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INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é de grande importância
plitude,

razão pela qual, tentamos enfocá-lo

interdependência

so objetivo

Devido a seu caráter geral

foi o estudo da importância

cias, especialmente
profundarmos
sideramos

sob um prisma de

com outras áreas de e~tudo da

.gional e urbana.

essenciais

zação e Planejamento
reunir proposições

economia

destacando

destas interdependênsem nos a-

apenas os aspectos que con

para a compreensão
Regional;

re-

e teórico, nos-

para um país subdesenvolvido,

o bastante,

e am-

dos Padrões de Locali

e, com este objetivo,

tentamos

de autores como, Harry R i c h a r d s o n,

Lasuen, William Alonso, Joseph Hilhorst,

J.

David Smi th e Paulo

Singer, entre outros.

calização

Acreditamos

que o planejamento

regional,

industrial,

requer um marco teórico

do processo

desenvolvimento

regional

são totalizante

da maneira pela qual se processa

mento nacional

e da localização

em termos espaciais,

poral das seq~ências
nomia dependente

res micro e macroeconômicos
industrial,

~

norruca, lnter-relaçao
te e o industrial,
institucional

ra se evitar o empirismo,

ma em estudo.

de fato-

o desenvolvimento
não-eco

e o urbano e entre es-

do planejamento

e

do

contexto

sendo, pois, necessário

o desenvolvimento

suas hipóteses

para uma eco-

e outros de natureza

entre o reglonal

a natureza

uma vi-

o desenvolvi

- a consideração

.

ao qual se destina;

tico que explicite

sobretudo

que condicionam

de fatores políticos

A..

industrial,

de

o caráter histórico e tem-

deste processo

como a brasileira

para a lo-

pa-

de um corpo analí

e os referenciais

do proble

2

Como se depara pelas observações
te difícil

realizar

na maioria

principalmente,

lidando com o elemento

econômica.

Fizemos

o nosso grau de conhecimento
em alguns trabalhos

mos que tentar equacioná-lo
tre o desejável
-econômico
conduz,

pois, o problema

a percepção

dado

baseando - nos
existe, e teo conflito

do contexto

en-

sócio _

e poli tico-administrati vo que nos cerca e confunde,

inevitavelmente,

mos tudo.

infelizmente,

o que foi possível,

da melhor maneira;

e o possível,

da fusão

de acordo com os padrões

destes problemas,

empíricos,

bastan-

se considerarmos

humano que,

das vezes não se comporta

da racionalidade

é

uma síntese perfei ta e coerente

entre todos estes elementos,
que estamos

acima,

a este desafio,

a menos que abandone

3

A) Tentativa

de Integração

dos Aspect9s

e da Teoria do Desenvolvimento
Como salientamos
analisar a viabilidade
te em relação

se processa
paciais,
vimento

do Planejamento

internacionais,
setorial

considerada

evolução

centros urbanos

da de decisões,
senvolvimento
instrumentos
tar modificar

de suas atividades

social em termos es-

de

de desenvol-

desenvolvimen-

de natureza

histórico-

etc.),

e da área

espacial

econômicas,

dos re-

evolução

dos

mobilidade

in-

de poder e toma-

etc.), podem ser formuladas

estratégias de de

das atividades
disponíveis

produtivas,

com a utilização

e de certa viabilidade,

ou não a atual distribuição

de

para se ten-

espacial

das ativi

considerada.

dadas as limi tações da atuação do gover-

(ou estadual),

na utilização

veis visando

a forma sob a qual

estrutura

Entretanto,

eficácia

de de-

e do sistema de transportes,

dades na área geográfica

no regional

do processo

da economia,

densidades,

das atividaneces-

(como a distribuição

ter e intra-regional,

especialmen-

do processo

aspectos

possamos

torna-se

global do País (estágio

-polí tica, estrutura

cursos,

econômico

através de características

geográfica

urbano,

Uma vez conhecida

o desenvolvimento

to, relações

que

de desenvolvimento

de um modelo analítico

regional.

econômico

para

Regional,

e de desenvolvimento

sário a utilização
senvolvimento

Regional

na Introdução,

a uma pOlítica

des industriais

da Teoria Locacional

um padrão

para que seja alcançada

dos instrumentos
de localização

uma certa

de pOlítica

disponí-

das atividades

econômi

co-sociai s, é de real importânci a a utili zação de informações
sobre como indivíduos

e firmas decidem se localizar

mente dado o contexto

existente,

espacial-

ou seja, a utilização

de um

modelo de teoria locacional.
Enquanto
natureza

a teoria
'"

.

do Desenvolvimento
.

.

macroeconOfilca, a teorla locaclonal

Regional
,.

é de

e emlnentemente

4

microeconômica,
aspectos

surgindo

espacial

à

inexistência

à

quanto
sentido
rias

das atividades

econômico - so-

fusão é notória,

devido em par-

na Economia.
A dificuldade

te

de uma fusão dos

micro e macro, para uma melhor compreensão dos fenô-

menos da distribuição
ciais

então a necessidade

nesta

de um consenso geral

forma sob
espacial,

a qual se processa
e também

Locacionais

cilmente
pOlíticas

à

existentes,

locali zação das atividades
tas hipóteses

da Teoria

se verifica

natureza

os

estudiosos

o desenvolvimento
dos postulados

que em geral

da Concorrência

no mundo real

Locacional

no

das Teo-

tentam explicar

em função da exi stência

têm que ser tomadas.

quanto a Teoria

entre

de

a

cer-

Perfei ta, o que difi-

onde, obviamente, decisões

Acrescenta-se

(sintetizando)

ainda que, en-

traz

consigo

a di-

mensão e sp aci al , a Teori a Macroeconômic a regi onal consi der a a
Nação dividida

em subsistemas,

tro problema seria
que é eminentemente

sem a conotação

como fazer

a fusão da Teoria

a elaboração

sando a consistência

entre

de um corpo analí tico

os elementos

condicionantes

sobre onde e quando se localizar

mente, e a forma como se processa
ciado em termos dos subsistemas

regionais

do desenvolvimento

vidas de

espacial

o desenvolvimento

ção, mesmo conhecendo al guns parâmetros
e estágio

Locacional,

com a natureza dinâmica do prol
regional •
Desta forma,
torna - se

extremamente difícil

individuais

ou-

estática,

cesso de desenvolvimento

cisões

espacial;

diferen-

que compõem a Nabásicos

sócio-econômico

palmente no caso de uma economia dependente

do processo

do País,

princi

a

brasi-

como

leira.

1 - A este
theory

respei to, ver Harry W. Richardson, Regiona'l growth
(London: The MacMillan Press LTD, 1973), pp. 54-55.
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Umasolução
do tipo

seria a utilização

neo-clássico,

que supõe a racionalidade

ximização dos lucros
fícios

líquidos

relação

econ8mica (m~

para as empresas e maximização dos bene-

para os indivíduos)

à localização

mento perfeito

de um modelo analítico

espacial,

destes

agentes

dos agentes

econ8micos com

dadas as hipóteses
sobre as oportunidades

tes na economia e a existência

de uma mobilidade

mesmos, enquanto a incidência

espacial

vários

subsistemas

onde os fatores
do a obter

este

quado ao ser confrontado
premissas

dos indivíduos

imperfeições
ca,

e outros

sugerindo

agentes
tre

cional
rios

fatores

que distorcem

- destacam-se

da Nação.
mostra-se

envolvidos

acerca

de

do padrão diferenciado

baseados nas decisões

praticamente
o funcionamento

a ausência

dos

impossíveis.

de um sistema

En-

da Teoria Loca-

benefícios

considerações

pecuniá

de informações

sobre a incerteza

em outras áreas aliada

no caso

em relação

de realocações

às curvas

espaciais,

espaciais

e adoção de tecnologia;

des no processo
poder público

de produção;

e atividades

de governo;

com diferentes

a existência

os

indi visibilida-

entre

a atuação

específicas

do

nos vários

de economias de aglomeração

magnitudes na hierarquia

de complementaridades

e recei-

de ordem pessoal;

a interação

industriais

custos
bem como

de custos

padr6es

de inovação

fatores

em relação

aos altos

temporal;

existência

pelas

causa de uma série

tas numa perspectiva

níveis

inade-

são refutadas

na maximização dos

a novos investimentos

a incerteza

de mo-

aos agentes umperfei to conhecimento das aI terna-

ti vas locacionais,

fixos

por

i.e.,

de ordem econ8mica e psicológi-

tornam-se

- que implica

que forneça

e firmas

dos

uma vez que várias

exigidas,

nos subsistemas,

econ8micos,

os fatores

(produto)

com a realidade,

que prognósticos

de desenvolvimento

de optimização,

modelo analítico

da Teoria Locacional

decisões

espacial

são alocados nos subsistemas

a maximização da renda

Entretanto,

existen-

do desenvolvimento. nos

é ditada pelo critério

produtivos

do conheci-

técnicas

do sistema

urbano;

e comerciais

a

entre

6
diferentes

firmas;

necess idades de infra-estrutura;

mercado em que as firmas
mas observações

sobre estes

A existência
tes

u'agnitudes

forte

atrativo

operam, etc.

midades,

Vejamos a segu.ir algu-

fatores.

de economias ,de aglomeração de diferen-

(e qualificações)
locacional

.na hierarquia

para

palmente porque as firmas
ex:~stentes

firmas

e

internalizam

os custos
às

urbana

indivíduos,

e ao mesmo tempo diminuindo as

em relação

terminadas

aglomerações

urbanas

necessários

aos vários

processos

e qualidade

exigidas),

bemcomouma infra-estrutura

suas localizações,

de produção

do que as existentes

nos.

para a existência

a incidência

em uns poucos

se localizar

num centro

concentra

na difusão

urbano de posição

na periferia
e difusão

inovações

A incerteza

que geralmente

e dadas as ca-

na hierarquia

dos mesmos, aliado ao fato de existirem
de atividades

no que se refere

vantagens

tanto

industrial

mercado. Há também uma tendência
as

urbana,

nestes

cen-

e de população)

um

mais completo quanto às característi-

ção quanto a interdependência

em superestimar

se

que funcionam como re-

°do processo de fil tragem,

áreas

ao

devido também ao pro-

que ocorrem no exterior,

de informações

cas destas

que determina

elevada na hierar-

de informações,
urbanos

e

é bem menor do que ao

do sistema,

(devido à concentração

sistema

urbanos.

(ou em suas proximidades)

racterísticas

tros

centros

culturais

mínimo (ponto crítico

de uma atividade)

nos grandes centros

ceptoresde

atividades

que exigem um "threshold"

cesso de geração

sócio-eco

não somente uma redução comparativa

como também o acesso àquelas

se localizar

(em quantidade

do

custos,

quia urbana

dos fatores

na periferia

que permite,

da procura

uma vez que de-

possuem muitos

sistema

de recreação

princi

e em suas proxi-

incertezas

n6mica mais sofisticada

é um

as economias externas

nas grandes aglomerações urbanas

reduzindo

regime de

por

a fatores

de produ-

e potencialidades
parte

do

dos empresários

de aglomeração existentes

nos

7

centros

maiores e ao mesmo tempo, subestimar

cacionais

existentes

na periferia

1.5?,' . .,

as vantagens

do sistema.

c o mo

afir-

ma Alonso,
;

Emgeral as principais
vantagens locacionais
das lo
calidades distantes
dos grandes centros
se resumem
em salários
mais baixos, aluguéis e terrenos ma.i.sba
ratos,
baixos custos de transporte,
ausência de de~'
seconomias externas,
etc.;
mas em contraste
a estas
vantagens há uma série de desvantagens,
tais como,os
custos não planejados deyido às condições locais~e
devido à falta de uma escala de produção eficiente,
as firmas têm que internalizar
em seus custós umasé
rie de funções, que em outras áreas seriam externas>.,
Estes custos são em grande parte desconhecidos no mo
mento da decisão locacional
e devem ser avaliadose~
termos probabilísticos
numa decisão racional.
.• C.omo
os lucros representam a diferença entre custos e re::ceitas,
uma grande incerteza
quanto ao comportamento dos custos requererá uma estimativa
elevada (dos ';
lucros) em termos de segurança e estabilidade
parÇl..a.
firma, principalmente
porque as receitas
são mais.'
passíveis
de previ são dados os preços dos prqdutos'"
competitivos.
Comoconseqüência,
as vantagens
c,o~
nhecidas das localidades
distantes
terão que ser':bem.1)
grandes para superar as prováveis mas desconhecidas
desvantagens.
Desta forma, a subestimação de opor~.
tunidades existentes
nas localidades
peri~éricas
.ê
baseada numa racionalidade
probabilística
•
'.
. lt.

E mais adiante3,
tes

o autor

dos atrativos

as localizações

destaca

como elementos

condicionan-,

lOcacionai s das grandes cidades
distantes,

a existência

vis.,...a -vis

de elevadas

relaçõ~s

2'-' William Alonso, "Industri aI Location and Regional' P?licy'
in Economic Development" (Berkeley, California:
'Univer-\
si ty of California,
Center for Planning and Development
Research, Working Paper nQ 138, 1968) p. 18. Nas .páginas
23-25 deste mesmo trabalho o autor destaca o pap~l da informação como elemento essencial 'para a incidência
geo...;..
gráfica das atividades
econômicas.
3 - Ibid.,

p. 19.
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produto/capi tal e as altas taxas de juros,
um atraso na tomada de decisão
custosa

em termos

locacional

muitas

locacional

de produção

adiada;

de

tal forma que

pode ser realmente

assim sendo, a decisão

vezes tem que ser tomada rapidamente em vis

ta das oportunidades

existentes

grandes

cidades),

poderia

haver uma localização

(em geral

mesmo reconhecendo

localizadas

nas

a possibilidade

melhor

se houvesse

de

que

tempo p ar a

ser verificada.
Ao se decidir

por uma localização

específica,

o em,

presário

considera

formações
rentes

fatores

e capacidade

à maximização

gens culturais
oferecem

empresarial

e recreativas

necessária

de expectativa

de que dispõe,

que determinados

in-

quer refe-

ao usufruir

de oportunidades

vas podem ser importantes

as

quer referentes

de sua satisfação

(a existência

qualificada

pessoais,

das vanta

centros urbanos

culturais e recreati-

para a atração

de mão-de-obra

mais

à empresa, uma vez que é alto o nível

da classe média

em relação

ao desfrute

destas

oportunidades).
lização

A importância dos fatores pessoais na locaindustria14 é maior para as empresas pequenas e mé-

dias, dadas as curvas espaciais
tanto as margens
cação espacial

espaciais

poderia

de custos e receitas,

de lucros

5

'

e por,

, e tambem, uma ma alo-

causar sérios problemas a estas empreI

sas, devido a seu caráter

competitivo.

bém considerados

pelas grandes

ções específicas

de monopólio

Estes fatores

empresas,

são tam

por causa de situaI

e oligopólio

em seus ramos in-

4 - George Katona and James N. Morgan,
"The quantification
study of factors determining business decisions", em~
terly Journal of Economics.
(Feb./52), pp. 67-90.
5 - A ser desenvolvido

na próxima

seção do presente

trabalho.

9
dustriais,
culturais

para que possam ser satisfeitas
e recreativas

dos dirigentes

neste caso, as conseqnências

as

e altos funcionários;

de uma má alocação

influi tanto, devido ao controle

necessidades

espacial não

que estas empresas

exercem

sobre o mercado 6 , bem como devido aos favores recebidos
órgãos governamentais
trias estrangeiras

(atualmente,

e mul tinacionais) .

num modelo analítico
,chance, acidentes
sumirmos

principalmente

de localização

históricos

cros, mas sim a maximização

indús-

Podem ser incorporados

industrial,

e considerações

que a meta do empresário

as

dos

elementos

pessoais,

não é a maximização

de sua utilidade

de

ao as
dos lu

(satisfação)

to

tal','o que além de considerar
ra a satisfação
centando

auferida

os fatores

os ganhos' pecuniários, consid~
7
de uma "renda" psicológica , e acre2

de risco e incerteza,

tendem a favorecer

as localizações

nos 'grandes centros urbanos

midades,embora

a preferência

locacional

e em suas proxi-

específica

varie de acordo com seu tipo, posição no mercado,
operaçao,

e o caráter

pessoal

Um outro aspecto
,

da firma
escala

de

de seu empresário.

importante

e que invalida

as pre-

'

missas da Teoria Locacional

necessária

pecto macro no modelo neoclássico,
terminantes

do investimento

pectos da escala de produção

para a fusão com o as-

é a relaçã~ entre os -de-

regional

a nível privado,

os as-

das firmas, o capital público

e

6 _ A este respeito, ver' John K. Galbraith, O Novo Estado Industrial, trad. Álvaro Cabral (Rio de Janeiro:
Editora
Civilização Brasileira, 1968).
7 - Para maior desenvolvimento sobre este fator na localização industrial, ver David M. Smi th, Industrial Location _ An Economic Geographical Analysis (New York, New York:
John willeyandSons,
Inc.), p.-232.
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socia'l e a mobilidade do capital

8

No que se refere à rela-

ção entre investimento privado e a forma do processo de produção, destacam-se a crescente importância 'das indivisibili~
dades na incidência geográfica das firmas e as interdependências técnicas e organizacionais

.

das decisões de investimento

que têm caráter temporal; ambas realçam as tendências de aglo
meração das atividades em uns poucos pontos do espaço geográ
fico.

