza e
Expande a Teoria)

Capítulo 4: Região Tese Aplica Tese Sugere

Região e Estruturação do Conceitos Espaciais à Estrutura Espacial

Espaço Vizinhança e Dinâmica do para Modelo e

Hierarquia Potencial de Sugere Variáveis

População Residente e Mercado (Estabelece (Operacionaliza a

Autuante Elos Entre Assuntos) Teoria e Propõe
Estratégias de
Mensuração)

Capítulo 6: Conceitos Tese Confirma

Modelos Hierárquicos Procedi mentos Adequação do

Lineares específicos Modelo HLMe

Aplicação a Super Comprova Efeito de

Mercados Vizinhança

15.3. Principais Contribuições

Ao longo deste trabalho, pensamos ter obtido alguns resultados importantes:

• Reunimos e sistematizamos literatura disponível a respeito de potencial de
mercado;
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• Reconciliamos num modelo geral as diversas definições e entendimentos sobre o
potencial de mercado;

• Propusemos e testamos uma maneira prática de incluir os conceitos de vizinhança e
hierarquia em modelos de potencial; mostramos que os modelos baseados nestes
conceitos são estatisticamente significativos;

• Na operacionalização das variáveis, propusemos a utilização de demanda e renda
em termos de densidade territorial;

• Revalorizamos a utilização de metragem de loja como variável proxi para uma
quantificação da demanda;

• Propusemos e testamos a utilização de densidade demográfica como indicador da
hierarquia de uma região; e

• Exploramos a aplicação de modelos lineares hierárquicos ao problema do
potencial, que tem, a nosso ver, grandes vantagens.

15.4. Limitações do Tese, Possíveis Desdobramentos e Oportunidades de
Pesquisa

Desde o início de nossas pesquisas, o tema de potencial de mercado tem se
mostrado muito rico, sempre se desdobrando em renovadas oportunidades de
ampliação e aprofundamento das questões investigadas.

Ao procurarmos manter o foco nas indagações de pesquisa apresentadas no
início do trabalho, impusemos certas limitações ao trabalho pretendido. Além
destes limites escolhidos, outros surgiram em conseqüência da estratégia
adotada para a condução da pesquisa. Conforme o ângulo a partir do qual são
observadas, as limitações são também oportunidades. Esboçamos a seguir -
mas deixamos para outra etapa da pesquisa e eventualmente para outros
pesquisadores - várias questões que mereceriam estudo próprio, organizando-
as conforme sejam oportunidades de pesquisa teórica, de aperfeiçoamento dos
modelos propostos ou de transposição dos modelos propostos para outras
circunstâncias.
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15.4.1 Desenvolvimento da Teoria

15.4.1.1 Definição de Vizinhança

A definição de vizinhança é arbitrária mas não trivial.

Em primeiro lugar, deve-se definir o tratamento a ser dado ao espaço - se
discreto ou contínuo (veja item 3.7.2:2) onde as relações de vizinhança
acontecem; depois, deve-se indicar as propriedades que caracterizam estas
relações (por exemplo: vizinhos são municípios com fronteiras comuns, ou
localizados a uma certa faixa de distância um do outro, ou ligados por laços
sócio-econômicos, etc.); finalmente, a "intensidade" de vizinhança pode ser
definida como variável binária, categórica ou contínua. Para iluminar estas
escolhas, uma boa compreensão da intensidade da auto correlação espacial do
fenômeno do potencial é fundamental.

Neste trabalho, optamos por considerar o espaço como sendo discreto; e por
considerar vizinhos os municípios de uma mesma microrregião.

A utilização de modelos para espaço e vizinhança contínuos representam um
bom desafio teórico e computacional, e pode oferecer uma solução elegante ao
problema da "unidade de análise" (vide item 4.1). Outras definições de
vizinhança podem levar a modelos mais precisos.

Matriz de Intensidade de Vizinhança
Mesmo dentro da estratégia geográfica discreta e por microrregiões adota
neste trabalho (veja item imediatamente anterior), uma matriz W de pesos Wij

contínuos (representando a intensidade de vizinhança - vide 4.2.2.1) poderia
ser incorporada ao modelo. A intensidade de vizinhança poderia ser definida
em função da distância geográfica, e/ou do nível de integração econômico e
social das localidades.

Significado de Vizinhança no Mundo Virtual
Outra tema interessante seria avaliar em que circunstâncias a questão da
vizinhança física perde relevância no espaço virtual do comércio eletrônico.
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Por questões de logística, de direcionamento de mídia e de segmentação de
hábitos e preferências de consumo, por exemplo, é provável que a estrutura
geográfica dos mercados continue sendo um fator importante na determinação
do potencial para mercados virtuais - o que talvez contrarie nossa primeira
intuição sobre o e-commerce .

Finalmente, mesmo nos casos em que o espaço geográfico seja de fato
irrelevante pela natureza estritamente digital da mercadoria transacionada, faz
sentido conceber os domínios da Internet como "regiões", mais ou menos
próximas, formando uma "geografia virtual" com diferentes níveis de
potencial. Toda uma área nova de conhecimento, relacionada aos hábitos de
comportamento na Internet e à ferramenta de "click stream analysis", poderia
ser chamada a subsidiar o estudo deste "relevo de potencial".

15.4.1.2 Estudos da Relação entre Densidade Demográfica e Hierarquia

Ainda no campo teórico, propusemos neste trabalho uma relação forte entre
densidade demográfica e hierarquia (vide item O); estamos convencidos que a
centralidade de uma localidade implica em um maior nível de urbanização e
uma maior aglomeração populacional e pensamos ter demonstrado que esta
relação é válida para o Estado de São Paulo.

Acreditamos que esta relação entre densidade demográfica e centralidade (ou
hierarquia) se mantém para todo o Brasil - mas são necessárias novas
investigações para confirmar este vínculo, pois é concebível a existência de
bolsões de pobreza onde a densidade demográfica seja alta, sem que também o
seja o nível hierárquico da região.

Ao esboçar esta possibilidade, ocorrem-nos Imagens de países em que
populações inteiras passam fome e que talvez estejam na categoria de locais
onde a relação densidade demográfica/hierarquia não se mantém; talvez fosse
interessante comparar países paradigmáticos.

15.4.1.3 Investigação do "Desajuste" dos Centros Sub-Regionais

Finalmente, ainda no campo teórico, mas já aproveitando os resultados dos
modelos desenvolvidos neste trabalho, acreditamos que seria extremamente
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desejável investigar os motivos pelos quais os Centros Sub-Regionais (na
nomenclatura do IBGE) formam uma categoria de municípios cuja demanda
estimada pelo modelo ajusta-se notadamente mal.

A compreensão deste desajuste pode fornecer subsídios para o aperfei-
çoamento dos modelos.

15.4.2 Operacionalização dos Modelos Propostos

Admitido o corpo teórico apresentado neste trabalho e a estratégia de
implementação de modelos lineares hierárquicos, e abordando o problema de
um ponto de vista mais prático, há muitas oportunidades de aperfeiçoamento
dos modelos propostos.

15.4.2.1 Variáveis

A primeira, e provavelmente a mais evidente, é a identificação de covariáveis
para serem incluídas nos diversos níveis hierárquicos dos modelos. Um dos
desafios é fazê-lo evitando a multicolinearidade com a renda.

As demais dizem respeito ao aperfeiçoamento das variáveis já utilizadas: a
decomposição da área e da população dos municípios em parcelas urbana e
rural; a utilização correspondente de densidades populacionais urbanas e
rurais; e a utilização de outras medidas de renda, principalmente a
decomposição da renda por classes sociais, ou o desenvolvimento de um score
de renda, por exemplo, por meio de componentes principais.

15.4.2.2 Escolha do Tamanho da Amostra

Levando-se em conta o custo do levantamento das informações necessárias à
estimação dos parâmetros do modelo, seria desejável trabalhar com amostras
tão pequenas quanto possível. Caberia, portanto, investigar o tamanho das
amostras necessárias e o plano amostral ideal, levando-se em consideração a
estrutura hierarquizada das unidades amostradas. Uma exploração inicial deste
tema pode ser encontrada no apêndice tal.
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15.4.2.3 Combinação com Outros Modelos

A combinação de um modelo linear hierárquico com outros tipos de modelo,
como um modelo de segmentação do tipo CHAID ou CART, tal como
implementado em BUSSAB (1984) pode permitir o aproveitamento de
covariáveis que, no conjunto das observações mostram-se irrelevantes. Este
tipo de estratégia, isto é, a combinação seqüencial de modelos, tem sido
amplamente utilizada em técnicas de Data Mining (veja, por exemplo, SAS
Enterprise Miner - Help Online).

15.4.3 Transposição dos Modelos a Outras Circunstâncias

Presume-se que os modelos hierárquicos propostos devem ajustar-se bem no
caso de outras categorias de produtos ou serviços; e que os coeficientes
estimados em cada caso, e em cada nível do modelo, devem ser compatíveis
com a área de influência da categoria de produto ou serviço e também com
seu limiar.

Estas hipóteses oferecem várias oportunidades de pesquisa, inclusive com a
possibilidade de que os resultados sejam comparados aos obtidos aqui.

Os modelos deveriam, ainda, ser capazes de ajustarem-se aos dados relativos à
circunstância de mercado de outros momentos no tempo; estudos longitu-
dinais, além de interessantes, podem ser de extrema valia na projeção de
tendências para evolução do potencial dos mercados regionais.
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Apêndice

1. MODELOS DOCUMENTADOS DE ESTIMAÇÃO DE POTENCIAL ESTRITO SENSO

Considerando-se que freqüentemente há dificuldade na obtenção de teses,
dissertações, e de artigos já mais antigos; e considerando-se a conveniência
para um eventual interessado sobre o tema de Potencial de Mercado em dispor
de um resumo em fonte única dos principais trabalhos existentes, apresenta-se
neste item uma síntese dos trabalhos que mais contribuíram para esta tese.

No início do trabalho de pesquisa sobre potencial de mercado, surpreendeu-
nos a escassez de trabalhos sobre o tema. No pouco que existe, sempre há
menção a este fenômeno. Em dissertação apresentada recentemente à
EAESP/FGV, Marisa Poli comenta:

"Apesar da reconhecida importância deste tema [o dimensionamento do
potencial de mercado] por parte de muitos escritores de Pesquisa de
Marketing, sente-se, muitas vezes, que [...] não tem sido tratado
adequadamente na literatura geral de marketing" (Hummel, 1961, p.
111). Hoje, com tantos textos sendo publicados dia após dia, tal
afirmação talvez possa parecer um tanto temerária, mas o fato é que se
encontra dificuldade em se conseguir um livro atualizado que
aborde e discuta exaustivamente os modelos para determinação de
potencial de mercado. (POLI, 1997, p.2, o grifo é nosso.)