,

.

Na medida em que o empresar~o procura evitar

o

ris-

co e a incerteza inerentes a qualquer decisão locacional, coE;
.sierando-se que ele visa maximizar sua satisfação total e t~
mando-se como base a forma como se processa a adoção e difusão de inovações tecnológicas no País, os aspectos de in~ivi
_sibilidades nos processos de produção e as interdependências
tecnológicas e organizacionais

contribuem decisivamente.para

a formação, qualificação e perpetuação dos "clusters" geográ
ficos e setoriais, portanto de economias de aglomeração. Como destaca Lasuen9,. na medida em que as indivisibilidades de
produção originam economias internas e externas, para que se
possa fazer uma distinção entre estes dois tipos de economia,
temos necessariamente

que precisar a esfera de decisão da u-

nidade econômica considerada e os fatores que condicionam

o

aparecimento de indivis ibilidades; se.os fatores são internos

à esfera de decisão da unidade, as indivisibilidades criam e
conomias (deseconomias) internas, caso contrário, criam eco-

,

.

8 - Para uma ,.anal~se, dos determinantes do investimento regi~
. Neo-Class~ca,
'.
ver
Richardso~,
nal e cr~t~cas a Teor~a
.Regional Growth, pp. 151-158
9"-

J .R. Lasuen, "Urbanization and Development - the temporal
interaction between geographical and sectoral clusters",
Urban Studies, valo 10, nQ 2, (June 1973), p. 173.
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nomias

(deseconomias)

externas.

Conclui

que numa perspecti-

va temporal,

ao se alterarem

e os fatores

que criam indivisibilidades

as economias

internas e externas previamente

vem variar;
estrutura

das firmas e modificações

ternalização

forma, os atrativqs
Koopmans

de,capital

destaca

alterando,

geram fontes de indivisibilidades,

pamento de capital apresenta

desta

como

e com isto te-

e os crescentes

retorn o s

grande partedoequi

,

.

a caracterlstlca

zões dos insumos e dos produtos utilizados

de que

as ra-

no processo m~~~

não podem ser ,efetivadas em uma escala de produçãq

menor; e se não considerarmos
em residências,

problemas

e/ou ex-

que tanto a oferta de trabalho

de ,escala, pois, em termos tecnológicos,

humana,

tamanho' e

de pontos do espaço geo~ráfi

mos um elo entre indivisibilidades

fatureiro

no

de-

nas funções de produção

pré-existentes,

locacionais

etc.),

existentes

podem resultar na internalização

das economias
10

da firma

(tecnologia,

na medida em que surgem alterações

e de distribuição,

co.

a esfera de influência

locacionais

as indivisibilidades

no equipamento

- m pessoa

e em transportes

urbanos não podem ser compreendidos

-,os
,

pois, estaríamos
pequenos

analisando os problemas como se fossem
de
. 11
"
12
.
lugarejos
Como slntetlza Darwent
, se conslde-

rarmos os postulados

de proporcionalidade

(as ofertas de in-

10 - T j alling C. Koopmans, Three essays
on the s t a t e of
economic science (New York, New York: McGraw-Hill B o o k
Comapny, 1957), p. 151.
11 - Ibid, p. 154.
12 - David Darwent, '''Externality, AgglomerationEcon'omiE::'sand
Ci ty Size" (:aerkeley, California:, Universi ty of California, Institute of Urban and Regional Development" ~orking Paper nQ":i09,"January1970)
~ p.. 11.
'
.
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sumos sao sempre proporcionais
infinitamente

divisíveis),

a cada um deles - linear -

se assumirmos

a existência da "pIa

nície" homogênea

de Christaller,

tores e recursos

de forma ubíqua em toda a área

não haveria necessidade

com uma distribuição

para a formação

ria do Lugar Central não surgiria,
do de um processo
mos a existência

estocástico.

das firmas

("linkages",

de mercado)

tentando

rias dúvidas

econômicas
reinforça

com as fricções
~.

A existência

de

das

e

atividades

externalidades

e sequencial

das

tomadas nas grandes cidades,
.

fenômeno das economias

.

internas

conjugada

dos fluxos

de

capi-

~

limitada dos recursos.

surge a razão de

integrar

o

e externas na Teoria da Lo-

e nas Teorias do Desenvolvimento

Quanto às relações

deci-

seja a nlvel intra - regio-

da mobilidade

A partir destas considerações,

nal.

locacion aI

organizacionais

e distribuição

lnter-reglonal,

Industrial

produ-

do sistema de preços como me

interdependente

nal, isto é, a natureza

calização

de

superar a fricção do espaço, surgem vá-

espaciais .na mobilidade

tal, seja a nlvel

e a Teo-

considera-

no processo

complementaridades

e da população.

sões de investimento

em que

da interdependência

na alocação

a natureza

geográfica,

de cidades

Na medida

quanto à utilização

canismo eficiente

dos fa

mesmo vista como resulta-

de indivisibilidades

ção, assim como a existência

e

entre o investimento

blico, há uma série de dificuldades

teóricas

Regio-

privado e pú 13
e empíricas

13 - Para uma análise mais detalhada, ver Albert o. Hirschman; TheStrategy
of Economic Development,
(New Haven,
Conn. Yale University Press, 1958); Richardson, Regional
Growth; London Wingo Jr., "Latin American Urbanization:
Plan or Process", em Shaping an Urban Future,
ed. por
Bernard G. Frieden and William W. Nash (Cambridge, Mass:
MIT Press, 1969), pp. 115-146.
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relacionadas
setores

com a interdependência

de investimento,

justificativa

o que torna

de uma estratégia

baseada principalmente

questão

centraremos
tribuição

básica.

no final

em alguns

impactos

de proesta

por enquanto nos con-

(possíveis)

industrial

a

regional

de uma pOlítica

do trebalho;

dois

problemática

Voltaremos a discutir

e montante do estoque

drões de localização

bastante

dos

de desenvolvimento

na utilização

moção de infra-estrutura
importante

e causalidade

causados pela dis-

de capital

público

e preferências

nos

pa-

individuais.

Utili zando, ini cialmente,
o diagrama proposto por Richard.
do estoque de cason 14 , temos que o montante e a d'lstrl .bulçao
N

pital

público-social

la distribuição
lação;

no espaço geográfico

anterior

das atividades

independentemente

mo variável
planejamento

da utilização

exógena de pOlí tica
regional

é condicionado

econômicas e da popudos gastos

(por causa

e/ou urbano),

pe-

públicos

da existência

a distribuição

co
de

espacial

Gastos comCapi tal P-G.-.
blico
como Variável
E
,
f-xo ena de Polltica

Investimento
do

Setor Privado
Distribuição
Espacial das Ati vidades e da Popul~
ao

Estoque de Capi tal
Público - Social

N

Decisões Loacionais das
Firmas e Indivíduos
______.JI

---~Fig.

14 - Richardson,

Regional

1

Growth, p. 156.
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do estoque de capital e suas categorias, tais como,
econômico (infra-estrutura econômica - transporte,

capital
energia,

água, etc.) e-capital social (educação, saúde, recreação, a~
tividades culturais, etc.) influencia as decisões de firmas e
indivíduos quanto à localização no espaço geográfico, ao influenciar diretamente as curvas espaciais de custos e receitas, e portanto de lucros (bem como os benefícios totais que
incluem a renda psicológica), resultando num aumento difer~
ciado no sistema urbano da evolução das atividades
cas e da população.

econômi-

Dada a hipótese de que o empresário e os

indivíduos-possuem uma função de preferência que visa a maxi
mizaçãoda

satisfação total e não apenas a maximização dos lu

cros e diferenciais de rendimento, é de se esperar que a localização do capital público-social favoreça uns poucos cen~
tros urbanos como fonte de economias de aglomeração

para as

firmas.e indivíduos como resposta às localizações anteriores
das atividades econômicas e de população; sintetizando, a sua
localização espacial apresenta um caráter cumulativo, levando à concentração das atividades sócio-econômicas
des centros e em suas proximidades espaciais.

nos gran-

Sem querermos

discutir s.eo capital público-social deve anteceder
tal destinado diretamente às 'atividades produtivas

o capiou vice-

I

versa, é importante considerar que uma elevada concentraç ã o
das atividades econômicas e da população em uns poucos

cen-

tros urbanos, ao exigir um volume crescente de capital públi
co-~ocial não leva necessariamente

a um cáos social, na medi

da em que exista uma demanda efetiva. superior à oferta

dos

serviços públicos (geralmente inelástica a curto prazo), pois
o próprio sistema se incumbe de solucionar estes problemas,
I

para a expansão posterior exigida pelo desenvolvimento

das

forças produtivas, na medida em que estas aglomerações.urbanas, devido à sua maior produtividade, possuem

o excedente

requerido para a solução dos problemas acarretados

por

esta

15
concentração
cal destes
rentes

-

produtivo15.

do capital
centros

permite

Assim, a capacidade

a solução

da acumulação de capital,

destes

fis-

problemas decor-

sej a de forma planej ada ou

nao.
Umoutro

elemento que afeta

zação industrial,

é o nível

ce a problemas surgidos

nos vários

paços sob suas jurisdições.

nal"

indicações

má alocação

crescente

interferência

,

.

interferência

.

naclonal,

do setor

público

ou indireta

é pronunciada,

tor público,
pecialmente
logia

visando

através

em alguns cabemco-

retê-las

em sua

s

de emprego e da.
almejados pe-

Os incentivos

do se-

de melhoramentos na infra-estrutura

es-

no sistema

mais produtiva,

especialmente

se mantenham nos níveis
ou municipal.

Es t a

e do s Municípios

a fim de que a estrutura

estadual

público

de Segurança Nacional,

de suas empresas,

lo planejamento,

do setor

ou munlclpal.

no "bem-estar"

tributária

de uma

em locali-

. .

.

reglonal

cada vez maior dos Estados

arrecadação

"racio-

de v i do à

e concordatas,

mo o interesse

áreas geográficas,

de preços ofe-

não'levam necessariamente

de maior dimensão que,

passam a ser consideradas

ur-

nos es-

para a localização

ótimas,

direta

no caso das indústrias
sos,

Embora o sistema

é, a falências

na economla, a nlvel

indústrias

bem como a permanência

zações já são consideradas
isto

e c~nservar

da hierarquia

empresas, os efei tos decorrentes

dos recursos,

aos extremos,

centros

e subsídios

das mais variadas

a locali-

e grau de atuação do governo fa-

bana na competição para atrair

reça certas

decisivamente

de transportes,
incentivos

incentivos

organizacionais

para tecn~
e 'fiscais,

15 - Ver Paulo Singer, "Urbanização e Desenvolvimento:
so de S. Paulo", 1972 (mimeo.).

O Ca-
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proteções

alfandegárias,

sição competitiva
se localizar)

etc., podem melhorar bastante

destas indústrias

em determinadas

rem as vantagens

áreas.

e desvantagens

reas geográficas,

em última instância,

locacionais

podem modificar

relativa

a um processo

tos do espaço geográfico.
industriais

desenvolver,
em relação

à

processo

em uns poucos

de urbanização.

cidades

centros

comer-

tiveram tempo para se

atração de novas indústrias,
locacional

a estas economias

das

pon-

- se deve a fatores históri

uma grande vantagem

da inércia

ao ampliar

tende a conduzir

A atual distribuição

que estes centros

apresentam

aos fenômenos
dustrial;

é bem maior nos

- que em geral foram importantes

cos; considerando-se

indústria.

este fenômeno,

industrial

ciais e pOlítico-administrativos

modi-

do ponto de vista priv~

destes centros,

de concentração

á-

e lucros que,

da infra-estrutura

de aglomeração

das

de incen tivos

para uma determinada

centros urbanos de maior dimensão,
as economias

relativas

de custos, receitas

do a locali zação "racional"

(ou vão

Desta forma, ao aI tera-

as várias modalidades

ficam as curvas espaciais

Como a incidência

que se localizam

a po-

sobre

os

devido,

demais

em parte,

e da interdependência

são acrescentadas as derivadas

Como assinala Thompson,

cimento de uma área urbana persiste

indo

"se o cres-

por um longo período fa-

zando com que esta área atinja um tamanho crítico - uma popu
lação de um quarto de milhão - características
como diversificação

industrial,

estruturaistais

poder pOlítico,

investimen-

tos fixos preponderantes,

um mercado local decerto

a existência

individual,

de liderança

cimento continuado

e assegurar

porte, e

podem garantir o cres-

contra um declíneo

absoluto -

- podem de fato, tornar irreversível o crescimento agrega do
,
16 . ConSl.d eran d o-se que a atraçao
,.. d os lnves
.
t.
da area"
lmen tos

16 - Wilbur Thompson, A Preface to Urban Economics (Baltimore,
Maryland: The Johns Hopkins Press, 1965), p. 24.
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industriais

se constitui

são das cidades,

no principal

o crescimento

em úl tima instância,

É por estas

que a indústria

cas cidades

do Estado.

A conjugação

dos vários

às premissas

"Tradicional",
glomeração

especialmente

elementos

em diferentes

torna necessário

sobretudo

depender,

locacionais

e outras razões,

a introdução

e suas consequências

e indivíduos,

vai

apontados,

da Teoria da Localização

que se verificam

quia urbana

da expan-

no que

Industrial

de economias
níveis

na

sobre as decisões
a reconsideração

de a-

hierar-

de firmas

da Teoria Lo

quando se tenta uma fusão com

a

do Desenvolvimento
..
paclals

já

tende a se aglomerar em umas pou

prósperas

se refere

cacional,

destas cidades

das vantagens e desvantagens

relati vas que apresentam.
mencionadas,

determinante

Teoria

Regional, isto é, como as aglomerações
.
.
117
af etam o d esenvo 1Vlmento
reglona
Como o principal

fornecer

os elementos

ra influenciar
palmente

necessários

a alocação

industriais,

Locacional

objetivo

produtivas,

além da necessidade

tente, examinar

os elementos

da Teoria clássica
ção dos benefícios,

posteriorment~,

que se orienta para a maximiz~
do processo

as decisões

locacionais

Embora o enfoque histórico
apontaremos

17 - Ver Richardson,

exis-

as premissas

do País e da área considerada,

fundamentalmente

mas e indivíduos.

torna-

da Teoria Locacional

e também a introdução

rico de desenvolvimento

princi-

Regional,

que não satisfazem

Locacional

tentar

de fusão da Teoria

com a Teoria do Desenvolvimento
na reconsideração

é

ao Planej amento Regional pa

das atividades

-se necessário,

condiciona

deste trabalho

es

históque

das fir-

seja examinado

algumas de suas característ ic a s

Regional

Growth, pp. 55-57.
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básiéas,

para a compreensão

sões locacionais.

Entre estas, destacamos

nomia subdesenvolvida

tecnológico

a industrialização

tuição de importações
grupos sociais, por
portar);

cipação

industrial

elevada participação

Governo,

para os núcleos

terdependente

à

planejamento

industrial

e do processo de eco-

das atividades.

econômico-social

cias para o bom funcionamento

das atividades

pecialmente

pOluição

congestionamento,
agravamento

dos com os problemas

(e

a descen-

A di~crepância

à

f a 1 t a de

inúmeros

e gra-

(deseconomias

visando

!

oferecia

e o soci al, aliada

fez com que surgissem

de natureza

in-

- devido ao caráter

ternas, falta de planejamento

dade urbana,

por parte do

forma como vem sendo realizada

individual

da

de capital na cida-

que esta área geográfica

espacial,

ves problemas

(com

como um processo natural -

apontadas

das localizações

entre o interesse

espacial

a elevada concentração

nomias de aglomeração
e

de maior di-

de um modelo capitalista,

da localização

ainda oferece),

de ren-

do setor público nos setores básicos

- dadas as características

UE

o papel desempenhado pe

e de distribuição

de de são Paulo e em sua periferia

tralização

de alguns centros

com a falta de planejamento

resultou

notada-

de um modelo de desenvol vimen-

orientada

Da combinação

para im

do País; a elevada part~

dinâmicas;

em termos espaciais,

da; a infra-estrutura

economia),

certos

especialmen-

no setor industrial,

lo setor público na formulação

etc.

de

uma elevada concentra

a incapacidade

banos em atrair indústrias

namismo,

a forma como

a demanda

dos centros urbanos,

estrangeiro

mente no setor dinâmico;

to vertical,

economia

causa da limi tação na capacidade

da produção

de capital

uma

de eco-

através do processo de substi-

de são Paulo que acarretou

ção espacial

o caráter

e geográfico;

(visando atender

o desenvolvimento

te a cidade

sobre as deci-

com as conseqttências de

dependente.; dualismo
se processa

de sua influência

ex-

superar estas deficiên
econômicas,

ambiental,

~

.'.

d~s tensoes PSlcologlcas,

de áreas deprimidas

es-

marginali•

conJuga-

que passaram

a mere

19
cer atenção

dos órgãos governamentais
,..

te, a pressoes

#

•

polltlcas,

que o quadro resultante,
mas e indivíduos,
deração

etc.

•

Desta forma, acreditamos

obviamente

surgindo

afeta as decisões de fir-

daí a necessidade

da Teoria Locacional,

aos responsáveis

)18

devido, principalmen-

de uma reconsi-

para que possa servir

pelo planejamento

regional

e nacional.

o confli to entre a Teoria Locacional
estudos

empíricos

realizados,

Teoria Behaviorista
duas correntes
trabalhos

de pensamento:

geográfico;

(especialmente

guns dos elementos

tisfação

sobre a localização

ráter determinístico

(racionalidade

sistema, visando
procura

apresenta

o risco e a

de

Ambos

sendo portanto

os

lucros, o
enfoques

opostos ao ca-

que visa o ótimo lo

econômica).

em utilizar

e quantidade

determinar

do ótimo locacional

dições oferecidas

aI

a maximização da s,E

uma matriz behaviorista

do empresário

põe, com a qualidade

etc.

alea-

com alguns econo

destacando-se

da Teoria Locacional

Pred utiliza
bilidade

como determinadas

industrial,

probabilística,

os

(especialmente A. Pred),

total ao invés de simples maximização

são de natureza

de uma

destacando-se

H. Richardson),

de aglomeração,

e .os

onde sobressaem

a segunda,

já mencionados,

papel das economias

cacional

a primeira,

sobre localização

no espaço

mistas ~egionais

incerteza

Industrial,

reali zados pelos geógrafos

toriamente

clássica

levou ao desenvolvimento

da Localização

encara as decisões

de base

a informação
de informação

a combinação

de que disexistente

existente

e o conhecimento

pelo ambiente.

onde cruza a ha

entre

no
a

perfeito das con

Como assinala,

"toda deci-

l~ - Não discutiremos a controvérsia entre desenvolvimento e
quilibrado e desequilibrado, pois, o processo descrito
decorreu do caráter dependente da economia brasileira ,
ou seja, como ela reagiu às mudanças ocorridas no cenário internacional.

20

são locacional

é encarada como ocorrendo

das de informação

existente

riando teoricamente
nhecimento

e habilidade

de um conhecimento

total das alternativas,

rias habilidades

em condições

varia-

(do empresário),

v~

igual a zero, a um co-

,

sendo governada

pelas va-

(bem como obj eti vos) do (s) elementos (s) de

.
19
deClsao'" .
N

Habilidade

• 2•2• • • • •

MarQ.nl
Ispaciais
d. lucro

o
•

O.timo

=

lococional

Localizaçào

da.

em

cada

maro.m

Firmai

Matriz behaviorista e escolha locacional para uma determinada Indústria.
Os nºs 1 e 2 no diagrama indicam o nº de firmas que ocupam posições específicas na matriz. (PONTE: Smith,
Industrial Location, Pig. 7.4, pág. 108).

19 - Citado por Smith, Industrial

Location,

p.

106.
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Nesta ilustração,
operação

lucrativa

de uma determinada

veis,

e que se relacionam

triz.

Cada zona possui

gens espaciais

tras

um ótimo

situadas

nhecimento e habilidade),
tão localizadas
enquanto a outra

em lugares

(direi ta)

se afasta

e habilidade

utilizada

de Pred,

do tipo

portanto,
bilidade

acrescen t ar

de sua

na utilização

desta

matriz.

de incerteza,

nomias de aglomeração resultantes
mento econômico do País

20 -

Para uma descrição
Location, p. 107.

d

uas

firmas,

de produção,

e da concorrência
etc.,

reduzindo,
a confia

behaviorista,

satisfação

do processo

total

ao
e eco

de desenvolvi

e sua dimensão espacial,

destaca

do processo,

Industrial

ver

va

da matriz

engenhosidade,

de pensamento

de

como pr~

das

da escala

apesar

fato

que, as

e das economias de aglomeração,

os elementos

saber

e características

ainda mais,

(den-

o

na elaboração

de uma mesma indústria,

A segunda corrente
considerar

se

a e2

mas dispon-

destaca

do regime de mercado, da interdependência
locacional,

Entretanto,

de lucro),

para

utilizadas

es-

(emrelação ao

satisfatórias

reduzidas,

.
~ 20
ver uma locallzaçao
• Deve-se

não são independentes

de co

(não lucrativos),

dois).

por localizações

não pode ser

básicas

(em termos

do ótimo particular

das margens espaciais

do de informação

da matriz

enquanto que ou

extra-marginais

tro

mesmo dentro

as

no exemplo em número de três,

firmas

riáveis

como se pode notar,

desfavoráveis

colha de certas

que a matriz

mar

inferior

ótimo que se si tua no meio dos outros

do contorno

~

POSS1-

bem como as

próximas ao ótimo locacional,

empresas sob condições

~

sao

das empresas na ma

locacional

existentes;

na parte

três zonas onde a

atividade

com as posições

de lucros

empresas localizadas
estão

sao determinadas

Smith,

o

22

fato

de que na ausência

de um planejamento,

merados são favorecidos
de uma perspectiva
probabilidade

pelas

probabilística,

que tal

to de que a localização
específica

deste

vez que permite

entre

firmas,

em termos

similares

à

ni tudes)

mais do que proporcional

vo pode trazer
as outras

novos estabelecimentos
mento aleatório
ainda

surgiria

(qualificações

central,

devido,

se devesse

R"lC h ar d son 22

no espaço,

Mesmo se

re

e ma.9:

em parte

.
Clta

as

u!
ao

obser

competiti

enquanto que

a localização

conjunturas

devido

Regional Growth, p.

22 - Citado por Richardson,

da in

de

ou ao mapea

e mesmo se nao fossem realocados,

um padrão razoável,

21 - Ver Richardson,

..

núcleos

que o sistema

a

uma

locacionais

principais

a desaparecer.

do

anteriormente

para as empresas bem localizadas,

tenderão

temporal,

e indivíduos,

nos

vações de Hoover sobre os benefícios

do

podem fornecer

incidência

d e competlçao;
. ~

processo

simulações

de tempo e de loc~

realizado

sul tados

,
"
proprlo

de que outras

competição

probabilísticos

no núcleo

numa lo

por ca~

os dois enfoques

especialmente

o fa

firmas,

evolução dos padrões

quanto

de

por outras

dústria,

banos,

indústria

das firmas

no que foi

à

Comrelação

considerar

emtermos de seqüência

a determinação

firmas.

o modelo de cadeias

modelo, possibilita

locacionais

ao se basear

tem uma certa

pro tabil idades

aglomeração,

de decisões

lização

as

agl£

e, dentro

de determinadas

de uma determinada

desenvol vimento regional,
conjunto

atração

possam ser escolhidas

sa dos efeitos
de
etc.21.
A utilização

locacionais

modelo permitiria

altera

grandes

cada centro

em sua análise,

Markov, afirmando

localidades

à

com relação

Richardson utiliza

calidade

decisões

os

à

existência

56.

Regional Growth, p.

56.

de com

23

petição.

Richardson

aponta que este raciocínio

fato de que o processo

dinâmico

industrial

se baseia no

continua

associa-

do à entrada de novas firmas e à saída de "velhas"; certas á
reas se desenvolverão

com uma concentração

tria mui to superior

à média existente,

de que as economias

de aglomeração

dústrias

para estas áreas.

in£orçada

Desta forma, a evolução

econômico

e características

em sua dimensão

às vicissi tudes da economia
tese, as vantagens
lação ao fenômeno

e desvantagens
da localização

•

de encontrar

t"t.I

,

•

N

e se adapta a poslçao

,

localizadas

em determinaadotivo. A~,

industrial,

a evolu-

"a firma na ânsia

•

otlma, fica entre dois extremos de

a firma tem um conhecimento
,

na
•

o sistema economlCO-

a opinião de Tiebout sobre

a locallzaçao

atuação: num extremo,

Resumindo,
A

através de uma espécie de processo

ção dos padrões de localização

ao reagir

determinaram emsm

industrial.

-social favorece certas indústrias

destacar

o

dos centros urbanos em re-

ausenCla de um sistema de Planejamento,

é interessante

do siste-

(e processa)

espacial

internacional,

•

das cidades

a conseqüência

geradas atrairão novas in

devido à forma em que se processou

desenvolvimento

A

e com

A supremacia do "centro" será re
cumulativ023•

por este processo

ma urbano,

espacial de indús

suficiente

•

otlma; no outro extremo, existem

mas que não podem se adaptar ao ambiente econômico,

fir-

devido à

fal ta de informações.
Entretanto, as firmas que têm sorte,
•.•
.,.,
..
24
t
t
sao adotadas pelo slstema econOffilCO" • Tra a-se, portan o,

,

de uma disputa entre dois polos, adaptativo e adotivo. Tiebout
utiliza

o sistema de adoção pelo meio-ambiente

Ibid., p.

(empregado por

23

Richardson,

56.

24

Charles Tiebout, "Location Theory, Empirical Evidence
and Economic Evolution", em Papers a n d Proceedings of
the Regional ScienceAssociation,
vol. 3 (1957), p. 74.

24

Alchian),

o que em parte se deduz de todas as dificuldades e
.,
Ja mencionadas.
a premissas da Teoria Locacional

embaraços
Alchian

assinala

econômico)

que, "assim que as circunstâncias.

se alteram,

o analista

nar quais os participantes
pode di agnosticar

zação industrial
acreditamos

Emb ora os casos

pode selecio-

ter sucesso:

ele

para a sobrevi vên-

especl"f. lCOS d a local~.

devam se situar entre os dois tipos polares,

podem corroborar

tendem para0

esta opinião:

com que conta o investidor,

glomeração
urbana;

necessárias

que, em sua maioria,

Dois aspectos
certeza

(firmas) deverão

as condições

.
d estas f.lrmas',25 •
Cla

(economista)

(ambiente

que se verificam

e em segundo lugar,

pólo adotivo.
os efeitos de in

aliados aos efei tos de a-

nos grandes centros da hierarquia
a evolução

geográfica

da

estru-

tura de certas indústrias.
No caso brasileiro,
de localização

é de suma importância

das grandes firmas propulsivas,

as multinacionais,

na análise dos padrões

dústria e de suas conseqüências,

corporações
empresas

comportamento
Industrial

locacionais

numa perspectiva

. h
Como d estaca Gal b ralt

se comportam

voltadas

em particular

26

.
do.
menClona

cumulativo

de forma completamente

pé3:raas localizações

o padrão

da in-

do caráter
, as gran d es
diversa das

ótimas do século XIX,

este que forma a base da Teoria da Localização

Tradicional.

Exercendo

l€ sobre o comportamento

aquelas empresas, o contr£

do consumidor

(geralmente através de

meios pUblicitários),

sobre as fontes de matéria-prima

tros insumos

com a exigência

básicos,

tos que levam a regimes

de monopólio

e ou-

de grandes investimene oligopólio,

buscam ba

25 - Armen Alchian, "Uncertainty, Evolution
an d Econom i c
Theory" em Journal of Poli tical Economy, vol. 58 (Junel
158) pp. 211-21, citado por Tiebout, "L6cation Theory",
Pro 84.

26 - Galbraith,

O Novo Estado

Industrial.

25
sicamente

a certeza

de permanência

e não a maximização dos lucros
#

ta forma,
cífica

menos senSlvelS

considerada

inexista,

para o estudo

de uma localização

importante

Na medida

grupo de indústrias
uma Teoria

de seu padrão locacional

Tradicional

explicativos
se aplica

do componente industrial,
significativos

sí vel

estabelecer

rista

da localização

espeem que

o sisteLocacional

de seu funcionamento,
atualmente

pois,

a um pequeno setor
portanto

subsídios

regional.

o espaço em nossa

uma consistência

através

des

a menos que incorpore-

não oferecendo

ao planejador

Introduzindo

.

a escolha

não poderemos utilizar

mos novos elementos

to Regional,

a curto prazo, tornando-se

ótima ou quase-ótima.

para .este

ma competitivo,

a Teoria

..,

no mercado a longo prazo,

industrial

, .

anallse,

entre
e a Teoria

torna-se

pos

o enfoque behaviodo Desenvolvimen-

dos modelos Centro-Periferia

desenvolvi

27

da por Frledman
, de causação cumulativa apresentado p o r
28
.
,
Myrdal , bem como com o conceito de Polos de Desenvol vimen
#..
to 29 em termos d e polltlca

reglonal,

na med'l d a em que

tals.

27 - John Friedman, Regional Development Policy: acase study
of Venezuela, (Cambridge, Mass.: The MIT Press,
1966).
28 - Gunnar Myrdal, Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvi
das (Trad. ed. Saga, Rio de Janeiro),
cap. 2, pp. 31-467
29 - Para uma síntese
da Teoria de Pólos, ver David F. Darwent,
"Growth Poles and growth centers in Regional Planning:
A Review" em Environment and Planning, nQ 1 (1969), pp.
5-31; e Tormod Hermansen, "Development Poles and Related
Theories:
a synoptic Review" em Growth centers in Region
aI economic. development, ed. por Niles Hansen (NewYork";
New York: The Free Press, 1972), pp. 160-203.

26
modelos destacam as vantagens
na hierarquia
aglomeração

urbana sobre os demais, devido às economias de

que permitem o processo de crescimento

vo destes centros.
a preferência
de uma outra
resultados

que apresentam certos centros

Como sugere Richardson,

"ao expressarmos

por uma Teoria de Desenvolvimento
(seja baseada em considerações

empíricos),

estamos implicitamente

às expensas

teóricas,

30 - Richardson,

Regional Growth, p.

57.

ou

em

tomando uma p~

sição diante do status da Teoria da Localização
" d"lVl"d ual ,,30 •
ma ln

cumulati-

para uma fir

27

1) Aspectos

Microeconômicos

Embora tenhamos
consideração
corporar

as decisões

e nem condições
N

•

d

.

modificam

31

.

a imporLância

necessários,

à

de uma re-

análise de

de firmas individuais,

não pretendemos

.

alguns elementos

aquela teoria locacional
incorporações,

de maximização

ainda que de forma parcial,
•

tes para o planejador

.regional, como os conceitos

de lucros e curvas espaciais
utilizaremos

Teoria da Localização
32
Smith .

tor se refere
são locacional
de insumos,
ra o produto

à

centrais

existência
e questões

"renda" psicológica)

da

da interdependência

economias

M.

entre a deci-

de mercado,
pessoais

externas,

da

do citado au

de escala da produção,

espacial

e custos.

síntese

da argumentação

(s) em causa, considerações

va a uma interação

de margens

r e a 1 i z a d a por David

tipos de firmas e regimes

rência do setor público,

ser relevan-

de receitas

alguns elementos

Industrial

Um dos pontos

que

dos lucros

alguns tOPlCOS que podem

Neste sentido,

~

a tltulo

antes analisados

onde se visa destacar

espaciais

se

um modelo formal de locali.

I'

in-

como

No que se segue, utlllzaremos

gráficos,

e suas respectivas

Industrial

a fim de que se pudesse

temos de elaborar

zaçao ln ustrlal
de exemplos

assinalado

da Teoria Locacional

novos elementos

comportam

da Localização

combinação
demanda pa
e interfe-

etc., o que le-

de custos e recei tas (bem como da

que é de suma importânci a para a viabi-

lidade de uma firma em localidades

al ternati vas,

ou

seja ,

31 - o autor desconhece a existência de um modelo global de
localização industrial que levasse em consideração muitas das variáveis mencionadas.
32 - SMITH, Industrial

Location,

pp. 177-273.

28

existem

limi tes espaciais

mitirem

a incorporação

consideradas

da premissa

se refere

à

espaciais

nos itens

acima (especialmente

forma como se verificam

inabilidade

pa-

de que o problema

de percebermos as variações

as variações

Embora possam existir

de custos)

nos custos

descontinuidades

te ao levarmos em consideração
Isard 33, Smith afirma
"corner

as categorias

"que ao triângulo
- points"

da mesma

de Transpor-

em relação

acima mencionados em termos espaciais,

acrescentado

são de su-

regional.

principal

fatores

subópti-'

Locacional e por decorrência

o ci tado autor parte

tes.

que ao peE

da maximização dos lucros)

para a Teoria

ra o planejador

(e satisfação)

de localizações

mas (do ponto de vista
ma importância

de lucros

aos

principalmenlocacionais

de

Weberiano poderi a ser

que representariam

as

fontes

33 - ISARD, Walter, Location and Space Economy (Cambridge,
Mass: The MIT Press),
pp. 138-139; o autor agrupa os
f atores locacionais
em três categori as de acordo c o m
a incidência
geográfica e o grau da variação dos mesmos com o fator distância.
Na primeira categoria,
i~
clui os custos de transportes
que variam de forma regular com a distância,
concluindo que as variações sis
temáticas nestes fatores
são possíveis
de serem pre::
vistas;
na segunda, inclui fatores cujos custos são es
táveis dentro do padrão geográfico,
como mão-de-obr~
energia,
água, taxas, seguros, juros, clima,
"clima"
pOlítico-social,
fatores
estes que independem do fator distância
e direção,
mas não variam de acordo com
uma regra geral; na terceira,
inclui as economias de
escala,
de localização
e de urbanização bem comoas de
seconomias de aglomeração, sendo estas economias (deseconomias) independentes da posição geográfica,
mas.
dependentes do grau de desenvolvimento das atividades,
refletindo
portanto as regularidades
e irregularidades do padrão espacial
associado a outros fatores 10cacionais,
ocorrendo em diversos níveis na hierarquia
urbana.