Em 1996, Azzoni e Capelato visitaram o tema e publicaram um artigo com o
objetivo de apresentar um ranking das principais regiões paulistas, segundo o
seu potencial de mercado. Também identificaram a mesma escassez:

Sabe-se que o estado de São Paulo é, em si, responsável por cerca de
um terço do PIB brasileiro e que sua região metropolitana é o principal
centro industrial brasileiro, constituindo também a maior praça
brasileira em termos de potencial de mercado. É também conhecido que
o interior paulista constitui importante mercado, quase sempre
classificado em segundo lugar, após apenas a região metropolitana
paulista. Embora estas informações sejam de conhecimento público e
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façam parte de estudos de especialistas em econonna regional, a
quantificação adequada dos potenciais referidos não está facilmente
disponível. Na verdade, empresas operando na área de assessoria e
pesquisa de marketing desenvolvem estudos exatamente para suprir
esse tipo de conhecimento. (AZZONI e CAPELATO, 1996, o grifo é
nosso.)

Ao registrarem o fato, tocam de leve numa das causas do problema: os
pesquisadores que se têm dedicado ao tema acabam por prestar serviços de
consultoria ao mercado, não tendo muito interesse em publicar aquilo que
podem vender. O mais comum nos artigos é uma abordagem provocativa, em
que se conta apenas o suficiente para interessar o leitor e se insinua a
possibilidade de consultoria.

Na verdade, este estado de coisas não é novo. Já em 1977, em tese de
mestrado apresentada à POLIIUSP e dedicada à estimativa de potenciais
regionais para a indústria farmacêutica, Norberto Torres relatava:

constatamos que praticamente inexiste material a respeito,
principalmente no que se refere ao estudo de potenciais de mercado
regionais; existem, sim, organizações privadas cuja finalidade é a
pesquisa de mercado no setor, as quais fornecem estatísticas detalhadas
de vendas e receituários médicos a níveis macro-regionais; no entanto,
além de não ser permitida a utilização desses dados a não ser pelas
empresas contratantes desses serviços, constatamos que mesmo estas
entidades não dispunham de metodologias pré-estabelecidas para
análise de potenciais de mercado, restringindo-se seus trabalhos à
observação e levantamento estatístico de vendas do setor. (TORRES,
1977, o grifo é nosso.)

A impressão de escassez, embora verdadeira, deve-se principalmente a uma
definição estreita do que é potencial, na linha da abordagem popular entre os
mercadólogos e centrada na elaboração de índices.

Desta perspectiva estrita, excluindo-se os índices calculados por meio de
amostragem direta, a maioria dos modelos identificados ao longo desta
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pesquisa baseiam-se na suposiçao de que o potencial de consumo de uma
determinada região, para uma determinada classe de produtos ou serviços,
resulta da interação do tamanho da população, isto é, do número de famílias
existente na região, e da intensidade do seu consumo médio. Este, por sua vez,
é função da renda das famílias; de sua necessidade ou aspiração pelo produto;
e da disponibilidade do bem ou serviço e de informações a seu respeito.

Pessoas, dinheiro e disposição para comprar. Embora quase tautológica" esta
formulação tem a vantagem de organizar os indicadores mais imediatamente
ligados ao potencial de consumo.

Vejamos como articulam estes conceitos as quatro publicações brasileiras
mais significativas dentre as que tratam especificamente deste tema: dois
artigos abordam a quantificação do potencial de consumo dos municípios
paulistas; uma dissertação de mestrado analisa índices regionais para a área
farmacêutica e uma dissertação de MBA propõe índices para o setor
financeiro .

1. 1. Alcides Casado de Oliveira

o artigo clássico de Oliveira, muito criticado e, em nossa opinião, um tanto
quanto injustiçado, data de 1966.

Azzoni e Capelato (cujo artigo será discutido no item 1.3 a seguir) descartam-
no sumariamente: "Esse estudo, evidentemente, pela idade e incipiência da
metodologia, resulta de pouco interesse para o desenvolvimento do presente
trabalho" (AZZONI e CAPELATO, 1997, p.5). Em nossa opinião, idade não
é, em si, motivo de desqualificação (obviamente, nem de qualificação ... ); e o
argumento de que a metodologia estava em fase inicial é fraco: pelo que se
pôde levantar, a metodologia não se desenvolveu muito desde então; na
verdade, boa parte da estratégia de análise utilizada pelos próprios Azzoni e
Capelato pode ser mapeada sobre os conceitos utilizados por Oliveira.

4 Se consumo médio familiar é, por definição, o consumo total dividido pelo número de famílias, então o
consumo total é igual ao consumo médio vezes o número de famílias. Observe também que se está
utilizando o conceito de consumo corrente como medida indireta de potencial.
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Por outro lado, Torres (cuja dissertação de mestrado será discutida no item
1.2), observa que "de todos os modelos [pesquisados], este [o de Oliveira] é o
que forneceu os maiores subsídios para a estruturação dos modelos por nós
propostos"(TORRES, 1977, pA.l O). Essa afirmação também se aplica à nossa
experiência, na pesquisa para esta tese. Apesar dos problemas, as sementes
estão já todas lá.

1.1.1 Potencialextensivoe potencial intensivo
Em seu artigo, Oliveira propõe um método para a estimação do potencial
econômico de cada município paulista em relação ao total do Estado. Baseia-
se completamente em dados secundários e abstrai os hábitos e preferências do
consumidor. Reconhece a necessidade teórica de especificidade do índice por
categoria de produto, e a incorpora por meio da consideração da elasticidade-
renda da categoria.

O cálculo do índice se dá por meio da ponderação de dois componentes:

O potencial extensivo reflete o efeito do tamanho absoluto da população e da
densidade demográfica sobre o potencial econômico.

O potencial intensivo é específico para cada tipo de produto e reflete o efeito
da renda sobre a demanda pelo produto.

É intuitiva e dispensa comentários a idéia de que, quanto mais gente houver
numa região, maior será o consumo ali observado. Já a associação da
densidade demográfica ao aumento do consumo, bastante conhecida na
literatura, foi demonstrada por Oliveira no caso paulista e incorporada ao seu
modelo por meio de um ajuste ao tamanho absoluto da população de cada
município.

A racionalidade do ajuste é a seguinte: imagine-se uma população com um
tamanho dado, digamos, de 20.000 habitantes. Esta população, concentrada
numa área pequena, apresentará um nível de consumo maior do que espalhada
em uma área grande. Assim 20.000 pessoas espalhadas "valem menos" que
20.000 pessoas concentradas. Oliveira tomou como padrão a densidade
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populacional média do Estado e ajustou a população dos municípios para este
nível-padrão de densidade. Um município com densidade abaixo do padrão
teve sua "população equivalente" diminuída; um com densidade acima do
padrão, aumentada. No nosso exemplo, imaginando-se que os 20.000
habitantes estivessem muito dispersos, eles poderiam corresponder a,
digamos, 17.000 habitantes distribuídos conforme o padrão de referência
adotado para a densidade populacional.

No que diz respeito ao fator "renda", Oliveira reconhece que diferentes
categorias de produto têm diferentes elasticidades-renda. Assim, um aumento
na renda per capita tem mais efeito, por exemplo, no consumo de bens
duráveis do que no consumo de alimentos. Se o consumo da categoria de
produtos de interesse do analista é pouco sensível a variações na renda, o peso
da renda per capita do município no cálculo do índice de potencial de
consumo deve ser diminuído; se é muito sensível, o peso da renda no cálculo
do índice deve ser aumentado.

1.1.2 Uma hierarquia de regiões

Um aspecto freqüentemente negligenciado do artigo de Oliveira diz respeito à
hierarquização que faz dos municípios em termos de localização espacial.
Com base no cálculo do potencial de consumo dos municípios, ele os
classifica em três grupos.

No primeiro, inclui os 50 municípios com maior potencial, chamando-os de
"municípios-base". Estes, em conjunto, respondem por 81 % do potencial total
do estado.

Em seguida, analisa as ligações rodoviárias e, em função das distâncias,
classifica os demais municípios como subordinados secundários e terciários
dos municípios-base.

Esta abordagem da questão espacial do potencial de consumo é altamente
compatível com o conceito de região funcional abordado no item 4. Azzoni e
Capelato, discutidos mais adiante, mesmo procurando incorporar
explicitamente a dimensão espacial do problema em seu modelo, não fizeram
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um uso tão coerente do conceito de região, já que seguem uma estruturação
apenas administrativa do espaço.

No entanto, note que o uso da noção de hierarquia por Oliveira é antagônico
ao uso deste conceito nos modelos propostos nesta tese, no sentido de que
Oliveira infere a hierarquia a partir da análise do potencial, ao passo que,
nesta tese, utiliza-se a hierarquia estabelecida anteriormente para estimar o
potencial. Para Oliveira, a hierarquia é ponto de chegada; nos modelos
propostos nesta tese, a hierarquia é ponto de partida.

De qualquer maneira, os resultados finais da análise de Oliveira são
apresentados por meio de um mapa, extremamente claro e elegante, que vale a
pena examinar no original.

1.1.3 Críticas
Discutiu-se nos itens anteriores os pontos fortes do artigo de Oliveira:
decomposição do potencial de consumo em extensivo e intensivo;
aproveitamento da relação da densidade demográfica com a renda média; e
estruturação regional do potencial por meio da análise das ligações
rodoviárias. Cabe-nos agora ressaltar dois pontos fracos do modelo:

• de um lado, o autor utiliza, ao longo de todos o estágios de cálculo do seu índice,
critérios arbitrários para ponderar e combinar as informações incorporadas ao
modelo; embora, a cada passagem, procure justificar seus procedimentos, e até o
faça com alguma coerência, seu método não garante nenhum tipo de utilização
ótima dos dados;

• de outro lado, os resultados obtidos pelo processo de modelagem não são
submetidos a nenhuma avaliação ou validação; este problema, ademais, reforça o
primeiro - se não se cogita avaliar o modelo, a questão da obtenção de um
resultado ótimo nem se coloca.

Menos como crítica e mais como constatação, assinala-se que Oliveira não se
dispôs a analisar os aspectos culturais ligados ao potencial de consumo, e o
afirma explicitamente. Esta é uma questão difícil, que permanece em aberto
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até o presente: nenhum dos modelos que tivemos oportunidade de estudar
aborda diretamente o problema.