29
mais baratas

de todos os outros

do sua própria

atração

do com a quantidade

insumos,

cada ponto exercen-

para a localização

da firma,

de cada insumo requerida

pelo

da produção e à forma como os cus tos destes
especialmente

em consideração

baratas.

A força

cacionais

determinaria
34

~.
11
mlnlmos

custos
ciais

•

relativa

(Nesta fase

variáveis,
de outras

formações

Smith trabalha

variáveis).

são

mais

atrativos

dos custos

l~

totais

com um mo d e 1 o de

assumindo constantes

a respeito

onde

da combinação destes
espacial

processo

insumo 5 v a r i a m

às localizações

a posição

de acor-

as influências

espa-

Na medida que disponhamos de in

dos custos

para uma determinada firma em

termos espaciais,
utilizando
o conceito de isolinhas
de cus35
~,
to
, chegarl amos aderi vaçao da curva espacial de custos toN

tais

e, conhecida

locacional
sideração

a curva de recei tas,

e às margens espaciais
de inúmeros fatores

te a análise

gráfica

possamos determinar
possamos superar
os fatores

locacionais

ma, embora seja

problema,

dificulta

bastan-

a fim

espacialmente;

poderíamos

mais importantes.
a consideração

de custos,

ao ótimo

Obviamente acon

de isolinhas,

a curva de custos

importante

ção da curva espacial

de lucro.

locacionais,

do sistema

este

chegaríamos

na medida

de

para que

considerar

apenas

Masde qualquer
teórica
que

que

fo!,

da derivadisponhamos

I

34 - SMITH, Industrial

Location,

p.

130.

35 - Uma isolinha
é definida como sendo um contorno que conecta pontos no espaço geográfico para os quais os custos de tr~sportes
incorridos
em transportar
uma determinada quantidade de um fator locacional
de uma c e r t a
local i zação, são os mesmos. As i sol inhas para os vários
fatores
móveis levam ao concei to de isodapana, ou sej a ,
o lugar geométrico dos pontos onde os custos de transp0,E
te de todos os insumos são iguais.

30

Q

p

(a)

AC
190
180
170
160
150

10

p

10

20

30

40

50

60

OISTANCIA

(milha.)

-..

Q

(b)

Derivação das isolinhas de custo (a), e a curva espacial de
custo (b) no modelo de CUSLO variável. (FONTE: Smith, Industrial Location,
Fig. 11.2, ~~g. 195)."

31
dos' requerimentos

de insumos e os preços relativos

mos em várias localidades,

poderemos

dos

mes-

derivar tal curva na o-

casião da análise do projeto específiCo.
Smith simula várias
.
alternatIvas
com d'etermIna d os exemplos 36 para a d.....
etermInaçao
da curva espaci aI de custos a partir do método de isolinhas.
Como ilustração

apresentamos

o exemplo fornecido

pela figura

11.2 do citado livro que se encontra na página 195.
Entretanto

analisaremos

os resultados

do exemplo do

citado autor onde tanto os custos como as receitas

são variá

veis espaciais.

I

I

M.
I

,

03 MI
,

I
I

I

•
DISTANCIA

I
I
I
I
I

I

llolinhol

d.

lucro

Mar91nl

e.paciais

d. lucros

Ótimos locacionais nas regloes intramarginais, sendo o custo
e a receita como variáveis espaciais. (FONTE: Smith, Indus trial Location,
Fig. 10.2, pág. 186).

36 - SMITH, Industrial

Location,

pp. 194-204.
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Neste exemplo, verificamos
onde a operação
mos de lucros)
ciais

que existem

de uma determinada
resultando

de custos

ótimo locacional

(lucro

verdadeiro

ótimo

no sentido

ser obtido

em outra

entre

embora cada

as curvas
área

máximo em cada área),

estas

curvas

na qual os lucros
ção da firma,
subsídios

02 trata-se

destas

pacial

no tocante

margens espaciais,

a firma

sua localização,

d e custos

fOoI

Seguindo a exposição

de atua-

público),

temumaliberdade

e suas curvas

curvas

Smith,

o ótimo locacional

ses de seu modelo inicial

de custo

cos,

com hipóteses

danças ocorridas
ção ou introdução

modificações

simples

variável.
isoladas

de uma variável

e as mar
hipóte-

Queremos saliemtermos gráfi-

no sentido de se visualizar

no modelo original,

espa-

introduzire-

ao rel axarmos al gumas das

que utilizaremos

es

de igual-

gens espaci ai s de lucros,

entar

mas

(Obviamente a locali-

de D. M.

que podem al terar

•

(ignorando

as inclinações
das respectivas
.
)37 .
e receltas

mos circunstâncias

,

otlma

na medida que relaxamos

das margens de lucros

refletem

ciais

do setor

da maximização dos lucros.

zação espacial
-lucro

não são lucrativos

formas de atração

à

pode

Desta f o r ma, a interação

são maximizados e margens espaciais

e outras

do

maior

determinam a locallzaçao

além dos quais

dentro

a hipótese

espaciais,

espa-

contenha um

de que nenhum lucro

localização.

(em ter-

•

entre

áreas

firma é possível

da interação

e de recei tas;

três

decorrentes
comas outras

as mu-

da al teramantidas cons

tantes.

37 - Para um exemplo destas curvas espaciais
no Brasil,
ver
Paulo Roberto Haddad e Jacques Schwartzman, !lA S P a c e
Cost Curve of Indust~ial
Location!l emjECOnomicGeography,
volume 50, nº 2, Aprll/74.
'
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a)

Habilidade

Na medida
rial

varia

pacial

para

em que assumimos

de indivíduo

de custo

de custos

Empresarial

para

mais baixos

o empresário

para

cada

indiv{duo,

firma,

e margens

dinâmico,

que a habilidade
teremos

empres~

uma curva

com a conseqüência
espaciais

do qU.e para

es-

provável

de lucros

maiore

o restante

de seu

s

gr~

po.

, 210

200

\

190
/8

ACS

.
..........

o

'.".

170

p
160
/50
140

10

O
DISTANCIA

Efei to
Smith,

das variações
na habilidade
empresarial.
(F
Industrial
Location,
Fig. 12.1,
pág. 208).

Neste
vado nas
tor

--;;.o

exemplo

modificações

onde o preço
que se seguem,

demanda e sua influência

AC representa

o custo

até

obser-

a introdução

do fa-

locacional),

a curva

a média dos empresários

determinada

indústria,

ACS representa

para

aquele

empresário

mais

grau

de informação,

o contrário

é dado (o que será

na decisão

médio para

ONT E

habilidoso

a curva

de custo

que possui

se verificando

para

um

em
médio
maior

o empres~

34

rio cuja curVá é
presário

ACT (nota-se que neste exemplo, tanto o em-

mais eficiente como o menos eficiente possuem custos

menores e maiores do que a média, numa proporção constante em
todas as localidades) ,razão pela qual o ótimo locacional
se altera, alterando

apenas as margens espaciais

não

de lucros,

como se vê, bem maior para o empresário
o que aumenta a sua liberdade
mos a necessidade

eficiente (MSa a MSb),
de localização,
se desprezar-

de se situar no ótimo locacional,

de vista de lucros, o inverso ocorrendo
dio e para o menos eficiente.
limites

a firma é tão ineficiente

ótimo,,38

rial do indi víduo
pode acarretar

é tão eficiente

em qualquer localidade,

m~

que o

e,

onde

que ela não poderia sobreviver (num

regime de mercado) mesmo se estivesse
to" espacial

para o empresário

Como Smith sallenta, os casos

"são aqueles onde o empresário

lucro poderia ser realizado

do ponto

se localizando no "pon-

Neste sentido, a habilidade

(ou corporação)

a concentração

empresa-

mais eficiente da indústria

desta indústria numa dada loca

lidade, mas é de esperar que a amplitude

espacial da locali-

zação (dada, pel as margens espaci ais de lucros)

seja

bem

maior para ele do que as dos seus seguidores.
b) Subsídios
A pOlítica

governamental

sídios e "penalidades"
custos de diferentes
consequentemente

de incentivos

pode alterar as curvas

fiscais, sub
espaciais

firmas dentro de uma mesma indústria,

as respectivas

38 - SMITH - Industrial

margens espaciais

Location,

p.

203.

de
e

de lucros.
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1200

AC

190
110
P

170
lISO

G'

150

H'

10

G

O

Mb

H

DISTÂNCIA

Efei to da introdução
Industrial
Location,

de subsídios
Fig.
12.2,

No gráfico

geográfica
crati vos,
tas

firmas

gião

EF)

e taxas.
(F O NT E: 3mith,
pág.
210).

acima, as autoridades

dem desej ar estimular

a instalação

onde inexiste

---..

governamentais

de firmas

condições

para operação emtermos l~

visando

subsidia

es-

por unidade de produto

(re-

o desenvolvimento

em termos de uma área congestionada
(no caso proporcional
de desestimular

da área em causa,
ao estipular

a operação

de firmas

na área,

pOlítica

zada é uma outra
presente

trabalho.

mas de diferentes

por

se tratar

-

do ótimo locacional

se tal

penalidades

os subsídios
ou penalidades em
,
nas duas areas alteram nao somente a lo

termos proporcionais

cros;

como

por unidade de produto na área GH) po-

de área não mais lucrativa;

calização

numa dada área

mas devido a razões de ordem política,
em termos proporcionais

po-

conjunta

questão

como as margens espaciais
em duas áreas

que, será

Entretanto,
indústrias

tratada

de l~

deve ser reali-

na parte

deve ser reafirmado

final

do

que fir-

(e mesmonuma mesma indústria)

36

possuem

curvas espaciais

de custos diferentes,

uma pOlí tica difer'enciada de incentivos
ser levada em consideração,
ser alcançados,
somente

e desestímulos

se determinados

mas de qualquer

e desta forma
deve

obj eti vos visam a

forma no caso dos subsídios,

se os mesmos forem expressivos,

,

de tal forma

area em causa possa se tornar competitiva

que a
,
,
com outras areas, e

que a pOlítica de subsídios conseguirá atrair firmas para a,
quela area, cumprindo assim, os objetivos propostos.
c) Economias

Externas

Como hipótese,
mias) externas
foram derivadas
distorcendo
e receitas.
conomias

assumimos

(desecon£

não fazem parte dos custos das firmas de onde
as curvas

a situação
No exemplo

espaciais

custo/receita

de custos, de s t a forma
baseada

custos

como as e-

os custos das firmas em determi

sendo que igual raciocínio

quanto às deseconomias,

naqueles

que se segue, mostraremos

atuam, ao reduzirem

nadas áreas,

que as economias

poderia

ser aplicado

bem como em termos da satisfação

to-

tal.

• 200

AC

190
180
/70
/60

x'
I~O
140

10

O

x

A

Mb

Mb' Y

OISTÂNCIA

_

Interpretação do efeito de economias de aglomeração. (FONTE:
Smith,
Industrial Location,
Fig. 12.3, pág. 212).
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Suponhamos

que o ponto A representa

cidade onde a concentração
ram as economias
unitário

de aglomeração,

muda de

Com a introdução
O

para

A,

xy,

graus diferentes

Embora seja bastante

de escolha

interessante

da cidade

da proximidade

tais econo-

as margens espa-

assim a liberdade

próximas

espacial

difíCil,

curva de

o ótimo locacional

bem como se expandem

possí veis localidades

a

onde se verificam

em termos de localização;

ge-

igualmente o custo

distorcendo

destas economias,

ciais de lucros, aumentando
empresário

e da população,

reduzindo

de cada unidade produzida,

custo espacial na região
mias.

de atividade

uma determinada

do

notar que

A se beneficiam

em

a este centro.

se não,

praticamente

impossível a quantificação das economias (deseconomias) de ~
'" 39 , d evemos lnvestlgar
.
.
do ponto d'e vlsta d a local~.
glomeraçao
zação industrial,

como elas podem distorcer

ciais de localização,

ini-

isto é, porque alguns centros são pre-

feridos a outros para determinadas
tagens decorrentes

os padrões

firmas, superando

das localizações,

as van-

onde são menores os cus

tos de produção e de distribuição.
d) Substituição

entre Insumos

O processo de substi tuição de insumos pode
presentado

graficamente,

cos casos possíveis

quando consideramos

de substituição,

ser re-

apenas uns pou-

enquanto os outros insu

mos têm parcelas fixas e os outros fatores da análise permanecem constantes.

As circunstâncias

que permitem a substi-

tuição de insumos são de vári as naturezas,

39 - A este respeito,
175-195.

ver Richardson,

como

por

exemplo

Regional Growth,

pp .

38
inovações

tecnológicas,

vas fontes

de insumos,

alteração

melhoramento no sistema

ções e armazenagem, alterações
tre

insumos,

etc.

nos preços relativos,

Smith,

nas taxas

fornece

sej am decorrentes

das aI terações

..
ClonalS
ou custos

b"aS1COS
40 .

vários

no-

de comunica-

de substituição
exemplos

en-

gráficos,

espaciai s nos custos

loca-

• 200
190
180
170
160
150

10

p

O

A
DISTÂNCIA

Q

_

Curva espacial
de custo assumindo variações nos custos
sumo locacional.
(FONTE: Smith, Industrial
Location,
11.3, pág. 199).

do inF i g.

40 - Custo básico é o custo mínimo que deve ser pago por um
determinado insumo (isto é, o custo na localidade
que
fornece este insumo ao preço mínimo), enquanto o custo
locacional
é o custo incorrido devido à fricção no espa
ço, ou sej a, o custo de transportar
o insumo para uma 1£
cal idade que não a de custo mínimo do insumo considerado.
Smith,
Industrial
Location,
p. 190.

39

..

Neste exemplo,

com custos 10cacl0nals

ta-se que a substituição

entre os insumos

de a reforçar a infl uência
por sua vez pode alterar
margens

espaciais

de escolha

.

no

quando possível

ten

espacial de certas localidades,

que

a localização

de lucros,

ótima e

aumentando

em termos espaciais

ca a maximização

.,

varlavels,

expandir

as

portanto

a liberdade

para o empresário

que não bus-

dos lucros.

Para uma análise

detalhada

sobre esta questão,

vide

41

Smith

•
e) Escala de Produção
A relação

entre escala de produção e localização,

faz nos dois sentidos,

isto

afetar a escala através
localidade

é,

a escolha

do volume

de vendas possível

tes de produção

almente,

requerem

diferentes

os lucros máximos

e portanto

a liberdade

lienta L. Moses, e~istem
cada nível de produção,
rentes requerem

em cada

porque

porque níveis diferen

localidades

na ânsia

de

e as margens

de lucros espaçi

locacional

de firmai como sa

localizações

combinações

tativa de integração
localização,

pode

que por sua vez afeta o nível dos lucros, enquan-

to a escala pode afetar a localização,

se conseguir

da localização

se

ótimas diferentes

as escalas

de insumos

diferentes,

da teoria de produção

ao afirmar na inseparabilidade

,..
".
.
d e lnsumos
.
otlma,
otlma
com b lnaçao

de produção

com
da

a

para
dife-

numa tenteoria de
localização

".
42 •
e pro duçao
otlma

41 - Ibid, pp. 212-221
42 - LEON, Moses, "Location and the theory
citado por Smith, Industrial Location"

of
p.

production",
222.

40
Na medida que for utilizando

o critério

-cost assembly of inputs", o problema
de ótima para determinado
possibilidade
tituição

nível de prodl1ção.

isto modificará

alterará a importância

rando portanto

relativa

o ótimo locacional

dução e as respectivas

pois, o aumento da
dos insumos,

ao passo que
de

assumindo

Na medida que utilizamos
e o "montante"

de recursos

as isoquantas

que a firma pretende ~

dos insumos,

volume de produção

a melhor lo
é determina

da, mas resta saber, .qual será a escala de produção
to a localidade
vos elementos

que uma firma escolherá.

têin de .ser incorporados

da), e se assumirmos
firma escolherá

ção que satisfaçam
exemplo proposto

o critério

o volume

remos salientar

de produção

na análise

Utilizando

que os dados se referem

dade ótima para um dado nível de produto

à

a

a locali za-

os dados de um

mostrar

escala e combinação

(como deman

dos lucros,

e portanto

por Smith, tentaremos

e porta.!!