1.2. Norberto Antônio Torres

Onze anos depois da publicação do artigo discutido no item 1.1, TORRES
(1977) defendeu uma dissertação de mestrado em que desenvolveu um índice
de potencial de consumo para os produtos farmacêuticos no Brasil. Seu
trabalho é extremamente interessante, em pelo menos três aspectos: apresenta
uma ampla pesquisa dos modelos para estimação do potencial de mercado em
uso na época; propõe diversas possibilidades de quantificação do potencial
para produtos farmacêuticos; ajusta os modelos a dados primários de
consumo, utilizando metodologia estatística adequada; e escolhe o modelo que
alia alto grau de previsão da realidade com facilidade de aplicação. Trata-se
de uma referência básica para quem está estudando a utilização de regressão
linear múltipla na construção de índices de potencial.

1.2.1 Levantamento de modelos para estimação de potencial de mercado

Dada a escassez de publicações e o sigilo envolvendo a atividade das
empresas de consultoria que produzem os índices de potencial de consumo,
Torres enfrentou dificuldade no levantamento dos métodos de estimação de
potencial de consumo então em uso. Apesar disso, conseguiu documentar oito
modelos, cujos detalhes podem ser encontrados em sua dissertação. A
descrição destes modelos é de grande interesse por dois motivos: em primeiro
lugar, porque continuam em uso corrente; em segundo, porque ainda é muito
difícil obter informação a seu respeito.

Os índices de potencial descritos formam um conjunto homogêneo no que diz
respeito a variáveis (veja a Tabela 38 a seguir) e procedimentos utilizados.
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Tabela 38 - Variáveis Utilizadas nos Diversos Modelos Estudados por
TORRES (1977).

Autor do Modelo Variáveis Utilizadas

Por município: População e densidade demográfica; Imposto
Alcides Casado de de Vendas e Consignações (hoje: ICMS), Imposto de Indús-

Leo G. Erickson População, renda per capita, consumo médio pessoal.

Juan F. Bello e População, número de: casamentos, nascimentos, automóveis,
Morales Merino motocicletas, telefones, hotéis.

Oliveira trias e Profissões (hoje: ISS) e Imposto de Consumo (hoje:
IPI). Para o Brasil: Produção Industrial e Renda Disponível.

Alimentício
Empresa do Setor População, veículos licenciados, médicos, depósitos

bancários, consumo de energia elétrica

População, valor médio dos aluguéis, número de: chefes de
Empresa de Consul- família com curso supenor, domicílios com luz elétrica,

Grupo Visão

toria em Pesquisa de
Mercado

População urbana, veículos de passeio, consumo de energia
elétrica

domicílios ligados à rede sanitária, domicílios com banheiro,
domicílios com geladeira, domicílios com televisor,
domicílios com rádio, veículos licenciados, telefones.

empregados em: comércio, indústria, governo, agricultura;
Outra Empresa de veículos; consumo de energia elétrica industrial, comercial e
Consultoria em Pes-
quisa de Mercado

Densidade demográfica; população escolar/população total;

residencial, todas como porcentagem do consumo total;
número de estações de rádio e TV locais; tiragem de jornais
locais; depósitos bancários.
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Basicamente, todos empregam medidas indiretas do potencial de consumo
extensivo e intensivo. Estas variáveis são combinadas linearmente num
indicador único, isto é, seus valores para cada município são submetidos a
algum tipo de ponderação e em seguida somadas. No modelo de Leo
Erickson, por exemplo, as variáveis "população", "renda per capita" e
"consumo médio pessoal" de cada região estudada (medidas como percentuais
do total de regiões), são somadas e divididas por três. Em outras palavras, se
as regiões fossem os municípios do Estado, o índice de cada município seria
correspondente a um terço da soma de sua população (medida como
percentagem da população do Estado) com a sua renda (também medida como
percentagem da renda do Estado) e com o seu consumo (medido como
percentagem do consumo do Estado).

De todos, o modelo de Oliveira é o mais sofisticado e o melhor estruturado.
Com alguma boa vontade, no entanto, pode-se enquadrar os demais nos
conceitos implícitos no artigo daquele autor. Quanto a defeitos, os sete
modelos compreendem os já discutidos com relação à metodologia utilizada
por Oliveira (arbitrariedade na combinação das variáveis e falta de validação
do modelo), e outros, novos:

• procedimentos ilógicos (por exemplo, calcular a participação da renda per capita
das regiões como uma porcentagem da soma das rendas per capita de todas as
regiões);

• uso de variáveis exóticas (como o número de hotéis para "medir população em
trânsito", ou o de "casamentos", para medir o crescimento demográfico);

• uso de variáveis muito correlacionadas (como número de carros e de motocicletas),
que carregam informação redundante e representam um problema na estimação de
modelos lineares por meio de regressão; e

• emprego de dados de difícil obtenção (como consumo médio pessoal).

1.2.2 Natureza do modelo proposto por Torres

TORRES (1977, p. 5.4) inicia o desenvolvimento de seu índice de potencial
de mercado por uma análise dos fatores determinantes do consumo de
produtos farmacêuticos, com base na qual propõe o seguinte modelo teórico):
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Tabela 39 - Determinantes do Consumo de Medicamentos (TORRES, 1977).

O consumo de produtos
Fator Influente

farmacêuticos resulta da

Existência de indivíduos ... População

Com determinada Incidência Regional da
doença, ... Doença

Conscientes da doença e
Nível Cultural

da necessidade de cura, e ...

Com condições
Nível de Renda

financeiras ...

Que permitam a procura de Distribuição Regional de
um agente indicador do Médicos, Farmácias, Dro-
medicamento mais adequa- garias, Hospitais, Postos
do. de Saúde, Etc.

Este modelo orientou a escolha das variáveis, como segue:
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Tabela 40 - Variáveis do Modelo Proposto por TORRES (1977).

O consumo de produtos
farmacêuticos resulta da

Fator Influente Variáveis

Existência do indivíduo ... População Habitantes (milhares)

Com determinada Incidência Regional da Não utilizada: dados

doença, ... Doença indisponíveis

Consciente da doença e da
População com Formação

Nível Cultural Escolar (% ponderada pelo
necessidade de cura, e ... grau de instrução)

Com condições
financeiras ...

Nível de Renda Renda per Capita

Médicos (por mil hab.)
Que permitam a procura de Distribuição Regional de

um agente indicador do Médicos, Farmácias, Dro- Farmácias (por mil hab.)

medicamento mais adequa- ganas, Hospitais, Postos

do. de Saúde, Etc. Leitos Hospitalares (por
mil hab.)

Considerando que:

• a população relevante pode ser a de uma idade ou sexo específico;

• o número de médicos relevantes pode ser unicamente o de uma certa especialidade;

• o número de farmácias e hospitais talvez deva ser consolidado numa medida única
que reflita o conjunto dos pontos de distribuição;

• o efeito de uma variável sobre a outra pode ser multiplicativo ou aditivo,
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o autor esboça diversas variantes (a serem posteriormente testadas e
selecionadas) de um modelo básico para as vendas de medicamentos, cuja
formulação geral é a seguinte:

Vendas da = bO. População?": Médicosb2. Rendab3. Nível Cultualb4. (Hospitais e Farmácias)b5

Região

onde bO, b1, b2, b3, b4 e b5 são parâmetros que devem ser estimados. A
forma multiplicativa tem boas justificativas teóricas, discutidas no texto
original.

o índice de potencial de consumo de cada região corresponde ao valor das
vendas previstas para a região dividido pela soma das vendas de todas as
regiões.

1.2.3 Ajuste e escolha do modelo

Um dos grandes méritos da abordagem de Torres à criação de um índice de
potencial de consumo para a indústria farmacêutica é o emprego, no ajuste do
modelo, de dados primários sobre o consumo corrente de medicamentos de 15
classes terapêuticas. Os dados em questão foram fornecidos ao autor por 12
empresas incluídas em seu levantamento. As vendas observadas destas
empresas são utilizadas na estimativa dos parâmetros das 16 variantes de
modelos consideradas, e na escolha daquela que melhor explica a situação de
mercado encontrada junto às empresas.

Esta é uma grande mudança com relação a todos os modelos anteriormente
discutidos, que são postulados arbitrariamente e utilizados sem uma
verificação de que, de fato, "funcionam", isto é, sem uma verificação de que
correspondem a um fenômeno real.

Outro ponto forte do trabalho de Torres é o exame de diversas alternativas de
formulação, o que tende não apenas a orientar o pesquisador na construção de
um modelo com maior poder de previsão, mas também lhe "ensina" sobre os
fatores mais ou menos relevantes na formação do potencial e sobre sua forma
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de interação - às vezes até evidenciando relacionamentos inesperados, que
contrariam as suposições iniciais sobre a natureza do mercado estudado.

1.2.4 Críticas

Uma lacuna no trabalho de Torres, no entanto, é a falta de validação do
modelo, isto é, um estudo quando à possibilidade de sua generalização.

1.3. Carlos Azzoni e Rodrigo Cape/ato

Quase vinte anos após a defesa de tese de Torres e mais de trinta após a
publicação do artigo de Oliveira, pouca coisa havia mudado em termos de
bibliografia de referência no tema de indicadores de potencial de consumo.
AZZONI e CAPELA TO (1996), comentam a escassez de publicações em
português e citam apenas o próprio OLIVEIRA (1966) e HADDAD e
OUTROS (1989). Em inglês, citam Harris e Shonkwiler (um texto
mimeografado), Eaton e Lipsey", e Darling e Tubene ', trabalhos aos quais
ainda não tivemos acesso.

O artigo de Azzoni e Capelato está organizado em dois grande blocos.
Inicialmente, propõe uma metodologia para o cálculo da renda regional e
municipal e para sua atualização mensal; em seguida, utiliza estas estimativas
como insumo para a produção de estimativas de potencial mercado das regiões
de governo e dos municípios do Estado de São Paulo.

1.3.1 Estimativada renda dos municípios

Os autores partem do princípio de que o "Consumo Residencial de Energia
Elétrica", o "Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores", o
"Movimento Bancário", o "Valor Adicionado Fiscal" e a "População" de cada

5 HARRIS, T. R. e SHONKWILER, J. S. "Influence of Rural Retail Interdependencies on Trade Area
Analysis". Mimeografado. Trabalho apresentado no encontro anual da Southern Regional Science
Association, Baltimore, Maryland, USA, April 13, 1996.
6 EATON, B. C. e LlPSEY, R. G. "An Economic Theory ofCentral Places", in Economic Journal, n.92, p.
56-71,1982.
7 DARLING, D. e TUBENE, S. "Determining the Population Thresholds of Minor Trade Centers,: A
Benchmark Study of Non-Metropolitan Cities in Kansas", in Review of Agricultural Economics, n.18, p-95-
102, 1996.