Neste sentido, no-

de maximização

este critério.

dência da localização,

o

o preço constante.

disponíveis

para um determinado

insumos,

a

de escala redu-

graficamente

tilizar e com as fontes respectivas
calização

se

ao passo que pode haver uma ex

pansão das margens de lucros se as economias
zirem os custos unitários,

alte-

para a dada escala de pro-

margens de lucros,

será mantido,

a

acarreta uma sub2

escala de produção não alterar a combinação
ótimo locacional

Se aceitamos

a atração de determina-

das fontes de insumos para a localização,
produção

"least-

se resume na localida~

de que um aumento da produção

de insumos,

do

a interdepen-

de insumos.

(Que-

produção na locali
e utiliza

as combi-

nações ótimas de insumos, bem como os preços obtidos que pr~
valecem

para determinados

produtor) •

níveis de produção

são dados para o

41
Relação entre escala de produção e combinação

Output
(Units)

Min

Q

Min

a

Q'

+ Qb
a

Qb

de insumos

Optimum
Combination

10

20

20

60

40a + 20b

20

30

37

100

63a + 37b
30a + 70b

30

35

55

135

35a + 100b

40

45

90

200

45à + 155b

50

60

140

300

60a + 240b

Location,

(FONTE: Smith, Industrial

,

Tab. 12.3, pago 223).

Relação entre escala

de produção,

(FONTE: Smith, Industrial

Location,

Output

TBC

ABC

TCL

custos e recei tas
,
Tab. 12.4, pago 226) •

ALC

TC

AC

AR

TR

10

60

6.00

20

2.00

80

8.00

10.00

100

20

100

5.00

37

1.85

137

6.85

9.00

180

30

135

4.50

44

1.47

179

5.97

8.00

240

40

200

5.00

51

1.28

251

6.28

7.00

280

50

300

6.00

75

1.50

375

7.50

6.00

300

Total basic cost
TBC
ABC - Average basic cost per unit produced
TLC - Total locacionál cost
ALe - Average locationalcost
Te - TBC + TLC = total cost
AC ~ ABC + ALC = average cost
AR - Average revenue per unit sold
TR - Total revenue
...•
NOTA: Os nQs são expressados em dólares com exceçao da coluna de produto (output) .

42

,

10

9

8

7

6

5

4

10

20

30
Produto

40

50

(unidades)

Custo médio e receita para diferentes níveis de produção, re
lacionados com a decisão locacional. (FONTE:
Smith,
Industrial Location, Fig.
12.9,
p~g. 227).

Analisando

a figura

43

12.9

,

a distância

tre AR e AC indica o lu.cro médio por unidade,
ximo no "ponto" de 20 unidades

do produto

vertical

en

que atinge o m..ê

(lucro igual a QP' );

43 - SMITH, Industrial Location, p. 227. (A curva
de custo
médio apresenta a forma em U, indicando que os custos
médios decrescem com as economias de escala até um cer
to ponto, além do qual aumentam devido às deseconomias
de escala; a distância vertical entre
AC e o custo
básico médio é o custo locacional; a curva da demanda
indica que ocorre uma diminuição no preço
na medida
que a oferta aumenta).

43

entretanto

a escala ótima de produção

é a produção de 30 unidades,
Q'P'

em relação aos
,
pois, OP x 30 e maior

lucros
que

x 20 •

• 400

350

300

Receita

250

200

150

100

50
Localização

em B

o
20

10

30
Produto

50

40
(unidode.)

Custo total e receita total para diferentes níveis de produção, relacionados com a decisão locacional.
(FONTE:
3mi th,
Industrial Location, Fig. 12.10, pág. 228).

Na medida que levamos em consideração
tais e as receitas
zir 30 unidades,

totais, torna-se claro a decisão de pro~

onde o lucro máximo de $61 é obtido; na me-

dida que esta é a escala selecionada,
situada na localidade
por

os custos to-

B

a produção

e a combinação

35a + 100b, porque esta combinação

deve

de insumos

é

estar
dada

é a que fornece o mí-

44
nimo "assembly costs"
produção.

na localidade

Examinando as curvas

podemos notar

locacional

pontos da teoria

•

escala

pela figura

de lucros

de

12.10,

permi tem

(de M' a M) que equivale

ao s

da produção •

150

TR =

100

5100

Produção

50

M

$

para esta

fornecidas

que, as margens espaciais

uma ampla liberdade
"breakeven"

B

o

A

8

= 10

Mb

300

TR = 5240

200

Produção=

Mo

A

8

30

Mb

• 300
TR=5280
250

200

Prod ução = 40

Localizações
ótimas e margens espaciais
de lucro para dife;.rentes níveis de produção. (FONTE:Smith,
Industrial
Location,
Fig.
12.11,
pág. 230).

45

Torna-se interessante considerar, como as variações
no volume da produção afetam as margens espaciais de lucros,
revelando que as curvas de custos e receitas da teoria da pr£
dução e as curvas espaciais de custos e recei tas da teoria de
localização são de naturezas complementares.
Nestas curvas acima, assumimos que, os custos totais
verificados nos pontos A e B para cada nivel de produção foram derivados dos dados antes apresentados, mas as variações
entre estes pontos foram consideradas como lineares

em fun-

ção da distância.
No primeiro gráfico (produção igual a 10),
pon to

A

como

o

B

tanto o

est.ão dentro das margens do 1 u c r o,

embora a localização ótima esteja em A; para uma produção de
20 unidades,

teríamOs dois ótimos (vide figura 12.10),

para uma produção de 30 unidades a vantagem

de

mas

localização

favorece ao ponto B; para uma produção de 40 unidades, o óti
mo está localizado em

B

e o ponto

A

já não está de n t r o

das margens espaciais de lucros,. e para uma produção superior
a 43 unidades não existem localizações lucrativas.

Interes-

sante notar que na ótima escala de produção (30 unidades), as
margens espaciais de lucros são bem maiores do que em outras
escalas (vide figo 12.11), o que acarreta uma maior liberda~
de locacional para o empresário na medida

que

localizações

subótimas sejam possiveis.
h44 se retlrarmos
.
. ,. t ese d e maComo d estaca Srru.. t.
a h lPO

ximização dos lucros, a firma individual pode

se

"desviar"

do curso ótimo de ação, podendo desviar de um ou de todos os

44 - Ibid, pp. 230-231.

46

ótimos: escala ótima, combinação
ção ótima.

Os limi tes nos quais a divergência

ma são possíveis
gura

de insumos ótima e locali za-

12.10.

combinação

são mostrados

da escala óti-

pelos "breakeven

pOints'" da fi

Os limites, nos quais a firma pode divergir da

ee insumos ótima, são funções dos coeficientes

de

insumos e preços dos insumos, nas várias localidades, e da na
tureza de substituição

entre os insumos.

~scolha

ótima são as margens espaciais

cros.

de localização

Neste sentido, o empresário

de um conhecimento
de localização,

perfeito

Os limi tes

na medida que

das circunstâncias

depende da interação

existente

escala ótima ao determinar
abilidade

mas

o

e

su-

da concorrência)

a localização

ótima, acarreta a vi

e da escolha locacional.

forma, é interessante

Mas

frisar que, existe uma 10-

cali zação ótima que requer um nível ótimo de produção
combinação

dispõe

entre os três ótimos, pois, a

em termos de produção

de qualquer

não

a

de lu-

de produção

pode desviar do ótimo locacional,

cesso de sua firma (aceitando os postulados

para

e uma

de insumos ótima.

f) Fatores Pessoais
Como salientamos
a consideração
industrial,

anteriormente,

dos fatores pessoais

devido ao fato de que

visa a maximização

da satisfação

torna-se importante

na teoria da localização
o empresário

total e, não somente a maxi-

mização dos lucros; assim sendo, o conceito
ciais de lucros é de suma importância
dade de escolha locacional
de integração

cacionais

como, escala de operação,

economias

externas,

de margens espa-

ao permitir uma liber-

para o empresário,

cessidade

localização

bem como a ne-

deste concei to com outros fatores 10habilidade do empresário,

etc., pois, embora possamos

de uma firm~ em termos extramarginais

dios) seja devido a um caráter filantrópico
não estamos considerando

(corporação)

tal situação.

ou

pensar

numa

(semsubsíexcêntrico,

47
Smith utiliza

, .
cologlca

e as forças

uma combinação da noção de renda psimencionadas por Weber

locali zação no ponto de custo-mínimo
de introduzir
to variável,

os
fatores
,
ao lançar

médio por unidade
tas

isolinhas

pessoais

distorcem

(transporte')

dentro

mão do conceito

de produto

que

-

de isolinhas

e posteriormente

,
acima e derivada

o ponto de lucro

o preço é constante),

valores

a conversão

des

da figura

máximo (custo

localização
Fig. 12.12,

11.2 onde

O r~

mínimo, uma vez que

as margens espaciais

de lucro

tornam-

a zero onde termina

negativos

Analisando

de lucro

para uma medida de satisfação.

A figura

-se iguais

no sentido

de seu modelo de cus

Umainterpretação
do efei to do fator pessoal
na
industrial.
(FONTE:Smith, Industrial
Location,
,
pag. 232.

presenta

a

o ponto

a parte achureada da figura e
,
.
se encontram apos a margem 19ual
a zero.
X e supondo que o empresário

saiba que o

48
, .

,

ponto' O

e o de lucro maxlmo, verificamos que se situa numa
,
isolinha inferior em 9 unidades
a existente no ponto O;
•

,.

4

o empresarlo

."

se locallzara

mos não-pecuniários
conversão

em

o.

X

se o ganho obtido em t e r-

for igual ao menos a

for possível)

ele é indiferente

em

unidades

(se tal

e no caso de ser existente igual a 9,

em termos de localizar

Uma situação pouco realista

que se locali zasse em

9

y,

sua firma em

X

ou
,
seria a de um empresario

a menos que tivesse subsídios pa-

como salienta Smith45, "o habilidoso

ra tal.

Entretanto,

presário

que tem uma firma de grande escala pode não desejar

utilizar

a liberdade

locacional

tensão das margens espaciais

que ele possui devido

de utili zar a restri ta liberdade

é que poderíamos

,
Ate o presente

destas muitas informa-

julgar os procedimentos

momento, consideramos

o preço

em análise, variando

de custo de produção.

mos demanda e receitas,
existente

De

das

de Fator Demanda

no espaço geográfico

as condições

que possui".

firmas industriais.

g) Introdução

constante

P2

e conhecimento,

locacional

qualquer forma, apenas se dispusermos

mais variadas

ex-

de lucros, enquanto a empresa de

dimensão pequena com diferente habilidade

ções necessárias

à

em

finalizando

das teOrias da localização

c o mo

somente

Nesta secção introduzire
com

a inseparabilidade

e da produção.

A discussão que se segue é concernente

com a deman~

da que uma dada firma pretende oferecer e com a receita desta obtida dada uma certa'localização

45 - Ibid, p. 234.

da firma.

Como

afirma

49

Smith46, "isto não quer di zer a mesma coi sa que a identificação de variações espaciais no nível de demanda, uma vez que
o consumo

de um produto pode variar em diferentes pontos de

mercado sem afetar a receita total que a firma pode obter em
localidades alternativas.

Variações no volume da demanda na

área em causa, somente afetará o nível da receita total se a
localização da firma afeta o volume de vendas e o respectivo
preço obtido, porque somente nestas condições, que

o

fator

demanda tem importância para a escolha locacional".
Entre os fatores que afetam a receita

de uma firma

ao se considerar localidades alternativas temos, o volume de
vendas e o preço

a ser obtido, sendo o volume de vendas de-

terminado pela natureza do mercado, como do número e distribuição espacial dos consumidores, distribuição da renda, preferências, padrões de gastos,' etc., enquanto o preço do produto além de ser função de demanda, depende dos custos de produção, da pOlítica de preços utilizada em termos espaciais,
do regime de mercado existente, etc.
Torna-se bastante difícil formular

como

interagem

estas variáveis, a fim de que possamos visualizar de uma for
ma integral, a influência das receitas totais na localização
da firma.
Uma das considerações que faremos inicialmente,

se

refere aos custos de distribuição do produto específico; nes
te sentido, assumimos que o consumidor paga o preço f. o. b.
mais o custo de transporte respectivo, e que a demanda para

46.- Ibid, p. 237.

50
o produto

começa a declinar na medida que aumenta a distância

entre a fábrica e o consumidor,

é tão exorbitante

preço cobrado
produto.

chegando

que cessa a demanda para tal

Na medida que'a quantidade

,

~

a um extremo, onde o

vendida num determinado

~

~,

local e funçao nao somente dos custos da produçao
dos de distribuição,
demanda

f

=

ela pode ser expressada

f (p + T)

onde

p

,

e o preç o

mas tambem

pela

função da

f. o.b •

e

T

o

custo de distribuição.

A área do mercado de tal firma é de-

lineada pela comparação

do preço de seu produto

consumidor

e os preços dos competidores,

vendas' expresso

pela quantidade

sendo o

cobrado

ao

volume

de

que a firma vende em sua área

de mercado.

Proço

F

CUllo do
Tranlporlo
(I I

Cur.o

do domonda

P
CUllo
Fabrico

no
(pl

o

Relação entre volume da demanda e preço. (FON'rE: Smith, Industrial Location,
Fig. 13.1, pág. 240).
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Desta forma o volume

de

n
D =

L
i=l

f ( P

+

(D) e igual

n

,
,
e o numero de

e

a

receita

+

T. ) •

onde

T. )

,

vendas

1

"pontos"

,

area de mercado da firma,

a
na

,

total

e igual a

TR

n
TR

=

f
L
i=l

( P

+

T. )

(p

1

1

A receita total pode varIar em localidades
tivas em resposta

às variações

tos e da demanda pertinentes.
vários casos como localização

ocorridas nos parâmetrosde~
Smith47 examina graficamente
interdependente,

competição

pacial e análise de áreas de mercado,

analisando

te alguns fatores como preço

refletindo

produção,

minaremos

f.o.b.

custos de distribuição,

sumidores estão dispostos

mas possuem um lucro uniforme
xas de transporte
todas as direções,

separadame~
custos

de

No que se segue, ex~

como hipóteses,

com preferências

da iguais estão distribuidos

e~

o máximo preço que os con-

a pagar, etc.

apenas o primeiro caso;

mos que, os consumidores

alterna-

igualmente

assumire-

e esquema de deman

na área, que as fir-

por unidade de produção,

por unidade de distância

são

as ta

as mesmas em

que o produto é vendido com o preço f.o.b.,

sendo que estas hipóteses

tornam a demanda, receitas

e

cros como função da área de mercado que a firma controla.

47 - Ibid, pp. 242-248.
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A demanda numa situação
nos custos
de produção.
Fig.
13.2,
pág. 243).

Neste
preços
gar,

f.o.b.
tornando

midores

tes
p

=

cobrados

firmas

pelas

firmas,
médio

como as receitas'
das

áreas

(AC) mais o custo

C

no

(AC), indicam
diminuem
para

de distribuição

espaciais
Location,

portanto

de lugar

os

para

lu

. ".
. .
como VarlaVeJ.S
espaclals.

mercado

do

produto;

distribuídos
em relação
que tanto

quando
cada

(e

variam

dos preços

ao aumentarem

de mercado

variações
Industri
aI

de produção

na fábrica)

A, B e

os gradientes

mento do custo
cado

os custos

a demanda e a receita

ExistE"m três
mo se nota,

caso,

onde se verifica
(FONTE: Smith,

aos consuao

são

comporta-

o tamanho do mer

AC aumenta.

firma

co-

os

do produto

Os limi

pontos

onde

são intersec-

53
tados pelos gradientes

para cada firma é proporcional

tal da demanda

riadas do gráfico,
gráfico

inferior

fil da demanda
nal ao volume
va espacial
unidades

dos preços distribuídos.

sendo que estes volumes

com o eixo de distância,

espacial.
de vendas,

Como

corporadas

no

surgindo daí um peE
,
total e proporclo"

das

no caso, se 1£

(Variações

nas outras variáveis

podem ser in-

neste tipo de análise).
,
em se anallsar, e aquele em que
"

quando se conhece

e de lucros.

situações

de

os da

~ uma v a , on d e se supoe

nos custos de produção.

48 - Ibid, pp. 255-56.

as

Para isto, utilizaremos

48
dos e gra'f" lCOS mostra d os por Sml"ht

espacial

é realizada no caso da

da localização

entre firmas,

custos, receitas

riação

colocados

onde a curva de vendas e de recei tas atin

como a escolha

competição

são

O ótimo locacional

Um Caso interessante
destaca

às partes achu-

desde que se faça o ajustamento

no eixo vertical.

gem o máximo.

to-

'o perfil pode ser visto como uma cur-

de receitas,

caliza no "plateau"

a receita

O volume

Vl

-I::>

Custo e receita

P

para

determinadas

Firm

(Dollars)

t'
(Dollars)

F1

10

10

1,047

13,076

9,935

3,141

10

F

14

6

226

3,503

2,559

618

6

F

16

4

67

1,139

881

191

4

F

18

2

8

128

96

24

2

F

12

8

535

7,491

5,351

1,605

8

2

10

16

21

(FONTE: Smith,

Industrial

D
TR
(Units) (Dollars)

firmas

•Location,

TC
(Dollars)

TP
(Dollars)

Tab. 13.1,

,

pag.

255)•

r
(Miles)
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Q

p

(a)

• 30

-20

p

,

p • I

15

10

p
(b)

OISTÂNCIA

Âreas de mercado numa situação de custo e demanda variáveis
destacando-se alguns aspectos da competição espacial. (FONTE:
Smith, Industrial Location,
Fig. 13.11, pág. 256).
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Nesta situação hipotética,
firma a entrar na indústria
se localiza
mo);

supõe-se

tem um conhecimento

no ponto de lucros máximos

e

(ponto de custo mínino mercado,

de recei tas e lucros se alteram para uma outra fir-

ma que deseja entrar na indústria;
locada diante da opção,

custos de produção

esta segunda

e

portanto

a competição

fir

em localidades

mais elevados, ou se si tuar próxima

la, desta forma aceitando

de

daque-

(o mesmo raciocínio

para outras novas firmas que desejam

da indústria).

firma, é co-

de se situar afastada da primeira

ma para evitar a concorrência

válido

a primeira
perfeito,

na medida que já existe uma firma operando

as curvas

ma

que

entrar

Como se pode notar pelo exemplo

no

é

ramo

acima, a fir

F

bem como as demais, se localizaram evitando a concor
2
rência com firmas já exi stentes, portanto em localidades de
custos

de produção

centes

à

mais elevados,

medida que se afastam

instalou.

Consideremos

do de uma nova firma

acarretando

de localidade

a possibilidade

lucros decresonde

Fl,

se

de entrada no merca-

) e que este faça a opção de se lo21
calizar próximo de F , visando preencher um vazio no atendil
mento dos consumidores, mas ao mesmo tempo aceita a concor-

rência

de

F

(F

em certas

1

partes

das respectivas

áreas de mer
-

cado; como se pode notar pelos dados fornecidos, os lucros t£
tais percebidos

à

empresas,

por

exceção

No diagrama
riável,

21
de

na medida

são maiores

dos que

da posição

de custo-mínimo;

se localizasse mais próximo de
2
X (aceitando a concorrência
de F1)
que seus lucros seriam bem maiores

nhecimento

é tida como va-

Fl, F2, F4, F16,
mosmargens de 1ucros, que são decrescentes

que se afastam

Podemos

das outras

na figura

F

lização.

os

Fl

onde a curva de receita

estão localizadas

trando as respectivas

ma

F

concluir

e habilidade

se a fi!

F , digamos no ponto
1
p o de mos observar

do que na sua atual loca-

que, se novas firmas com maior co-

entram no mercado,

elas tenderão

a se

57
localizarem
cros

próximas

obtidos

tidos

nestas

de

com maiores lucros
até que os l~
l
localidades
forem menores do que os ob-

em localidades

F

afastadas

desta concentração
espacial
de
. h49 , ".aSSlm que to d'a a area
Smlt

empresas.

.
Como asslnala

de mercado

estiver

eventualmente

aquele

onde se verifica

~

zaçao

sera

,

mas em torno

do ponto

cado menores

mas de altas

vendo com empresas
e tendo

áreas

lucrativas"

de mercado

rlavelS

.

(~alidades

ao acima

espaciais

um padrão

analisado,

ótima

veis
plo

4'::J -

as

apresentado

Ibid,

fir-

concentração
mas menos

pontos

são intimamente

p.

da firma,

de locali

zação

anteriormente,

258.

que,

que

um caso

em certas

são

10-

da indústri_a
es-

a forma da lOCaserá

que afetam

das curvas

fatores

a uma concentração

Lndústria

do espaço

va-

alternativas;

levando

para

produção

outros

de localização

variações

uma tend~ncia

ela operação

teorias

para

de

da população

das variáveis

A identificação

la

uma dada

que estas

haverá

e lucros

similar

em localidades

de

em uns poucos

ceitas

de

de mer,
.
de area,
conVl-

espacialmente,

Mas devemos frisar

industrial

e na medida

dades

~

áreas

dest a

nos custos

é o da concentração

de produção.

espaciais,

seria

que pode ter

semelhan te

tas,

afast adas

acima baseada

as receitas

a se destacar,

variações

por unidade

de locali-

•

influenciam

lização

as empresas

mai s ampl~s

espacialmente,

pacial

zadas

o padrão

uma concentraçao

tendo

vendas

locali

A análise
.,

ótimo,

ocupada,

di tada

custos

maiores

a aglomeração

pelas

e receiem
das

termos
ativi

geográfico.
espaciais

ligados
tornando-se

de custos,

ao problema
portanto

e ela produção.

re-

da escainsepar.,ê

Supondo o exem-

na medida que uma dacIa firm

a

58
operando

em uma ótima escala

do desta

forma os custos

tar

sua participação

aumenta a sua produção,

médios unitários,

no mercado através

ou manter a mesma participação

ceis
trias,

mas acreditamos

teóricos
trial

do sistema

de mercado diferentes

maior domínio e informações

de

de suma importância

para

nal.

Na medida

que

interdependência

rias

locacional

e da produção,

orientação

da teoria

são como elementos
teoria

do risco

reconsideração
'.
50 .
matlcos

locacional
da teoria

e da incerteza,
da teoria

para
seria

indús-

em termos
indu2

teremos um
destas

o planejador

que se proceda
interessante

de competição
bem como a

difí

e a consideração

a determinação

a

li

Na medida que

vas espaciais,

salientamos

sao

várias

da concorrência,

para

maiores.

localização

urbano-industrial.

se aumenta o grau de informação
de regimes

para

validade

dos padrões

o planejamento

do preço

e mesmo assim

que têm uma alta

aumen

com hipóteses

empiricamente

na interpretação

e para

da redução

apresentados

ao mundo real,

de serem determinados

poderá

no mercado comlucros

Os exemplos gráficos
mita ti vas em relação

ela

reduzi~

curregio-

das teoa uma re
a

sua fu

imperfeita,

com a

combinação

com a

econômica notadamente emtermos axio

50 - Ver as contribuições
de Joan Robison, The Economics of
Imperfect Competition (London: MacMillan - ST. Martin's
Press) 2nd ed., 1969; Tjalling
C. Koopmons, Three Essays
on the State of Economic Science (New York, New York:
McGraw-Hill Book Company, 1957); Kenneth Arrow, Social
choice and individual
values (NewHaven: Yale University
Press, Cowles Foundation,
monograph 12, 1951);
Michael
J. Webber, Impact of Uncertainty
on Location (Cambridge,
Mass: MIT Press,
1972).
Para uma introdução
à teoria axiomática,
ver Vivian C.
Walsh, Introduction
to Contemporary Microeconomics (New
York, New York: McGraw-Hill Book Company, 1970).
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h) Dimensão Temporal
A dimensão temporal
se,

pois,

em qualquer

tem de ser

indústria

mico e das margens espaciais
cia

temporal,

-sociais
paciais
1

a localização
de lucros

às variações

receitas

alteram

numa sequêneconômicos-

que afetam as curvas

e lucros,

"'.
que em termos d'lnanucos

ma, pois,

ria análi-

do ótimo econô-

nos parâmetros

e político-administrativos
de custos,

L~sch5

ro,

devido

incorporada

embora concordamos com

"".
.,..,
nao
eXlste a locallzaçao

não conhecemos de antemão o que acontecerá

embora possamos afirmar

no longo prazo pode ser
do aos fatores

antes

que muito

influenciado

es-

no futu-

do que poderá
pelo curto

, .
Otl-

ocorrer

prazo,

devi-

mencionados.

, h52 conSl'dera ta mb'em em termos gra'f' lCOS um conSnut
junto

de exemplos onde variam certos

espaciais

que podem ou não al terar

as margens espaciais

de lucros.

meiro exemplo onde se verifica

determinantes
as

localizações

Consideraremos
uma al teração

52 - Ibid,

por Smith,
pp. 262-69.

Industrial

Location,

ótimas

e

apenas, o pri-

no preço do pro",:",

duto em questão.

51 - Citado

das curvas

p. 262.
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AC

'200
190
180

p'
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p

160
150
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O
DISTÂNCIA

Efei to de uma aI teração uniforme no preço nas margens espaciais de lucros. (FONTE: Smi th, Industrial Location,
F i g •
14.1, pág. 263).

No presente
produto

aumentará

caso, uma elevação uniforme

as margens espaciais

que uma redução uniforme

do preço do

de lucros,

no preço diminuirá

ao

passo

as margens espa-

ciais de lucros, mas em ambos os casos, não se altera a posição do ótimo locacional.
locacional

Desta forma a amplitude

por parte do empresário

de decisão

aumentará ou diminuirá

res

pectivamente.
Para todos os casos onde se alteram
veis básicas,

determinantes

lucros e receitas,
variações
lidades,

alteram as vantagens

outras variáveis

se processam

de custos,
estas

das várias loca-

espacialmente,

das margens espaciais

citadas curvas espaciais,

tivo.

comparativas

mas se elas forem uniformes

terando o ótimo locacional,

plitude

das curvas espaciais

podemos resumir da seguinte forma:

rão apenas a amplitude

difiquem

.,
Varla-

certas

modifica

de lucros não aI

a menos que, estas variações
em termos espaciais

que afetam

ao passo que, modificações

de forma uniforme

moas

que não

no espaço, aI teram tanto a am-

das margens de lucros como o ótimo locacional

respe~

I
I
I
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2) Aspectos

macroeconômicos

senvolvimento

termos de funções

sisLemas

do País

decorrentes,

das firmas e indivíduos
são condicionadas

na economia

grau de integração

do País, distribuição

espacial

espacial

este em mutação

mente, à forma pela qual se processa

pretendemos

tamos ser de importância
drões de localização

o estágio

cia geográfica
seqüência

da economia

e évolução
espacial

regionais

fundamental

industrial

decorrentes

sua dimensão

e

espacial dos subaspec-

econômicas

devido, principal-

e urbanos

histórico

- que acredi

qualificar

e st e s

pela qual o País reage às

do desenvolvimento

das atividades

da economia

para a explicação dos pa

internacional,

nestes

internacio-

um enfoque

- tentanto

da maneira

e da po-

a integração da economia

desenvolver

dos subsistemas

vicissitudes

econô

internacional

brasileira com as economias dominantes no cenário
53
na1 .
Caracterizando o País como um subsistema

subsistemas

pelo con

dos recursos,

das atividades

etc.), contexto

da evolução

(em

histórico-pOli tica, o sistema urbano existen-

te, distribuição

internacional,

e de-

(estágio de desenvolvimento

grau de integração

tos de natureza

pulação,

locacionais

de preferências)

texto macro-social

as relações

industrial

regional

As decisões

mico-social,

da localização

subsistemas,
econômicas

as quais condicionam
econômico-so
isto é,

cial

e

a incidên-

e da população

numa

temporal.

53 - Para uma análise do processo de desenvolvimento do País,
subdesenvolvimento
e dependência externa, ver os trabalhos de Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e Caio
Prado Júnior entre outros.
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A evolução

do sistema capitalista

um grande impacto na evolução
atividades

econômicas

mia dependente,

internacional

tem

dos padrões de localização

das

no País, uma vez que, sendo uma econo-

ao se passar de um modelo

to para fora baseado na exportação
ra um modelo de substituição

criou-se

um pro

Na medida em que existia uma infra-e.2

te, para a manutenção

de determinado

do modelo exportador,

estágio de desenvolvimento
econômicas

res do desenvolvimento

iria influenciar
e da população

obviamente
a

à

concentração

espacial

da produção

ra, e por causa -das economias
que esta cidade oferecia
terdependentes,
substituição

derivado

de merca

à.

como decorrência

de importações

co mo

da cafeicultura,
industrial

de localização

levou

e s te

em etapas posterio-

do País (o elevado potencial

por exemplo o mercado regional

por-

distribuição

do da cidade de .são Paulo, devido a fatores históricos

vou

pa-

dominantes e uma eco-

trutura mínima e centros populacionais,

das atividades

primários

o que seria de se esperar

entre as economias

nomia subdesenvolvida.

desenvol vimen-

de produtos

de importações,

cesso dual na economia brasileira,
dada a inter-relação

de

e

le-

brasilei-

aglomeração

instalação de ati vidades
da natureza

do

in-

processo

de

visto que, a primei:ça fase do pr,2

cesso - produção interna de bens de consumo anteriormente

im

portados

as

- se fixando em larga escala nesta área,

indústrias
do

à

que se desenvolveram

interdependência

tuição

em etapas posteriores,

das atividades

da em que se esgotaram

atraiu

industriais).

as possibilidades

surgiu e evoluiu substancialmente

cipação das empresas
principalmente
belecendo
exportação

muI tinacionai s na produção

no componente

industrial

o Governo um modelo econômico
de produtos

manufaturados,

Na medi-

do modelo de substi

(que já contava com uma elevada participação

tal estrangeiro),

devi-

de capia parti-

industrial,

da exportação.

Esta-

que visa estimular

a

estas filiais das eco-

nomias maduras passam a exercer um papel importante

nos

pa-

63

drões de localização

industrial

ando as localizações

das atividades

de que necessitam

para

e urbana

do País,

secundárias

suas operações.

influenci

e terciárias

Como se

trata

de em

.

presas

que funcionam em sua grande maioria em regimes de oli
, .
.
gopollo e monopollo, e inexistindo
uma poll tlca
de localiza

, .

ção industrial,
tadas

estas

nas matrizes

empresas que possuem tecnologias

e grande influência

tendem a se localizarem

nas

nas suas proximidades,
lução destas

não ocorrendo,

empresas o processo

das

a um padrão de localização
mente diverso

do que ocorreu

pecto

importante

geiras

no País,

se limitou

dicional,

o fato

à

urbanas

necessariamente,

de filtragem

participação

mineração,

qüências

de suas atividades

e urbana.

participação

e em alguns
etc.).

apenas

os

esboçado anteriormente,

trade al

instalado.

Pode

do Estado na infrasetores.

básicos

co

Embora sejam necessários
multinacionais,

aspectos

nos padrões

O ponto essencial

a2

nacio

do setor

já começa a concorrência

sobre as empresas

consideramos

f orma

completa

privada

produção de produtos

econômico-social

pa

das empresas estra~

de que a indústria

também, a elevada

específicos

no Pals

e

na ev£

indus trial

4

atividades

que aqui têm se

trabalho

trial

aglomerações

nas economias maduras (outro

setor

estrangeiras

mo a siderurgia,
estudos

foi

bastante

gumas filiais

-estrutura

da elevada

e mesmo neste

mos destacar

sobre os consumidores

'.
d.o slstema 54 , 1evan do desta
secun darlOS

ra os centros

nal

grandes

játe2

espaciais

e conse

de localização

a ser destacado

é que, o que ocorre

neste

indus

no que foi

em determinados

54 - Para uma exposição do processo de filtragem
no sistema
urbano, ver Wilbur Thompson, "Internal
a n d External
Factors in The Development of Urban Economics", emHarvey
S. Perloff
e London Wingo Jr. (eds.),
Issues
in Urban
Economics (Bal timore, Maryland: The Johns Hopkins Press,
1968), p. 55.