190

município representam várias dimensões de sua renda: o consumo residencial
de energia elétrica está correlacionado com o número de residências e o
equipamento nelas instalado; o IPV A indica a quantidade e valor dos veículos;
os depósitos e as aplicações bancárias dão idéia da movimentação econômica;
o valor fiscal adicionado reflete a produção realizada; e a população indica o
tamanho (extensivo) do mercado.

As cinco variáveis utilizadas foram medidas como porcentagem do valor total
do Estado. Como estão fortemente correlacionadas entre SI, foram
condensadas por meio da técnica de Componentes Principais em um único
valor (é pena que os autores não tenham mencionado a parcela da variância
total explicada pela dimensão adotada). Cada município, portanto, teve suas
cinco medidas indiretas de renda convertidas numa única porcentagem, que,
aplicada à estimativa do PIB do Estado de São Paulo produzida pela SEADE8

,

resultou numa estimativa do PIB do município. Em muitos casos, no entanto,
as estimativas municipais obtidas eram incoerentes com o que se sabe a
respeito da renda per capita dos municípios. Por este motivo, foram
submetidas a ajustes, cujos detalhes podem ser encontrados no artigo original.

1.3.2 Potencial de mercado

O modelo de potencial de mercado proposto por Azzoni e Capelato pode ser
assim resumido:

8 A SEADE _ Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados é uma excelente fonte de dados estatísticos
sobre os municípios do Estado de São Paulo. Localiza-se à Av. Cásper Líbero, 478, 01033-000 São Paulo,
SP.
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Tabela 41 - Modelo de AZZONI e CAPELATO (1996).

o potencial de consumo de
um município para um

Fator Influente
determinado produto é
determinado pelo ...

Número de consumidores
ali localizados, ...

População

Com suas estruturas de
preferências, hábitos de Preferências e Hábitos
consumo e ...

Renda. E pelos ... Renda

Consumidores de cidades
População Vizinha

vizinhas

Com suas estruturas de
preferências, hábitos

Preferências e Hábitos dos
de

Vizinhos
consumo e ...

Renda, ... Renda dos Vizinhos

que contribuem ao
potencial em proporção Distância dos Vizinhos à
inversa à distância que os Cidade em Foco
separa da primeira cidade.

Segundo os autores, esta proposiçao leva a que se possa "determinar o
potencial de mercado da cidade j como sendo:" (AZZONI e CAPELATO,
1996, p.5)
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fR.R.P. =G~ I J

J i==l d~

onde

• a cidade j é a cidade em foco e P, o seu potencial de mercado;

• as cidades de i = 1 até k representam as k cidades vizinhas à cidade j;

• R, representa a renda da cidade j e Ri a renda da cidade vizinha i;

• dij é a distância entre a cidade em foco e a cidade vizinha i;

• G é uma constante que indica a "perrnissividade do meio"; o texto é um tanto
obscuro neste ponto, mas depreende-se que este parâmetro do modelo representa a
estrutura de preferências e hábitos dos consumidores; e

• b "qualifica setorialmente o papel da distância no cálculo do potencial de mercado,
isto é, indica o quão rapidamente a demanda decai com a distância: as padarias por
exemplo, teriam uma área de atuação muito limitada (portanto, um "b" grande),
enquanto as indústrias têm uma área de influência muito maior (portanto, um "b"
pequeno).

Este modelo orientou a escolha das seguintes variáveis:
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Tabela 42 - Variáveis do Modelo de AZZONI e CAPELATO (1996).

o potencial de consumo de
um município para um

Fator Influente Variável
determinado produto é
determinado pelo ...

Número de consumidores Incluída no PIB dos

ali localizados, ...
População Municípios

Com suas estruturas de
preferências, hábitos de Preferências e Hábitos

Transformados na
constante "G"

consumo e ...

Renda. E pelos ... Renda
Incluída no PIB dos
Municípios

Consumidores de cidades Incluída no PIB dos

vizinhas
População Vizinha Municípios Vizinhos

Com suas estruturas de Transformados
preferências,

Preferências e Hábitos dos na
hábitos de

Vizinhos constante "G"
consumo e ...

Incluída no PIB dos
Renda, ... Renda dos Vizinhos Municípios Vizinhos

que contribuem ao
potencial em proporção Distância dos Vizinhos à

Distância Rodoviária
inversa à distância que os Cidade em Foco
separa da primeira cidade.

Surpreendentemente, no entanto, uma vez apresentado o modelo, os
parâmetros "G" e "b" são sumariamente excluídos, por meio do artifício de
serem fixados em 1, de forma que, ao final o modelo poderia ser resumido a
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que "o potencial de consumo depende Ido PIB dos municípios e da distância
entre eles".

1.3.3 Componente espacial

Um ponto forte deste modelo consiste na idéia de que o potencial de uma
determinada região não depende apenas da existência, na própria região, de
pessoas com meios para comprar e disposição para fazê-lo, mas também da
existência de pessoas nestas condições nas vizinhanças da região.

1.3.4 Críticas ao modelo

Apesar da aparente sofisticação da proposição inicial, o modelo de Azzoni e
Capelato tem em comum com o modelo de Oliveira os seus principais
defeitos: os parâmetros do modelo (b e G) foram fixados arbitrariamente e não
há nenhuma tentativa de verificar se o potencial estimado pelo modelo guarda
algum grau de correspondência com a realidade. Oliveira, publicando o valor
estimado do potencial de cada município, pelo menos permite que o leitor
interessado faça seus testes; Azzoni e Capelato omitem as estimativas de
potencial, apresentando apenas um "ranking", mais vago e portanto menos
informativo, mas também menos comprometedor.

Além disso, urna inconsistência interna que nos parece grave é que a
formulação adotada para o modelo não reconhece o potencial intrínseco de
cada região, mas apenas o seu potencial, digamos, interativo, resultante de seu
posicionamento em relação aos vizinhos. Em outras palavras, se urna região
com grande população e de alta renda for cercada apenas por vizinhos
"vazios" de gente e dinheiro, seu potencial ficará reduzido também a zero .
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1.4. Marisa Poli

Um trabalho mais recente sobre "Potencial de Mercado na Área Bancária" é a
dissertação de mestrado de Marisa POLI (1997).

O trabalho, na seção conceitual, destaca-se por:

• apresentar um bom levantamento teórico sobre o significado do "potencial" na
visão de diversos autores;

• enfatizar a necessidade de se especificarem os "cinco componentes básicos" do
potencial: produto, grupo de consumidores, área geográfica, intervalo de tempo e
condições ambientais (dentre as quais se destacam as atividades de marketing); e

• sistematizar os métodos de mensuração, organizando-os em seis categorias: Razão
em Cadeia, Pesquisa de Mercado, Teste de Mercado, Índice de Potencial, Dados
Diretos e Investigação de Produtos Industriais (veja Tabela 43, a seguir).

Tabela 43 - Resumo e Avaliação dos Métodos de Estimação do Potencial de
Mercado (adaptado de POLI, 1997).

1.4.1 Métodos de Aferição do Potencial

Na seção aplicada, Poli discute a situação do mercado bancário brasileiro,
demonstrando a importância dos estudos de marketing quantitativo, e como a
relevância destes estudos cresceu ao longo da década de 90, em decorrência
do estreitamento do lucro do setor e do acirramento da competição.
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Em seguida, descreve dois exemplos de utilização, por instituições
financeiras, dos métodos de averiguação do potencial de mercado discutidos:

• método do levantamento direto, utilizado na análise do potencial bancário para
depósitos à vista; e

• método do cálculo de índice, utilizado na análise do potencial para fundos de
investimentos; neste exemplo discutem-se duas variantes, cuja convergência é
demonstrada.

1.4.2 Críticaao Trabalho
O trabalho de POLI (1997) é extremamente útil por elaborar um bom quadro
de referência teórico para a discussão na natureza da grandeza "potencial de
mercado", e por sistematizar os métodos para sua mensuração.

No entanto, neste esforço de sistematização nada se discute sobre a questão
dos efeitos espaciais presentes no potencial. Isto é, os métodos identificados
pela autora não explicitam a dimensão geográfica do fenômeno, não levando
em consideração as maneiras pelas quais um mercado atua sobre outro,
embora houvesse trabalhos de outros autores que tocassem neste ponto, como,
por exemplo, OLIVEIRA (1996) e AZZONI e CAPELATO (1966).

Em termos de validação dos modelos, a autora propõe a busca de evidências
de ajuste pela convergência entre diversos métodos, mas nada menciona em
termos da necessidade de algum tipo de verificação com relação ao ajuste dos
modelos à "realidade" do potencial.
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2. ESCOLHA DE TAMANHO DE AMOSTRA PARA O CÁLCULO DOS PARÂMETROS DO
MODELOHLM2

Apenas como uma exploração inicial, ordenamos as 63 microrregiões por
ordem de densidade de renda, e as estratificamos em 9 grupos, cada um com 7
microrregiões. Em seguida, repetimos 10 vezes a estimação segundo três
planos amostrais:

• no plano A, sorteamos duas microrregiões em cada estrato e utilizamos na
estimação todas as observações disponíveis em cada microrregião
sorteada;

• no plano B, foram 4 as microrregiões sorteadas em cada estrato,
novamente considerando-se todos os municípios disponíveis em cada
microrregião;

• e no plano C, sortearam-se 6 microrregiões e consideraram-se todos os
municípios disponíveis em cada microrregião sorteada.

o erro-padrão das estimativas para cada coeficiente Gama estão representados
na Figura 61 , a seguir. O gráfico superior esquerdo, por exemplo,
corresponde ao erro padrão de Yoo: o primeiro box-plot representa as 10

replicações para o plano amostral em que foram observados 2 microrregiões
por estrato; o segundo, representa as 10 replicações para o plano amostral em
que foram estudadas 4 microrregiões por estrato; finalmente, o terceiro box-
plot representa as 10 replicações relativas ao plano em que foram examinadas
6 microrregiões por estrato.
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Figura 61 - Erro-Padrão dos Coeficientes Estimados para o Modelo HLM2, com 3
Diferentes Planos Amostrais.

Nota-se que o ganho de precisão acontece a taxas decrescentes, o que sugere a
existência de um ponto de ótimo de tamanho de amostra, quando o benefício
marginal em precisão for equivalente ao custo marginal de amostrar. No caso
dos modelos estudados nesta tese, a precisão obtida com apenas 4 das 7
microrregiões de cada estrato parece ser suficiente, enquanto uma amostragem
de 2 micros por estrato seria inaceitável (até porque o GIl perderia a
significância).



3. DADOS DE MUNICÍPIOS

Para detalhes sobre a origem dos dados, vide item 7.

Mun Micro Meso Nome do Município Are09l Pop91 Chefes de Rendo dos Chefes Área de SMercado

(km2) (hab) FamAio91 (CR$ milhões 91) (m2 de loja)

350010 35 8 ADAMANTlNA 413 32,091 8.513 101.132.CXXl 3,503

350030 29 7 AGU~ 475 23,363 5,917 59,179,SOJ 1,500

350050 33 7 AGUAS DE LlNDOIA 60 11.966 3,060 34.693.600 1,000

350070 20 4 AGUDOS 1,227 31,706 7,370 79.867.:nJ 18,523

350100 15 2 ALTINOPCLlS 931 13,642 3,382 43.448,800 1,260

350130 38 8 ALVARESMACH~ 347 18,865 4,764 41,574,100 500

350160 32 7 AMERICANA 134 153,640 39,936 70Cl,208.CXXl 10,779

350190 33 7 AMPARO 447 50.797 12,885 196.966.CXXl 7.028

350210 16 3 ANDRADINA 963 52,409 13,645 165,9m.CXXl 2.344

350250 51 13 APARECIDA 122 33,247 7,896 112.894.CXXl 1,918

350270 44 11 APIAI 1,562 35,185 7,954 61,303,200 1,000

350280 17 3 ARACATUBA 2,480 159,557 41,390 666.212.CXXl 11.105

350320 24 5 ARARAQUARA 1,483 166,731 43,762 791.730,CXXl 19,274

350330 27 6 ARARAS 645 87,459 21.649 337.219.CXXl 13.264

350370 5 1 ARIRANHA 134 5,845 1,525 17.764,SOJ 1.900

350380 31 7 ARTUR NOGUEIRA 2B8 28,053 6,821 94.850.800 1.922

350390 59 15 ARUJA 98 37.622 8,572 124.338.CXXl 1,550

350400 39 10 ASSIS 767 85.391 22.553 317.867.CXXl 9,500

350410 48 12 ATIBAIA 479 B8,338 21,823 386.047.CXXl 3,819

350450 22 4 AVARE 1,220 61,101 15,533 208.287.CXXl 600

350460 4 1 BADYBASSITT 110 5,717 1,464 18.649,600 1,400

350490 52 13 BANANAL 774 11,366 2,761 19,573,SOJ 225

350530 21 4 BARRA BONITA 151 30.641 7.744 148.129.CXXl 1.275

350550 9 2 BARRETOS 1,568 95,414 25.630 357,589.CXXl 12,022

350560 14 2 BARRINHA 147 18,853 4.500 54.801.:nJ 766

350570 57 15 BARUERI 64 130,799 30,730 685. 129,CXXl 25,438

350580 37 9 BASTOS 171 19,116 4,561 63.279.800 500

350590 15 2 BATATAIS 855 44.106 11,578 159.761.CXXl 8.090

350600 20 4 BAURU 675 261.112 67,991 1.305.200.00') 64,162

350610 13 2 BEBEDOURO 664 67,763 17.185 252.663.CXXl 9,394

350630 40 10 BERNARDINO DE CAMPOS 245 10,049 2,619 26.547.900 280

350640 18 3 BILAC 156 5,480 1,422 14.167.700 3,489

350650 18 3 BIRIGUI 532 75,125 19,139 259,978,CXXl 8,087

350670 24 5 BOA ESPERANCA DO SUL 756 11,B87 2,905 26.325,100 812
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Mun Micro Mesa Nome do Município Area91 P0p91 Chefes de Rendo dos Chefes Iveo de SMercodo

(km2) (hab) Famma91 (CR$ milhões 91) (m2 de loja)

350710 48 12 BOMJESUSDOS 109 9,854 2.422 31.943,400 664

PERDOES

350750 23 4 BOTUCATU 1.486 90,761 23,643 425,135,00) 4,130

350760 48 12 BRAGANCA PAULISTA 785 108,960 27,607 434,559,00) 8,981

350780 14 2 BRODOSQUI 280 13,788 3,534 46.994,200 600

350810 18 3 BURITAMA 327 12,786 3,484 31.578,700 1,204

350830 20 4 CABRALlA PAULISTA 240 3,862 917 6,422,4<;D 495

350840 46 12 CABREUVA 260 18,814 4,339 58,175,600 4,955

350850 50 13 CACAPAVA 371 86,058 15,647 257,522,00) 3,255

350860 51 13 CACHOEIRA PAULISTA 289 23,212 5,638 60,904,600 853

350880 19 4 CAFELANDIA 922 15,257 3,873 35,129,900 900

350900 58 15 CAIEIRAS 96 39,069 9,191 130,122,00) 820

350920 57 15 CAJAMAR 129 33,736 7,798 <;D,183,3OO 300

350950 32 7 CAMPINAS 600 847,595 223,136 5,699.480,00J 123,982

350960 47 12 CAMPO LIMPO PAULISTA 80 45,367 10,828 165,724,00J 3,539

350970 49 13 CAMPOS DO JORDAO 290 37,135 8,897 125,935,00) 690

350980 39 10 CAMPOS NOVOS PAULISTA 486 4,015 1,022 7,525,100 500

350990 55 14 CANANEIA 1,310 10,144 2,406 19,191.100 718

351000 39 10 CANDIDO MCTA 598 25,450 6,582 68,021,400 3,500

351020 44 11 CAPA0 BONITO 1,978 52,612 12,169 112,826,00J 2,269

351040 28 6 CAPIVARI 324 34,220 8,241 132.107,00) 600

351050 54 13 CARAGUATATUBA 485 52,878 13,075 169,514,00) 5.478

351060 57 15 CARAPICUIBA 35 283,861 67,369 936,814,00) 25,514

351100 16 3 CASTILHO 1,086 14,608 3,621 34,630,00J 2,486

351110 5 1 CATANDUVA 386 93,317 25,001 374,178,00) 16,830

351150 43 11 CERQUILHO 128 20,048 5,044 84,165,200 400

351160 43 11 CESARIO LANGE 191 11,153 2,586 23.729,100 1,000

351200 9 2 COLINA 425 15,909 3,939 45,074,400 1,186

351220 27 6 CONCHAL 184 19,272 4,570 50,868,400 1,333

351230 23 4 CONCHAS 489 11,890 3,212 41,060,300 780

351240 27 6 CORDEIROPOLlS 136 13,338 3,395 47,810,900 1,020

351280 32 7 COSMOPOLlS 155 36,664 9,143 137.749,00) 4,020

351290 3 1 COSMCRAMA 443 7,830 2,176 17,226,200 1.180

351300 60 15 COTIA 325 107.453 25,236 535,415,00) 5,990

351310 14 2 CRAVINHOS 312 22,561 5.499 72.873,100 930

351340 51 13 CRUZEIRO 305 68,643 16,565 205,242.00) 8,356

351350 63 15 CUBATAO 143 91,136 22,437 274,533,00) 3,100

351370 25 5 DESCALVADO 757 25,750 6,392 96,961,300 1,895

351380 61 15 DIADEMA 31 305,287 75,552 1,046,040,00J 27,928
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Mun Micro Meso Nome do Município Area91 Pop91 Chefes de Rendo dos Chefes Área de SMercodo

(km2) (hob) Famüia91 (CR$ milhães91) (m2 de loja)

351410 21 4 DOIS CORREGOS 634 18,838 4,944 60,396.700 2,085

351440 34 8 DRACENA 489 39,693 10,607 135,348,COJ 4,236

351450 20 4DUARTINA 265 11,897 2,991 26,859,1:J:JJ 900

351470 38 9 ECHAPORA 516 6,318 1,528 14.740,900 1,000

351490 32 7 ELIAS FAUSTO 202 11,632 2,656 26,820,200 280

351500 80 15 EMBU 70 155,990 36,361 478,430,COJ 5,849

351510 60 15 EMBU-GUACU 156 36,277 8,656 107,135,COJ 1,620

351518 30 7 ESPIRITO SANTO DO 110 37,178 9,230 127,025,COJ 5,410

PINHAL

351520 2 1 ESTRELA D'OESTE 297 8,493 2,110 19,084,900 700

351550 2 1 FERNANDOPOLlS 551 56,144 14,992 184,825,COJ 11,847

351570 62 15 FERRAZDE 29 96,166 22,340 229.715,COJ 2,950

VASCONCELOS

351590 6 1 FLOREAL 204 3,547 986 9,885,020 610

351600 35 8 FLORIDA PAULISTA 526 12,510 3,068 24,383,200 1,415

351620 12 2 FRANCA 809 233,098 58,702 917,181,COJ 14,653

351630 58 15 FRANCISCO MORATO 49 83,865 18,799 212.780,00J 1.390

351840 58 15 FRANCO DA ROCHA 134 65,535 19.183 241.572.COJ 2.550

351680 38 9 GALlA 457 10,497 2,542 17.378.00J 580

351670 38 9 GARCA 557 41.492 10.275 108.619,COJ 3.828

351690 6 1 GENERAL SALGADO 657 12.911 3,373 39,292,800 500

351710 18 3 GLlCERIO 275 4.234 1,043 8,334.220 800

351730 19 4 GUAIMBE 218 5.138 1.247 13,081,500 300

351740 10 2 GUAIRA 1.262 31,071 8.075 1oo,374,COJ 1,566

351750 4 1 GUAPIACU 326 10,660 2.688 29,263.200 1.740

351820 17 3 GUARARAPES 959 26,689 6.756 74.986,700 600

351840 51 13 GUARATINGUETA 798 102,072 24,858 405,233,COJ 5,025

351680 13 2 GUARIBA 271 28,911 6,894 83,457.700 2,840

351870 83 15 GUARUJA 143 210,207 50,950 607,199,COJ 14,054

351680 59 15 GUARULHOS 318 787,866 192,749 3,201.7oo,00J 57,074

351930 25 5 IBATE 290 18,827 4.411 46.802.800 2.797

351950 39 10 IBIRAREMA 229 5,523 1.508 11.843,200 600

351980 24 51BITINGA 691 38,242 9,935 125,495,COJ 3,400

351970 45 12 IBIUNA 1,062 49.187 11,393 126,398,COJ 2,250

351990 39 10 IEPE 884 10,013 2,466 19,777,m 450

352000 21 4 IGARACU DO TIETE 97 20,869 5,050 67,043.700 1.300

352010 11 21GARAPAVA 469 22,324 6,084 74.639,00J 1,200

352030 55 14 IGUAPE 2,097 27,937 6.695 54.231.500 2.098

352040 54 13 ILHABELA 348 13,538 3,393 42957,200 2.000

352050 32 7 INDAIATUBA 311 100,948 25,088 435,142COJ 18.837
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352140 27 6 IRACEMAPOLlS 116 11,752 2,932 51,ED5,loo 500