64

períocos

condiciona

cas posteriores,

e qualifica

o que determina

gional e intra-regional
te as decisões

afetando substancialmen

deste trabalho,

do enfoque histórico

das atividades

econômicas

do sistema de cidades.

não apenas para a compreensão

torna-se necessá-

da incidência
com a evolução

evolução

dos padrões locacionais;

como também para

ção dos aspectos microeconômicos

a compreensão

neste sentido,

espaciais

de custos e receitas,

espaciais

de lucros, numa seqüência

ocorridas

que este aparato teórico sugere a intervenção
industrial

prin-

nas curvas

ótimo locacional
temporal,

da

a utiliza-

vistos anteriormente,

no que se refere às mudanças

de localização

e dis-

dos padrões de desenvolvimento

e intra-regional

mecanismos

geográfi

Esta integração é essencial

regional

cipalmente

re-

locacionais.

rio a integração

tribuição

sócio-econômi-

um padrão de crescimento

diferenciado

Para os objetivos

co-temporal

as estruturas

e

margens

e na medida em
do Estado nos

(intervenção

esta decoE

rente da reação do sistema espaci aI à forma de desenvol vimento econômico-soci aI global, geralmente
te), .é de importância
localização

fundamental

e do desenvolvimento

dios para que o planejador
histórico-urbana

induzido

externamen-

para a fusão das teorias da
regional,

fornecendo

subsí-

possa atuar dentro desta evolução

(muito embora tenhamos

salientado

as limita

ções nos exemplos utilizados
ses bastante

.

na parte micro, devido a hipót~
, .
mas necessarlas para0 comportamen-

.•

restrltlvas,

to de certas variávies).
É importante,

em nossa análise, considerar

a.evolu-

ção do sistema de cidades por causa da elevada e decisiva
fluência

das economias

xistentes

na hierarquia

de aglomeração

de graus diferentes

urbana, não somente em relação

ine-

às de

cisões locacionai s de firmas e indivíduos,

como também para a

explicação

regional

-regional.

dos diferenciais

de crescimento

e intra-
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Na m~dida em que aceitemos
relativos

à

opção para o sistema

ção na economia internacional,
delo de desenvolvimento
nal,

obviamente este

capitalista

da sociedade,
e sua integra-

e também que possuamos um mo-

baseado nesta

aspecto

tema econômico-social

os valores

central

integração

internacio-

de funcionamento do sis-

do Pais em mutação, influencia

vamente os padrões de incidência

geográfica

econômicas.

do Estado comoelemento pla-

nejador,

Assim, a intervenção

direta

ou indiretamente

o padrão geográfico
cas,

da distribuição

com consequentes

das várias

áreas

mento privado

à

e público,

sões individuais

entre

afetando

futuras,

a reinforçar

nos atrativos

Utilizando

interação

atividades

das atividades

modificações

geográficas.

grama que se refere

tenderá

das

decisi-

ou não
econômi-

locacionais

o mesmotipo

de dia-

as decisões de investi-

concomitantemente,

acrescentaríamos

as deci-

na seqüência:

Modelo de.
Desenvolvimento

Processo Internacional de Desenvblvimento via Inovações; grau de abertura
da economia

Sistema de
Planejamento

rDistribuição
Espaci aI das Ati vidades, da Popula1-ção e da infra:
estrutura

Investimentos
Privados
Migrações

~

I
I

L

--I

I
Investlmentos
I Públicos e Polí ticas
I
Governamentais*

1
I

I

Sistema
de
Cidade's

r-,
I

I
~
I

I

_

I
Fig.

2

.,~Por Poli ticas Governamentais, consideramos poli ticas
setori ai s, obj eti vos regionalmente explíci to.s e implici tos.
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k
wor"

Baseados na figura 2, acei tamos plenamente o "frame(dede Lasuen 55.,
, 1sto e, comoo processo internacional

senvolvimento
pendência
través

via inovações)

externa

- afeta

das variáveis

vernamentais,
sistema
ração,

Investimentos

sistema
posterior

infraestrutura
mia visa

da figura

ração

2,

e controle),

das atividades

econômicas,

existe

setores,

.t

Pals,

desta

(urbanização),

País,

como decorrência

salienta

surge e evolui

e

da distribuição
dI.

as polltlcas

diferentes

das variáveis

'etc.),

com mudanças estruturais

(cidades,

"Urbanization
165.

os

reconsideno si stema

urbana

espacial

para

o

da locali-

(internacional)

o sistema

das atividades
.

governamentals.

estabelecimentos

do

econô56
Lasuen

as varia-

aI teram os valores

no sistema

- na-

de cidades

dinâmico-geográfica,

tureza

p.

pelo mo

entre

à

no que se refere

desenvolvimento

ções exógenas em períodos

56 - Ibid.,

Econo-

no diagrama

de "feedbacks"

de uma pOlítica

que numa perspectiva

55 - Lasuen,

na

econômicas e da população).

cional

m{cas, da populaçao

da população e da

intervenção

forma, um controle

Do pro c e s s o

....•

a distri-

dadas as alterações

e a elaboração

zação das atividades

afeta

(embora não considerado

dos obj eti vos e metas,

exercendo,

do Gover-

dos obj eti vos e metas propostos

principalmente

internacional

esta

a possibilidade

Go-

moldam o

dada a forma de intervenção

delo de desenvolvimento

~

de economias de aglome-

de planejamento

a consecução

reagindo

e Migrações,

níveis

econômico-social;

e de-

PÚblicos e pOlíticas

Privados

urbano com diferentes

no (via

'vários

a economia e como esta,

investimentos

que por sua vez,

buição

- dado o grau de abertura

e na-

produtivos,

econômico urbano;

and Development",

pp.

163-188.
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estas variáveis

não são necessariamente

ajustadas

no

mesmo

espaço, e suas magni tudes são influenci adas por suas posições
iniciais

(estrutura inicial)

'"
A pro b lematlca

e pelo "spatial lag" entre elas.

d a anallse
'"
para Lasuen 57 se enqua dr a b aSl"c a -

mente na seqüência

de dois estágios:

do ao período em que a tecnologia

o primeiro

condiciona

determina

a forma do sistema urbano,

geografia

condiciona

e a tecnologia

e

corresponde~
a

geografia

e o segundo, em
determina

que

a

o sistema urba

no.
Desta forma, a natureza
dutiva
ridades

(adoção de inovações,
técnicas"e

mento produtivo,
características

comerciais,

volvimento

complementa-

com

a evolução

e

(posição espacial relativa

d e d esenvolVlmento
"59

jugação esta, essencial

pr2

tipo e função do estabeleci-

do sistema urbano

ção dos centros urbanos,

da estrutura

indivisibilidades,

etc.), deve ser conjugada

"
d as Cl"da d es 58 ,elXOS

bano-industrial

e evolução

, processo

economi as de aglomeração,
para os objetivos

d e forma
etc.), co.!);

de uma pOlítica

uE

de longo prazo in tegrada no marco de desen-

sócio-econômico

do País.

57 - Ibid., p. 177.
58

As posições espaciais relativas dentro do sistema consi
derado podem ser obtidas através de um modelo de potencial desagregado, levando em consideração os efeitos de
aglomeração que uma grande cidade exerce sobre as demais,
os efei tos de acessibilidade ao sistema geral e os efeitos de "hinterland"; o potencial numa certa cidade pode
ser interpretado como um índice de acessibilidade às cons
telações de oportunidades urbanas disponíveis para um~
pessoa ou firma nesta localidade. A este respei to, ver
William Alonso, "The Economics of Urban Size", (Berkeley,
California: Center for Planning and Development Research,
Univ.of California, Berkeley, Working paper 138, nov./70),
p. 25.

59 - P. Pottier, "Axes de commu.nication et development economique", Revue Economique, 1963, nº 14, pp. 58-132. O
autor afirma que o desenvolvimento econômico tende a se
propagar ao longo das estradas principais, ligando
o s
principais Centros da Nação.
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Devido
vimento

à

interação

e de urbanização,

não uma cidade isolada
d e Cl.d ad e60 - assunto
sim analisar

entre os processos

amblguo e bastante
I

o sistema de cidades,

controvertido

etc.

dades grandes,

médias e pequenas,

sistema,
de

cidades pequenas

um grande centro urbano e suas conotações
nas proximidades

meração, bem como outras combinações,

, .
60 - A proposlto,
questão:

, mas

de-

mas em termos de Áreas Me-

de cidades,

ração o aspecto espacial relativo

)

em termos de ci-

das no sistema, cidades médias que se encontram

que se encontram

ao

ranks no estágio

Assim, não raciocinamos

"clusters"

ót imo

com as diversasespecifi-

espaci ais rel ativas

senvolvimento,

aspectos regionais

analisar,

(mesmo sob o prisma de tamanho

papel das cidades dos mais variados

pequenas

desenvol-

acredi tamos que se deva

c ações funcionai s, posições

tropolitanas,

de

isola-

afastadas

regionais,

de

cidades

de uma grande aglo

levando-se

em conside-

no sistema considerado e os

e nacionais.

os seguintes

trabalhos

analisam

bem

esta

Wilbur Thompson - "The National System of Ci ties as an
object of Public Policy", em Urban studies, vol.
9,
nº 1, february/72.
Harry Richardson - "Optimality in city size, systems of
em Urban
cities and urban policy: a sceptic's view"
studies, nº citado acima, pp. 29-4S.
Edwin Von Boventer - "Determinants of Migration into West
German Cities, 1956-61, 1961-66" em Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 23,
pp. 53-62 (1969).
Edwin Von Boventer - "Optimal Spatial structure andRegional Development" em Kyklos, vol. 23, pp. 903 - 24
(1970).
Allan W. Evans - "The pure theory of city size in an
industrial economy" in Urban studies, nº citado acima,
pp. 49-78.
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., .
que entre as varlavels que determinam o
. do em t ermos espaclals
..".
~
sistema ur b ano 61 reagln
as varlaçoes
Acreditamos

exógenas

da economia

internacional

mento, bem como das economias
localizações
tribuição

anteriores.das

espacial

dos investimentos

ticas governamentais

os padrões

de integração

de planeja-

que resultam

a principal

industriais

investimentos

e migrações,

espacial - bastante

do processo

de aglomeração

atividades,

ciona, em parte, as variáveis

bilidade

e do sistema

que

condi-

públicos

dada

a

e pOlí-

e urbanização

uma mo

intensificação

do sistema espacial.

de industrialização

é a dis-

desde que aceitemos

plausível

Assim sendo,

estão intimamen

~

.

te interligados
~

e assim, não vemos sentido em formalizar

.

POll tlca de desenvolvimento

urbano

política

de localização

triais.

Antes de abordarmos

triais e urbanos,
exploratórios,

independentemente

tentaremos

a evolução

analisar,

dos aspectos

brevemente,

industrial-urbana

tórico brasileiro, ,num sentido eminentemente
no diagrama
exógenas

_" .
men t o, e a sequencla

internacionais
d os estaglos
' .

A adoção de inovações

indus

em termos

como

espacial,

as variações

e do sistema de planeja
por Lasuen 62 •

proposta

pelo

indus

no contexto his-

da Fig. 2, i.e., a inter.,açãoentre

das relações

uma

de uma

das atividades, .principalmente
a integração

de

sistema

e a forma

pela

qual ela se processa,

os aspectos do "time-lag" e do "spatial-

-lag" deste processo,

as características

mas e indivíduos

em termos espaciais,

mento governamental,
constituem

dado o contexto

a base da seqüência

e decisões

as decisões

Ver nota de pé de página nQ 13.
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Ver "nota de rodapé" .57.

do planej~

econâmico-soc:ialdo País,

em dois estágios.

61

de fir-

No contexto

tistórico

brasileiro,

onde até

há

bem

pouco tempo o sistema de cidades não era bem integrado,
cialmente

devido à ausência de uma boa rede

fazendo coexistir

diversas

gra.us de ciferenciação
pela integração
às restrições

de

áreas geográficas

transportes,

com

(graus de diferenciação

diversos

determinad os.

destas áreas no modelo exportador),

na capacidade

para importar,

indústrias

de pouca densidade

indústrias

artesanais

se

esp~

e devido

desenvolveram

de capi tal (em mui tos c a s os,

ou semi-artesanais)

lidades destas "ilhas" econômicas,

n~s diversas

que visavam

loca-

atender a de-

manda local e sub-regional;

as inovações

um "time-lag"

grande, do ponto de vista da ado-

relativamente

ção destas inovações,
tra-regional

tecnológicas

e o padrão de concorrência

era relativamente

inexistente

f

tinham

inter e in-

o que fez com que

os centros comerciais

e pOlí tico-~dmini strati vos surgissem co

mo unidades

básicas para a localização

espaciais

des industriais

para suprir a demanda de seus "hinterlands";

neste caso, estaríamos

no primeiro

estágio onde a tecnologia

(o problema

da indivisibilidade

importante,

etc.) condiciona

ma urbano.

A Teoria Locacional

minimização

dos custos de transporte

trias voltadas
ces

das ativida

ainda não se apresentava

e a geografia

para os recursos

Tradicional

determina
que

tão

o sist~

preconiza

a

e sua tipologia de indú2,

e para os mercados,

a nosso ver, a este estágio dg
, processo

perten-

desenvolvimento-

-urbanização.
Com a redução

do "time-lag"

cas e a adoção destas inovações,
tais para a instalação

as facilidades

de indústrias

logias já testadas em suas matrizes,
sistema espacial via melhoramentos
bem como a melhoria nas condições
tos (particularmente
mas de distribuição

das inovações

tecnológi

governamen-

estrangeiras

com tecno-

uma maior integração

do

no sistema de transportes
de armazenamento

os de origem agro-pecuária),

de produnovas for-

de energia e mui tos outros fatores

t ai s
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como a existência

de escalas mínimas de produção,

de grandes complexos
/ou oligopolista

industriais

de natureza monopoll stica e/

e de indústrias

com novas funções no senti-

do de atendimento

ao consumidor,

acirra bem como a localização
latinamente

independente

•

sltuam os recursos
hierarquia

as economias
tema urbano
inovações
cional

••

mlneralS

industrial

#

e sua transformação

tecnológicas

das cidades

do e a tecnologia

determinando

que os processos

primeiros

estágios

assume um pa

do sis-

adoções

de

o segundo estácondicionan-

a forma do sistema urbano.

Embora acreditemos

devam ser analisados
estágios

cidade, um dos processos

a

industriais, com

com a geografia

- urbanização

que nos vários

se

(onde a empresa multina-

a) Industrialização

zação e de urbanização

onde

a evolução

e completa-se

de urbanização,

pau-

""'I

através de novas

e funcionais

se

nesta evoluçao,

condicionando

tem um papel decisivo);

ceitamos

específicas

e agrlcolas;
espacial

espacial

vai se tornando

atraindo novos investimentos

de aglomeração

gio do processo

a concorrência

de localidades

e a distribuição

pel de destaque

a formação

conjuntamente,

de desenvolvimento

predomina

da evolução

de industriali-

de

a
uma

sobre o outro; assim, nos

de uma cidade em

relação

ao

sistema urbano como um todo, a industrialização

apresenta uma

importânci a deci siva, ao passo que em est ágios

mai s avança-

dos, de uma grande metrópole,
desempenhar

um papel importantíssimo

mo prestador

de serviços

de mão-de-obra,
dos vários

essenciais

e influenciando

componentes

exigidos

feta decisivamente
ra os municípios

à

população

o grau

de

a localização

pelas indústrias

terciárias

podem

na evolução urbana,

do sistema espacial.

fico da cidade de são Paulo,
da espécie

as atividades

co-

e absorvedor

industrialização
No caso especíde serviços

de t2

e pelos consumidores,

o padrão de descentralização

~

industrial p~

da Grande são Paulo e outras cidades próxi-
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mas, situadas nos principais
verifique

eixos de transporte.

esta interdependência

de serviços

e de indústrias,

e as variáveis

fatores determinam

entre a localização

especialmente

são Paulo, nos concentraremos
estágios

espacial

Embora se

no caso da Grande

na interdependência

da Fig. 2,

o crescimento

entre

tentando verificar

urbano diferenciado

os

quai s
no sis-

tema de cidades.
Na seq~ência
tribuição

do desenvolvimenLo

inicial, em termos espaciais,

micas, da infra-estrutura

tes, especialmente

temos a dis

das atividades

e da população;

quais são os fatores responsáveis
ro caso, poderíamos

urbano,

econô

caberia i n d a g a r

pelo processo.

No primei-

dizer que fatores históricos

preponderaE

a integração

das várias

áreas geográficas

no modelo export ador, bem como o grau de dominânci a nos
rios núcleos urbanos,
etc., condicionaram
ciar o processo
dependentes

orientação

de urbanização,

específicas

'lização é de suma importância

ma espaclal.

na

63 -

J.

t"J

através do qual as cidades

As

v an t agen s

M. Hilhorst, Regional Planning
(Rotterdam:
Rotterdam UniversiLY

urbano,

funções outras

.'.

devido a uma série de decisões

externamente 63 .

e

para o desenvolvimento

Estes pre-requlSl tos sao necessarlOS

mércio inter-regional,
se desenvolvem

estágios, aindustri2

ditadas por sua integração
,..

aqueles

para o início da indus-

que as cidades desempenham

que a industrialização,
•

transporte,

i.e., principalmente

desta forma, nos primeiros

mesmo considerando

de

os pré-requi sitos exi gidos para se i n i -

das condições

trialização;

dos meios

vá-

no sistepara o co(regiões)

tomadas inter-

comparatl . vas

d e

a System ApprOach
Press, 1971),
p. XI.
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custo
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, tamanho do mercado

des médias
bal

e grandes

do sistema

-estrutura
micamente
potenci al
-requi

essencial

de cidades,

o "take-off"

é o grau

-regional.
tema espacial
industriali

zaram em primeiro

de ati vidades

industriais

- pontos

crí ticos

de novas

indústrias

(com efeitos

especialização

e condições

centro

ao sistema,

urbano;

com elevado

,

~

sao pre-

cuja

dinâmica

intra

e

inter-

considerando
das cidades

a capacidade

de

o si~
que se

atração

"minimum threshold"

frente

aumento

que favorecem

pOlítico,

o

elementos

to ou não de uma determinada

trás),

investimento,
de

de acessibilidalevam a um proce~

o

desenvolvimento

,

.

responsavels

cidade

para

( área

i a

aparecimento

etc.,

que perpetua

e
no

o aumento no grau

poder

cumulativa
outros

para

econômica,

de aglomeração,

so de causação

lugar,

infra-

da demanda - e que geram interdependênc

da base

de geral

as vantagens

que possuem

diversificação

economias

(sempre

glo

econo-

tucionais,

no comércio

subsequentes

como um todo),

insti

de

naturais

da urbanização,

de integração

Nas fases

e montante

de atividades

,
e variaveis

às cida

do contexto

de recursos

instalação

de crescimento

dentro

a qualidade

existência

utilizáveis,

para

e a acessibilidade

que são dinâmicas

existente,

si tos

local

pelo

do
.

creSClmen-

geográfica

) são,

64 - Na realidacie,
vantagens
absolutas,
porque a "Teoria clás
sica do Comércio Internacional
que requer
a existênci;
da vantagem comparativa
de custo como uma condição n e cessária
e suficiente
para a emergência
da troca internacional,
é, entre outras, baseada na hip6tese da existência
de sistemas
monetários
diferentes,
na imobilida~
de dos fatores
de produção,
hip6teses
estas
que não po
dem ser mantidas na Teoria do Comércio Inter-regional";
Ibid.,
p. 23.
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as relações

entre o centro e sua periferia, o grau de centra-

lização da tomada de decisões que afeta a área, e sua estru'" .
.
Como sallenta
.
.
h65 , aquelas Cl. d atura econoffilco-soclal.
Hlrsc

des que tiveram seus "take-off" no passado,
nor dinamismo

do que as que se desenvolveram

apresentamummerecentemente,

e

que se consti tuem em cidades que ainda estão na fase de translçao no processo de evolução urbana. Desta forma, a seqüência em estágios no processo de evolução urbana é de grande imA.