352160 35 8 IRAPURU 214 8,257 2,115 19,543.5DJ 614

352180 22 41TAI 1,115 17,822 4,269 36,547,100 1,510

352190 8 1 ITAJOSI 617 15,014 3,890 37,625,300 700

352200 21 4 ITAJU 229 2,359 616 3,955,6é() 1,400

352210 56 14 ITANHAEM 581 46,074 12,097 150,208,000 25,596

352220 60 15 ITAPECERICA DA SERRA 339 93,146 21,n4 324,783,000 3,461

352230 42 11 ITAPETININGA 1,956 105,132 26,067 351.669,000 6,850

352240 41 11 ITAPEVA 2,451 81,858 19,631 194,029,000 944

352250 57 151TAPEVI 92 107,976 24,753 284,384,000 30,010

352260 31 71TAPIRA 519 56,586 14,414 193,036,000 8,827

352270 24 5 ITAPOLlS 1,000 33,053 8,652 101,142000 3,780

352300 16 3 ITAPURA 308 3,754 931 7,203,7tfJ 500

352310 62 15 ITAQUAQUECETUSA 82 164,957 37,495 379,497,000 680

352340 48 121TATISA 323 61,645 15,190 246.744,000 5,969

352360 26 6ITIRAPINi\ 586 9,953 2,513 30,441,100 1,200

352390 46 121TU 642 107,314 26,223 443,257,000 2,122

352420 10 2 JABORANDI 275 6,336 1,613 2O,640,é:ffi 594

352430 13 2 JABOTICABAL 709 59,133 15,375 274.474,000 2,982

352440 50 13 JACAREI 461 163,869 40,232 627,7M,000 3,815

352460 55 14 JACUPIRANGA 1,159 38,076 8,757 84.156,900 1,414

352470 32 7 JAGUARIUNA 207 24,999 6,002 94,217,700 4,350

352480 1 1 JALES 631 45,956 12,094 148,387,000 3,704

352500 57 15 JANDIRA 18 62,697 14,763 190,654,000 600

352510 14 2 JARDINOPOLlS 506 24,123 5,994 81,006,400 1,600

352530 21 4 JAU 690 94,116 23,987 370.619,000 9,217

352550 48 12 JOANOPOLlS 376 8,186 2,217 21.024.é:ffi 870

352570 4 1 JOSE 8ONIFACIO 1,072 26.486 6,857 79,279,é:ffi 1,167

352590 47 12 JUNDIAI 433 289,269 73,9n 1,462,070,000 38,240

352600 34 8 JUNQUEIROPOLlS 584 17,706 4,695 43,320,é:ffi 4,120

352610 55 14 JUQUIA 823 16,954 3,906 35,777,000 8,084

352620 60 15 JUQUITISA 523 19,969 4,906 41,991,100 1,002

352640 43 11 LARANJAL PAULISTA 388 19,144 4,895 62103,100 2,120

352670 27 6 LEME 404 86,215 16,700 213,853.000 6,424

352680 20 4 LENCOIS PAULISTA 1,155 46,246 10,854 167,969.000 1,400

352690 27 6 LIMEIRA 582 207,no 51,888 777.100.000 17,060

352710 19 4 LINS 573 58,606 15,074 229,101,000 7,755

352720 51 13 LORENA 486 73,146 17,567 254,tfJ8,000 4,300

352740 35 8 LUCELlA 379 19,286 4,954 43,810,200 1,013

352760 14 2 LUIS ANTONIO 599 5,840 1,160 13,850,300 300
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352800 21 4 MACATUBA 227 13.468 3.048 40.849.100 2.394

352850 58 15 MAIRIPORA 322 39.937 9.918 176.274.000 1.860

352860 39 10 MARACAI 534 12.467 3.136 32.510.500 1.000

352900 38 9 MARILlA 1.173 161.149 40.191 669.778.000 18.110

352920 36 8 MARTINOPOLlS 1.256 19,673 5.168 5O.6EO.300 1.760

352930 24 5 MATA0 528 63,613 15.477 223.713.000 5,418

352940 61 15 MAUA 63 294.998 71.423 999.242000 12.537

352950 4 1 MENDONCA 196 3.501 940 7.864.890 800

352990 55 14 MIRACATU 1.003 18,970 4,491 52.979.700 3.517

353010 16 3 MIRANDOPOLlS 921 24.433 6.200 75.285.000 484

353020 36 8 MIRANTE DO 1,241 15.179 3.859 27.540.600 700

PARANAPANEMA

353030 4 1 MIRASSOL 245 39.286 10.432 134.216.000 3,422

353050 30 7 MOCOCA 856 58,374 14,126 171.236.000 2.008

353060 62 15 MOJI DAS CRUZES 727 273,175 66.076 1.153.440.000 37,724

353070 31 7 MOJI·GUACU 889 107,454 26,356 375.849.000 14,274

353080 31 7 MOJI·MIRIM 500 64,753 16,523 278.087.000 13,652

353110 56 14 MONGAGUA 144 19.026 4,840 57.6EO.500 700

353130 13 2 MONTE ALTO 348 39,742 10,432 147.570.000 3.790

353140 7 1 MONTE APRAZIVEL 484 17,504 4.838 54.087.200 2.160

353150 13 2 MONTE AZUL PAULISTA 264 17.698 4,446 61.844.400 800

353160 34 8 MONTE CASTELO 234 4,718 1,227 8.490.560 748

353180 32 7 MONTEMOR 241 25.559 6.019 74.430.200 620

353200 48 12 MORUNGABA 147 8,210 1.970 25.600.<;00 1.300

353250 7 1 NEVES PAULISTA 233 8.313 2.190 21.353.000 1,200

353260 7 1 NHANDEARA 439 10,343 2,871 34,034.<;00 1,320

353270 7 1 NIPOA 138 2.796 763 6.098.750 500

353300 4 1 NOVA GRANADA 533 14.895 3.982 44.284.600 1.200

353340 32 7 NOVAODESSA 74 34.063 8.440 116.607.000 1,000

353350 8 1 NOVO HORIZONTE 935 30,446 8,120 88.103.700 700

353390 4 1 OLlMPIA 806 42,907 11.238 143.376,000 2,454

353440 57 150SASCO 85 568,225 142.004 2.437.590.000 109.541

353460 35 8 OSVALDO CRUZ 249 28.918 7.542 83.447.800 4.906

353470 40 100URINHOS 297 76.923 19.561 265. 150.000 2,455

353480 34 8 OURO VERDE 267 7.093 1.772 11.748.600 763

353490 35 8 PACAEMBU 341 12.365 3.135 31.813.<;00 2.282

353500 4 1 PALESTINA 697 9.011 2.604 26.796.800 450

353530 39 10 PALMITAL 550 18.683 5.109 53.380.700 1.800

353540 34 8 PANORAMA 354 12.343 3.103 31.077.800 1.463

353550 39 10 PARAGUACU PAULISTA 1.004 33.840 8.559 90.658.600 2.175
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353570 5 1 PARAISO 155 4,733 1,147 14,762,300 500

353580 22 4 PARANAPANEMA 1,022 12,796 3,132 33,446,200 280

353620 55 14 PARIQUERA-ACU 361 13,164 2,950 29,503,800 1,575

353640 34 8 PAULlCEIA 376 4,157 981 7,841,620 1,000

353650 32 7 PAULlNIA 137 36,706 8,789 166,985,a:o 4,950

353710 32 7 PEDREIRA 110 27,972 6,999 89,833,a:o 600

353730 18 3 PENAPOLlS 710 48,285 12,696 159,503,a:o 2,087

353740 16 3 PEREIRA BARRETO 1,973 49,932 12,237 186.7 42,a:o 570

353780 56 14 PERUIBE 358 32,773 8,326 119, 155,a:o 3,781

353780 45 12 PIEDADE 747 43,581 10,112 105,493,a:o 350

353790 45 12 PILAR DO SUL 664 19,488 4,516 56,970,800 1,050

353600 50 13 PINDAMONHANGABA 732 102,063 23,454 341,118,a:o 2,950

353820 33 7 PINHALZINHO 155 8,433 2,256 21.713,900 792

353880 48 12 PIRACAIA 386 18,999 4,768 58,166,400 1,000

353870 28 6 PIRACICABA 1,474 283,833 72,510 1,377,820,a:o 94,617

353880 40 10 PIRAJU 506 26,076 6,856 82.282,500 3,246

353890 20 4 PIRAJUI 822 18,829 4,768 48,846,700 1,890

353920 36 8 PIRAPOZINHO 482 20,992 5,143 56,826,400 1,180

353930 29 7 PIRACUNUNGA 729 56,746 14,778 241,800,a:o 5,280

353940 20 4 PIRATININGA 398 9,856 2,449 27,948,600 300

353950 13 2 PITANGUEIRAS 485 29,490 7,313 87,232,400 990

353980 62 15 POA 17 76,302 18,053 232.Q44,a:o 1,550

354000 38 9 POMPEIA 768 17,236 4,218 5O,439,a:o 1,075

354020 14 2 PONTAL 356 22,805 5,751 79,799,300 2,207

354070 29 7 PORTO FERREIRA 245 38,492 9,793 123,489,a:o 7,609

354100 63 15 PRAIA GRANDE 154 123,492 32,680 446,988,a:o 44,204

354130 36 8 PRESIDENTE EPITACIO 1,285 34,851 8,580 85,775,500 2,385

354140 36 8 PRESIDENTE PRUDENTE 564 185,494 42,894 760,378,a:o 20,247

354160 19 4 PROMISSAO 784 27,981 6,706 73,192,200 1,479

354170 39 10 QUATA 854 11,358 2,862 28,221,200 500

354220 36 8 RANCHARIA 1,589 26,913 6,885 66,031,300 2,500

354240 36 8 REGENTE FEIJO 286 14,963 3,836 41,131,300 750

354260 55 14 REGISTRO 718 48,953 11,118 148,240,a:o 4,678

354330 61 15 RIBEIRAO PIRES 99 85,085 20,550 341,672,a:o 3,802

354340 14 2 RIBEIRAO PRETO 1,066 436,682 112,810 2.575, 130,a:o 79,481

354370 24 5 RINCAO 314 10,356 2,419 28,831.700 900

354380 35 8 RINOPOLlS 360 11,169 2,867 21,438,400 715

354390 26 6 RIOCLARO 500 138,243 36,279 602, 136,a:o 30,278

354410 61 15 RIO GRANDE DA SERRA 37 29,901 6,861 69,502,600 840

354520 46 12 SALTO 135 72,333 17,747 252, 9Q3,a:o 2,750

204



Mun Micro Meso Nome do Município Area91 Pop91 Chefes de Rendo dos Chefes Áreo de SMercodo

(km2) (hob) Fammo91 (CR$ milhões 91) (m2delojo)

354580 32 7 SANTA BARBARA D'OESTE 272 145,266 35.130 454.970,em 11,295

354640 40 10 SANTA CRUZ DO RIO 1.311 39,544 10,215 122.421.em 2,825

PARDO

354660 1 1 SANTA FE DO SUL 209 23,110 6,335 72,421.400 920

354710 34 8 SANTAMERCEDES 167 2,982 745 5.344.610 850

354730 57 15 SANTANA DE PARNAIBA 182 37,762 8,400 296.965,em 350

354780 14 2 SANTA ROSA DE VITERBO 290 19,195 4,790 62.650.400 2.098

354770 36 8 SANTO ANASTACIO 752 22,079 5,721 54.746.900 464

354780 61 15 SANTO ANDRE 175 616,991 161,699 3.415. 190.em 79,500

354850 63 15 SANTOS 773 428.923 122.134 3.042680.em 44,400

354870 61 15 SAO BERNARDO DO 407 566,893 144,723 3.630. 180.em 103,874

CAMPO

354880 61 15 SAO CAETANO DO SUL 15 49.519 42,645 1.089.760,em 41,100

354890 25 5 SAOCARLOS 1.144 158,221 40,654 698.563,em 12,835

354910 30 7 SAO JOAO DA BOA VISTA 517 69,148 18,170 226.514.em 5.618

354940 10 2 SAO JOAQUIM DA BARRA 413 35,964 9,087 119.387.em 2,480

354980 4 1 SAO JOSE DO RIO PRETO 569 283,761 77,363 1.507,940.em 73,996

354990 50 13 SAO JOSE DOS CAMPOS 1,102 442,370 107,045 2263,880,em 76,270

355000 53 13 SAO LUIS DO PARAITINGA 619 9.922 2,534 19,413,300 350

355010 23 4 SAOMANUEL 833 35,438 8,666 l04.734.em 1,850

355020 45 12 SAO MIGUEL ARCANJO 932 25.362 6,071 62.374,em 1,350

355030 61 15 SAOPAULO 1,529 9,646,185 2,539.953 65.771 ,1moco 1.009.567

355070 54 13 SAO SEBASTIAO 402 33,890 8,363 133,995.em 1,580

355100 63 15 SAO VICENTE 149 266.618 66,969 l,049,em,em 28,578

355150 14 2 SERRANA 126 23,219 5,508 73,252800 1,400

355180 33 7 SERRA NEGRA 204 21,704 5,694 76,460.800 600

355170 14 2 SERTAOZINHO 404 78.776 19,276 318,521,em 9,774

355180 55 14 SETE BARRAS 1,054 12,527 2,861 34.394.300 795

355210 33 7 SOCORRO 449 30.763 8.D10 86.478.800 3,150

355220 46 12 SOROCABA 450 379,006 94.378 l,773.570.em 56.877

355230 16 3 SUD MENUCCI 592 7,205 1.746 15.884.900 780

355240 32 7 SUMARE 216 226,870 53,349 662.978,em 9,035

355250 62 15 SUZANO 195 156.839 37,059 528,034,em 8,060

355270 24 5 TABATINGA 367 10,793 2,729 28.750.éiXl 1,237

355280 80 15 TABOAO DA SERRA 21 180,064 36,863 649.440.em 2.895

355300 40 10 TAGUAI 146 6,428 1,482 11.301,200 420

355330 30 7 TAMBAU 563 19,857 4.825 53.289.100 200

355340 4 1 TANABI 747 21.513 5.950 59,351,900 3.667

355370 13 2 TAQUARITINGA 596 46.922 11,971 149,352.em 7,133

355380 41 11 TAQUARITUBA 448 18.537 4.757 41,679.100 2,180
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355390 36 8 TARABAI 198 4.714 1.119 8.197.900 600

355400 43 11 TATU I 731 76.816 18.234 239.935.0Cú 420

355410 50 13 TAUBATE 627 206.965 49.880 857.8éIJ.0Cú 16.990

355430 36 8 TEODORO SAMPAIO 2.880 49.236 11,497 134,781.0Cú 425

355440 13 2 TERRA ROXA 221 6.635 1.703 15,479,7CO 500

355500 37 9 TUPA 893 61.302 16.252 214.415.0Cú 3.890

355510 34 8 TUPI PAULISTA 245 14.045 3.785 4O.669.1CO 3,216

355540 54 13 UBATUBA 713 47,398 11,460 145.895.0Cú 3,570

355560 4 1 UCHOA 253 8,335 2,202 23.465.4CO 562

355580 1 1 URANIA 359 12,090 3,135 27,083.fffi 576

355620 32 7 VAlINHOS 149 67.886 16.977 332.014.0Cú 16.176

355630 17 3 VALPARAISO 861 16,550 4,097 40.369,900 700

355640 30 7 VARGEM GRANDE DO SUL 267 30,952 8,051 93.022.900 1,978

355650 47 12 VARZEA PAULISTA 35 68,921 16,279 206.021.0Cú 1,900

355660 36 9 VERACRUZ 249 11,042 2.776 27.110.900 778

355670 32 7 VINHEDO 82 33,612 8.246 165,557.0Cú 1,150

355660 13 2 VIRADOURO 220 13,091 3,363 46.349,300 968

355690 13 2 VISTA ALEGRE DO ALTO 96 3,614 956 11.587,900 500

355700 46 12 VOTORANTIM 184 80,728 19,279 225.364.0Cú 2,474

355710 3 1 VOTUPORANGA 508 66,166 18,001 219.875.0Cú 11,364

355720 40 10 CHAVANTES 246 14,160 3,431 34,791.0Cú 700

Totais 151.834 29.149,888 7.431.625 146.454.336.080 3.218.415
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4. CONJUNTOS DE MUNICÍPIOS UTILIZADOS NA VALIDAÇÃO

Para a validação dos modelos HLM2 e HLM3, no capítulo 12, os municípios
foram divididos aleatoriamente em 48 conjuntos de seis observações,
utilizados numa estratégia de "leave six out". O conjunto a que cada
município foi atribuído está indicado na Tabela 44 .

MUNIC MESO MICRO CODMUN NMUN Conj

1 1 1 352480 JALES 1
2 1 1 355580 URANIA 15
3 1 1 354660 SANTA FE DO SUL 6
4 1 2 351550 FERNANDOPOLlS 24
5 1 2 351520 ESTRELA D'OESTE 2
6 1 3 355710 VOTUPORANGA 30
7 1 3 351290 COSMO RAMA 13
8 1 4 353300 NOVA GRANADA 7
9 1 4 353500 PALESTINA 35
10 1 4 355340 TANABI 3
11 1 4 353390 OLlMPIA 5
12 1 4 353030 MIRASSOL 11
13 1 4 350460 BADY BASSITT 27
14 1 4 351750 GUAPIACU 39
15 1 4 352570 JOSE BONIFACIO 8
16 1 4 355560 UCHOA 40
17 1 4 352950 MENDONCA 14
18 1 4 354980 SAO JOSE DO RIO PRETO 20
19 1 5 350370 ARIR,A;NHA 41
20 1 5 351110 CATANDUVA 1
21 1 5 353570 PARAISO 38
22 1 6 351690 GENERAL SALGADO 10
23 1 6 351590 FLOREAL 36
24 1 7 353250 NEVES PAULISTA 4
25 1 7 353260 NHANDEARA 33
26 1 7 353270 NIPOA 21
27 1 7 353140 MONTE APRAZIVEL 26
28 1 8 353350 NOVO HORIZONTE 19
29 1 8 352190 ITAJOBI 31
30 2 9 350550 BARRETOS 16
31 2 9 351200 COLINA 2
32 2 10 352420 JABORANDI 42
33 2 10 354940 SAO JOAQUIM DA BARRA 3
34 2 10 351740 GUAIRA 44
35 2 11 352010 IGARAPAVA 9
36 2 12 351620 FRANCA 46
37 2 13 350610 BEBEDOURO 22
38 2 13 353130 MONTE ALTO 37



MUNIC MESO MICRO CODMUN NMUN Conj

39 2 13 351860 GUARIBA 15
40 2 13 353150 MONTE AZUL PAULISTA 13
41 2 13 352430 JABOTICABAL 11
42 2 13 355440 TERRA ROXA 45
43 2 13 355690 VISTA ALEGRE DO ALTO 17
44 2 13 353950 PITANGUEIRAS 47
45 2 13 355680 VIRADOURO 12
46 2 13 355370 TAQUARITINGA 1
47 2 14 351310 CRAVINHOS 34
48 2 14 352760 LUIS ANTONIO 32
49 2 14 354340 RIBEIRAO PRETO 10
50 2 14 355170 SERTAOZINHO 23
51 2 14 350780 BRODOSQUI 28
52 2 14 352510 JARDINOPOLlS 43
53 2 14 354760 SANTA ROSA DE VITERBO 18
54 2 14 355150 SERRANA 30
55 2 14 350560 BARRINHA 27
56 2 14 354020 PONTAL 25
57 2 15 350100 ALTINOPOLlS 4
58 2 15 350590 BATATAIS 29
59 3 16 353010 MIRANDOPOLlS 6
60 3 16 350210 ANDRADINA 41
61 3 16 353740 PEREIRA BARRETO 24
62 3 16 355230 SUD MENNUCCI 3
63 3 16 352300 ITAPURA 14
64 3 16 351100 CASTILHO 21
65 3 17 351820 GUARARAPES 16
66 3 17 355630 VALPARAISO 8
67 3 17 350280 ARACATUBA 7
68 3 18 351710 GLlCERIO 40
69 3 18 353730 PENAPOLlS 2
70 3 18 350810 BURITAMA 25
71 3 18 350650 BIRIGUI 48
72 3 18 350640 BILAC 16
73 4 19 352710 LINS 41
74 4 19 351730 GUAIMBE 11
75 4 19 350880 CAFELANDIA 38
76 4 19 354160 PROMISSAO 36
77 4 20 353940 PIRATININGA 9
78 4 20 353890 PIRAJUI 35
79 4 20 350070 AGUDOS 13
80 4 20 350830 CABRALlA PAULISTA 26
81 4 20 350600 BAURU 20
82 4 20 352680 LENCOIS PAULISTA 29
83 4 20 351450 DUARTINA 30
84 4 21 352800 MACATUBA 5
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MUNIC MESO MICRO CODMUN NMUN Conj

85 4 21 352000 IGARACU DO TIETE 37
86 4 21 351410 DOIS CORREGOS 39
87 4 21 350530 BARRA BONITA 15
88 4 21 352530 JAU 42
89 4 21 352200 ITAJU 17
90 4 22 353580 PARANAPANEMA 46
91 4 22 350450 AVAflE 19
92 4 22 352180 ITAI 33
93 4 23 355010 SAOMANUEL 1
94 4 23 351230 CONCHAS 28
95 4 23 350750 BOTUCATU 47
96 5 24 352270 ITAPOLlS 10
97 5 24 350320 ARARAQUARA 31

,98 5 24 350670 BOA ESPERANCA DO SUL 44
99 5 24 352930 MATA0 12
100 5 24 355270 TABATINGA 4
101 5 24 354370 RINCAO 32
102 5 24 351960 IBITINGA 21
103 5 25 351370 DESCALVADO 45
104 5 25 351930 IBATE 18
105 5 25 354890 SAOCARLOS 34
106 6 26 352360 ITIRAPINA 23
107 6 26 354390 RIO CLARO 43
108 6 27 351220 CONCHAL 7
109 6 27 352670 LEME 2
110 6 27 352690 LIMEIRA 26
111 6 27 351240 CORDEIROPOLlS 14
112 6 27 352140 IRACEMAPOLlS 5
113 6 27 350330 ARARAS 12
114 6 28 353870 PIRACICABA 8
115 6 28 351040 CAPIVARI 22
116 7 29 354070 PORTO FERREIRA 44
117 7 29 353930 PIRASSUNUNGA 31
118 7 29 350030 AGUAI 24
119 7 30 355330 TAMBAU 27
120 7 30 353050 MOCOCA 39
121 7 30 351518 ESPIRITO SANTO DO PINHAL 6
122 7 30 354910 SAO JOAO DA BOA VISTA 17
123 7 30 355640 VARGEM GRANDE DO SUL 9
124 7 31 352260 ITAPIRA 7
125 7 31 350380 ARTUR NOGUEIRA 3
126 7 31 353080 MOJI-MIRIM 48
127 7 31 353070 MOJI-GUACU 20
128 7 32 351280 COSMOPOLlS 41
129 7 32 352470 JAGUARIUNA 40
130 7 32 354580 SANTA BARBARA D'OESTE 17
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MUNIC MESO MICRO CODMUN NMUN Conj

131 7 32 350160 AMERICANA 36
132 7 32 353650 PAULlNIA 19
133 7 32 353340 NOVAODESSA 34
134 7 32 355620 VALlNHOS 1
135 7 32 355670 VINHEDO 25
136 7 32 355240 SUMARE 26
137 7 32 353180 MONTE MOR 2
138 7 32 350950 CAMPINAS 32
139 7 32 351490 ELIAS FAUSTO 27
140 7 32 353710 PEDREIRA 35
141 7 32 352050 INDAIATUBA 18
142 7 33 350050 AGUAS DE L1NDOIA 42
143 7 33 350190 AMPARO 37
144 7 33 355210 SOCORRO 16
145 7 33 353820 PINHALZINHO 44
146 7 33 355160 SERRA NEGRA 48
147 8 34 354710 SANTA MERCEDES 12
148 8 34 353480 OURO VERDE 13
149 8 34 351440 DRACENA 23
150 8 34 352600 JUNQUEIROPOLlS 21
151 8 34 353540 PANORAMA 47
152 8 34 353640 PAULlCEIA 10
153 8 34 355510 TUPI PAULISTA 46
154 8 34 353160 MONTE CASTELO 28
155 8 35 351600 FLORIDA PAULISTA 45
156 8 35 352740 LUCELlA 4
157 8 35 353460 OSVALDO CRUZ 38
158 8 35 354380 RINOPOLlS 29
159 8 35 350010 ADAMANTINA 11

160 8 35 353490 PACAEMBU 8
161 8 35 352160 IRAPURU 15
162 8 36 350130 ALVARES MACHADO 23
163 8 36 354130 PRESIDENTE EPITACIO 31
164 8 36 353920 PIRAPOZINHO 43
165 8 36 352920 MARTINOPOLlS 7
166 8 36 353020 MIRANTE DO PARANAPANEMA 30
167 8 36 354240 REGENTE FEIJO 3
168 8 36 355430 TEODORO SAMPAIO 20
169 8 36 354220 RANCHARIA 33
170 8 36 355390 TARABAI 22
171 8 36 354770 SANTO ANAST ACIO 13
172 8 36 354140 PRESIDENTE PRUDENTE 28
173 9 37 350580 BASTOS 35
174 9 37 355500 TUPA 32
175 9 38 351470 ECHAPORA 18
176 9 38 352900 MARILlA 25
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177 9 38 354000 POMPEIA 6
178 9 38 355660 VERACRUZ 45
179 9 38 351660 GALlA 34
180 9 38 351670 GARCA 19
181 10 39 350400 ASSIS 48
182 10 39 351950 IBIRAREMA 24
183 10 39 351990 IEPE 41
184 10 39 350980 CAMPOS NOVOS PAULISTA 17
185 10 39 354170 QUATA 40
186 10 39 352880 MARACAI 18
187 10 39 351000 CANDIDO MOT A 39
188 10 39 353550 PARAGUACU PAULISTA 36
189 10 39 353530 PALMITAL 9
190 10 40 355720 CHAVANTES 33
191 10 40 353880 PIRAJU 44
192 10 40 350630 BERNARDINO DE CAMPOS 47
193 10 40 353470 OURINHOS 14
194 10 40 355300 TAGUAI 29
195 10 40 354640 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 38
196 11 41 355380 TAQUARITUBA 46
197 11 41 352240 ITAPEVA 21
198 11 42 352230 ITAPETININGA 43
199 11 43 352640 LARANJAL PAULISTA 26
200 11 43 351160 CESARIO LANGE 45
201 11 43 351150 CERQUILHO 10
202 11 43 355400 TATU I 22
203 11 44 350270 APIAI 23
204 11 44 351020 CAPA0 BONITO 19
205 12 45 355020 SAO MIGUEL ARCANJO 24
206 12 45 351970 IBIUNA 31
207 12 45 353780 PIEDADE 5
208 12 45 353790 PILAR DO SUL 42
209 12 46 352390 ITU 16
210 12 46 354520 SALTO 13
211 12 46 355220 SOROCABA 28
212 12 46 355700 VOTORANTIM 3
213 12 46 350840 CABREUVA 38
214 12 47 352590 JUNDIAI 29
215 12 47 355650 VARZEA PAULISTA 39
216 12 47 350960 CAMPO LIMPO PAULISTA 6
217 12 48 350710 BOM JESUS DOS PERDOES 37
218 12 48 350410 ATIBAIA 8
219 12 48 353860 PIRACAIA 47
220 12 48 352550 JOANOPOLlS 27
221 12 48 353200 MORUNGABA 9
222 12 48 352340 ITATIBA 30
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223 12 48 350760 BRAGANCA PAULISTA 18
224 13 49 350970 CAMPOS DO JORDAO 14
225 13 50 353800 PINDAMONHANGABA 32
226 13 50 350850 CACAPAVA 20
227 13 50 354990 SAO JOSE DOS CAMPOS 15
228 13 50 355410 TAUBATE 40
229 13 50 352440 JACAREI 2
230 13 51 350860 CACHOEIRA PAULISTA 4
231 13 51 351340 CRUZEIRO 48
232 13 51 351840 GUARATINGUETA 24
233 13 51 352720 LORENA 33
234 13 51 350250 APARECIDA 11
235 13 52 350490 BANANAL 43
236 13 53 355000 SAO LUIS DO PARAITINGA 41
237 13 54 355540 UBATUBA 34
238 13 54 351050 CARAGUATATUBA 35
239 13 54 355070 SAO SEBASTIAO 17
240 13 54 352040 ILHABELA 40
241 14 55 352030 IGUAPE 25
242 14 55 355180 SETE BARRAS 31
243 14 55 352990 MIRACATU 19
244 14 55 354260 REGISTRO 22
245 14 55- 352610 JUQUIA 45
246 14 55 353620 PARIQUERA-ACU 26
247 14 55 352460 JACUPIRANGA 47
248 14 55 350990 CANANEIA 33
249 14 56 353760 PERUIBE 5
250 14 56 353110 MONGAGUA 12
251 14 56 352210 ITANHAEM 1
252 15 57 353440 OSASCO 20
253 15 57 350920 CAJAMAR 7
254 15 57 354730 SANTANA DE PARNAIBA 15
255 15 57 352250 ITAPEVI 9
256 15 57 351060 CARAPICUIBA 10
257 15 57 350570 BARUERI 48
258 15 57 352500 JANDIRA 28
259 15 58 352850 MAIRIPORA 44
260 15 58 351640 FRANCO DA ROCHA 30
261 15 58 351630 FRANCISCO MORATO 46
262 15 58 350900 CAIEIRAS 43
263 15 59 351880 GUARULHOS 21
264 15 59 350390 ARUJA 42
265 15 60 355280 TABOAO DA SERRA 39
266 15 60 352220 ITAPECERICA DA SERRA 5
267 15 60 351500 EMBU 36
268 15 60 351510 EMBU-GUACU 23
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269 15 60 352620 JUQUITIBA 29
270 15 60 351300 COTIA 27
271 15 61 355030 SAOPAULO 32
272 15 61 354870 SAO BERNARDO DO CAMPO 38
273 15 61 352940 MAUA 37
274 15 61 351380 DIADEMA 14
275 15 61 354780 SANTOANDRE 16
276 15 61 354330 RIBEIRAO PIRES 35
277 15 61 354880 SAO CAETANO DO SUL 25
278 15 61 354410 RIO GRANDE DA SERRA 6
279 15 62 355250 SUZANO 22
280 15 62 352310 ITAQUAQUECETUBA 12
281 15 62 353980 POA 4
282 15 62 351570 FERRAZ DE VASCONCELOS 8
283 15 62 353060 MOJI DAS CRUZES 36
284 15 63 351870 GUARUJA 34
285 15 63 354850 SANTOS 11
286 15 63 354100 PRAIA GRANDE 37
287 15 63 351350 CUBATAO 42
288 15 63 355100 SAOVICENTE 46

Tabela 44 - Grupos de Municípios para o "Leave Six Out
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