•

portancla

,

•

para a anallse industrial-urbana,

sário a utilização

,

de um enfoque baseado na história do cres-

cimento das cidades,
senvolvimento

•

ou seja, e neces-

ao se tentar elaborar

leis gerais de de-

urbano, enfoque este integrado na forma e está-

gio do processo

de desenvolvimento

Torna-se necessário

econômico-social

a elaboração

do País.

de um modelo que

considere

as causas que levam determinadas cidades a se move
, .
rem de determinados estaglos, quais as cidades que apresentam maiores possibilidades

de crescimento,

tâncias e a que ritmo de crescimento.
.
h66,
.
.
posto por Hlrsc
e multo
lnteressante,

derar as características
re uma determinada

sob quais circuns-

O esquema
..

POlS, perml t e conSl.

do sistema espacial em que se inse-

cidade, a competição

e acessibilidade

centros urbanos, conotações

funcionais,

etc., elementos

para a interpretação

da hierarquia

abaixo pro-

importantes

dos

áreas de influência,
da evolução

urbana.

65 - Werner. Hirsch, Urban Economic Analysi s (N e w York, New
York: McGraw-Hill Book Company, 1973), p. 289.
66 - Ibid., p.

287.
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IVilas Rurais)

_1I
Cidades Pequenas

I

I
Especialização
em Exportacão

-..-

Capital
Reqional

Cidades Nodais

I

I

Capital
Nacional
Fi g.

Classificação

de cidades

Naturalmente,
o padrão

exposto

terão que seguir

acima, bem como muitas delas podem regredir

tivo, a incidência

Os fatores de desenvolvimento

geográfica

minam o sistema urbano
nário internacional
determinam

cunstâncias

por estágios de crescimento

nem todas as cidades

em suas qualificações.

cional,

3

das variáveis

ao reagir

exógenas

do ce

e do desenvolvimento

e planej amento na-

as causas da evolução

das cidades, as cir-

(ver Fig. 2). Como exemplo,
meiro Plano Nacional

no setor industrial

básicas que deter

às variações

que levam determinados

vê a consolidação

cumula-

centros a se desenvolverem

tomemos

alguns objetivos

de Desenvolvimento

do

desenvolvimento

preconiza

do Pri-

Econômico: o PND prena

região Centro-Sul;

a consolidação

dos setores bá-

sicos, a reorgani zação industri aI e a implant ação de indústrias de tecnologia

sofisticada;

sugEre a

modernização

do

76
setor
tor

agrícola

com base empresarial

serviços.

lização

no, corredores

de fábricas

de exportação,

das exportações

no atual

Obviamente,

vidades

i. e.,

etc.,

rientação

estes

existência

objetivos

terão

às margens das principais
O caráter

ralmente

afetará

evolução

do sistema

rodo-ferroviárias,

cumulativo

é

do PND se
próximas si-

processo

subsequente

o-

e

do

natu-

a forma da

urbano.

categorias
de evolução

tão,

sentido

na Fig.

3

a do si stema de cidades),

e suas posições

subsequentes
não ter

espa-

comoas cidades

deste

à

etc.,

objetivo

estradas,

o desenvolvimento

a in terdependênci

leva a outras

Devido

de produção exigidos,

A fusão do esquema apresentado

manho das cidades

das ati-

posição

da Grande são Paulo e em cidades

Vale do Paraíba.

sidera

uma perspectiva

(via migração).

de fatores
estradas

econômico

da distribuição

que o grande impacto deste

dará na região

a importância,

enfatizam

economias de aglomeração,

das principais

de se esperar

para o mercado exter-

modelo de desenvolvimento

econômicas e da população

relativa,

tuadas

voltadas

o impacto espacial

sua base econômica,
cial

de novas formas de comercia67
de exportaçã0 ;
outros projetos

também o setor

como transferência

geográfica,

do se-

O estabelecimento

visa

do País.

e a reorganização

espaciais

de cidades

analisar

o processo

com o ta-

relativas,

que afetam

urbano-industrial;

(que con-

os

nos

processos

acreditamos,

en-

de urbani zação ba-

67 - Márcio Olympio Guimarães Henriques,
"Análise
dos Programas Regionais e Planos de Desenvolvimento do Governo
Federal,
e suas implicações para a Organi zação. do Espaço Econômico Nacional",
CEDEPLAR,relatório
preliminar.
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seado em categorias
pulacional,

de cidades determinadas pelo cri tério po-

pois, uma cidade de 50.000 habitantes

nas proximidades
cas distintas

da cidade de são Paulo possui característi-

de uma outra com o mesmo porte populacional

isolada numa região
possibilidades

de

fronteira,

de desenvolvimento

tivos locacionais
des.

são completamente

devido

frui das economias

de aglomeração

necessidade

gidos para o funcionamento
recer atividades

já que os atr~

distintos

nas duas cida-

e culturais,

tais para a atração industrial,
cidade que se encontra

que são fundamen-

em termos

de

relativa,

pelos

e pelas características

plo, em cidades pequenas

de Conurbação

e médias afastadas

de uma grande aglomeração,

tros competidores

Urbana, etc., categorias

de "clusters"

dos grandes cen-

afastadas dos cen-

estas bastante

pequenas

bastante

próximas

suir um elevado potencial
do "cluster",

do complementaridades

imporUma ou

é a que

ou seja, cidades médias e

umas das outras e que podem p os de desenvolvimento,

dado a posição

pois, com um grande mercado,
técnicas

desta área e oferecendo

e

promisso-

de desenvolvimento,

de cidades,

de

como por exem-

para este tipo de análise, bastante

chamamos

a

e funcio-

inter e intra-regional.

ra do ponto de vista de potencial

espacial

eixos

de igual porte, em Áreas Metropolitanas

tantes para o desenvolvimento
tra categoria,

com

categorias

econômicas

nais das cidades que compõem o sistema urbano,

tros, próximas

bem como ofe-

isolada.

pela posição espacial

desenvolvimento

não havendo,

o mesmo não ocorrendo

Devemos então, raciocinar
determinadas

urbana usu-

toda a gama de serviços ex.!

de suas indústrias,

recreativas

às

industrial,

da Metrópole,

de oferecer

mas

principalmente

A cidade próxima de uma grande aglomeração

portanto,

localizada

e comerciais

possibilidades

nomias de escala, de urbanização

existin-

entre os setores

de existência

e de localização,

de ecopode

em

78
fases

posteriores

se trans formar em uma conurbação

médio que poderá concorrer
tração

de investimentos

com cidades

Quando consideramos
torna-se

cas das cidades

as aglomerações

impossível

das atividades
se concentram

do desenvolvimento
entre

o potencial

de desenvolvimento

ignorar

as

característi-

bem como a integr~

no si stema nacional

do espaço geográfico

tegração

e Uruana

e seu padrão hierárquico,

ção de suas cidades

um modo geral,

médias e grandes na a-

industriais.

b) Economia Regional

de uma região,

de porte

urbano,

econômicas

uma vez que

e da população,

em uns poucos pontos

e vão condicionar
das regiões

as etapas

e da nação

desenvolvimento

regional

de

(cidades)
posteriores

(ver Fig.

2).

e hierarquia

A in

de cida

des é de suma importânci a, especi almente quando o elemento-chave

do processo

de desenvolvimento

de de desenvolvimento
sentam graus

industrial.

diferentes

ção e de localização,
dentro

graus

etc.,

centros,

condicionando

vando

à

aumenta,

mente se verificou

e ao crescimento
nas cidades

plicação

sobre como uma região

- torna-se

ao desenvolvimento

re-

dos

adjacentes

Comoo cresci-

- o que geral-

essencial
regional,

se desenvolve,

no sentido

s

na produção le-

industrial

o mesmo sendo válido

diferente

em áreas

centros.

urbanização-economia

da dominância,

em relação

de urbaniza-

na estrutura

com a especialização

da relação

cisões

destes

apre-

economias de aglo

o desenvolvimento

preensão

em que condições,

urbanos

diferentes)

emerge um padrão hierárquico

eficiência

O aspecto

(ou indústrias

de infra-estrutura,

sob a dominância

mento regional

Os centros

e na medida em que firmas

meração,

e em outras

é o processo

de economias de escala,

de uma mesma indústria

querem diferentes

regional

a

com-

para a ex-

a que ri tmo e

para o intra-regional.

.de como são tomadas as de
de uma determinada

área

79
. dO por H1l
. horst 68 na sua teorJ.a
. da Dormnaçao;
.
~
f 01. anal1sa
e co

mo estas decisões

são tomadas,

tros (e nas matrizes

geralmente,

regional

e intra-regional.

adoção de inovações

Na medida em que o

urbanas

ções, no caso empresarial,

logia própria),

a neces-

se concentra
e a filtragem

processo

este processo

de

inicialmente
destas inova-

não desce necessariamente

(e considerando-se

cen-

urbana e o desenvolvimento

pela economia

nas grandes aglomerações

rarquia urbana

é reinforçada

internacionais),

sidade .de fusão entre a hierarquia

nos grandes

que não dispomos

a hiede tecno-

tende a reinforçar a hierarquia

urbana poi s, apenas algumas cidades desta hierarquia reagem a
este processo

e condicionam

pas subsequentes,
doção de inovações

uma vez que, geralmente,

o "time-lag"

na ~

aumenta no sistema urbano na medida em que

o tamanho da cidade decresce
va dos centros urbanos).
trutura e crescimento
considerado.

a adoção de novas técnicas em eta

(dada a posição

Estas variáveis

espacial relati

condicionam

dos vários núcleos urbanos no

Como assinala

Lasuen,

para se estudar as inter-relações
volvimento

e de urbanização,

volvimento

criando uma seqüência

riais, e o da urbanização

"a forma

mais

a essistema
adequada

entre os processos de desen

é conceber

o processo

temporal

de desen-

de "clusters"

seto

criando uma seqüência de "clusters"

geogra'f'1COS" 69
Deste modo, é de suma importância
.
~
centros ur b anos na expl1caçao

68 - Hilhorst,
69

Las-qen ,

70 - Thompson,

Regional

Planning,

"Urbanization
"InternaI

da

a consideração dos

per f ormance 70

da

.
econom1a

capo 1.

and Development",

and ExternaI

Factors",

p.
p.

177.
55.

80
regional

e intra-regional,

to tende a se propagar

na medida em que o desenvolvimen-

espacialmente

nas proximidades

da ma-

triz urbano-industrial,
uma vez que as atividades humanas-so. .
'" .
o"
.
clals, econoffilcas,culturals, polltlcas, etc. - estao intert'oJ

ligadas num dado contexto
estrutura

geográfico,

espacial de centros urbanos,

grantes e interdependentes
numa determinada
•

I"J.

comunlcaçoes
,

i.e., numa determinada

são:

•

o sistema de transporte
t"oI

'.

e as lnteraçoes

"

,

tre os varlOS conjuntos

,

populaclonals

cesso gera uma concentração

funcional

centros,

ou seja, uma hierarquia

renciação

espacial das regiões

'"

•

SOClO - economlcas
d

'

esta area

71

e das atividades

urbana,

nomais de aglomeração,
transportes,

explicativa da dife-

difere~

dos serviços urbanos,
locacionais

e o urbano

e dos custos de
individuais72•

entre o regional

aumenta nossa compreensão

cesso de desenvolvimento

regional

aspectos

(na medida em que afetam

como, migrações

do componente

afluem

(e características)

Destaca também que a integração

de crescimento

nos

o balanço mais adequado entreasec~

para as decisões

intra-regional)

en-

e intra-regiões.

de tamanhos

tes, de modo a encontrar

e

. Este pro-

De acordo com Richardson, pessoas e indústrias
para centros urbanos

inte-

a distribu_'ção da população

área geográfica,

eXlstente

cujos elementos

(intra-regional)

da área), adoção de inovações
crescimento),

economias

(e

do proem vários
as

taxas

( como resíduos

de. aglomeração

(o papel

71 - R. V. Moreira da Rocha, "On the identification
of t {:e
Nodal Structure of the ci ties in the State of Tennesse"
(Tese de Mestrado não publicada, Vanderbil t Universi ty),
1972.
72 - Richardson,

Regional

Growth, p. 75.
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destas

economias no desenvolvimento

compreendido se é introduzida
para a formulação
como a estratégi

a dimensão urbana),

de polí ticas

subjacente

espacial

eficiente

somente pode ser

a esta

das atividades

e apresenta

Entretan to,

estratégia

Richardson

ria

satisfatória

significação

consiste

afirma

no fato

para explicar
estratégica

que,

acreditamos

que considera
volvimento

aspectos

urbano,

entre

o tamanho
e o cre,2

de que não existe

uma te£

uma teoria

evolui e sua
regional"

satisfatória

que o esquema analítico

determinando

do que

urbana-regional

para o desenvolvimento

históricos

é mais

"uma das dificul

como a hierarquia

Embora concordemos que não existe
formalizada,

a concen-

de crescimento,
73
na região

das atividades

espaci al da hi erarquia

cimento regional,

na medida em

é que

dades para a compreensão das inter-relações
e a estrutura

regional,

econômicas numa região

maior potencial

um padrão de dispersão

e contribui

de desenvolvimento

a de pólos de desenvolvimento,

que a hipótese
tração

regional

da Fig.

e institucionais
o sistema

74.
já
2,

do desen-

hierárquico

das ci-

dades nas várias regiões,
e portanto afet ando o crescimento
diferenciado75
das di versas regiões no sistema inter - regional,

aliado

tipologia
plicar

a um enfoque de pólos
de cidades

em parte

e seus fatores

a significação

condicionantes,

da hierarquia

73 - Para um desenvolvimento desta
Regional Growth, pp. 136-138.
74 - Ibid.,

de desenvolvimento

idéia,

e a uma
possa e~

urbana para o de

ver

Richardson,

e

pp. 75-76.
...•

75 - Umavez que o cr.escimento de uma regl ao nao pode ser
analisado indep~ndªnt~mepte das su~s cidades dominantes
e relações com a periferia
da mesma.

82

senvolvimento da região.

Desta forma, o que diferencia e qua-

lifica a hierarquia urbana são fatores históricos,

a evolu-

ção das relações internacionais e a reação do Pais

(sistema

de planejamento, visando alcançar os objetivos estabelecidos
no modelo de desenvolvimento, e como o sistema urbano reage a
estas variações exógenas, dada a sua estrutura 'anterior) que
.
.
.
76
af etara,. o dI'esenvo Vlmento reglonal
e lntra-reglonal.

são com a teoria de pólos, visa a utilização do

A f u-

esquema

de

pólos de desenvolvimento para explicar a evolução do sistema de cidades, i.e., o sistema atual de pólos é conseqtiência
dos impactos anteriores de certas variáveis (além das menci~
nadas, inovações tecnológicas, e'conomias de aglomeração, sist'
78 , e t c. )79
tema d e transportes 77. e poslçao espaclal re I alva
N

•

76 - A Teoria do lugar-central não explica a distribuição espacial das cidades, pois, a distribuição existenterefle
te padrões históricos do crescimento' destas cidades, sen
do que a locali zação espaci aI des tas cidades, pode t e
sido causada pela proximidade aos recursos naturais, ao
sistema de transportes, fatores pOli tico - administrativos,
elementos
aleatórios, e outros que a influência de
,.
,
areas de mercado.

r

77

Pottier, "Axes de communication".

78

Von Boventer assinala que uma cidade tem maiores possibilidades de se desenvolver, se está situada nas proximidades de uma grande cidade (beneficiando-se das econo
mias de aglomeração) ou bastante afastada dos centros
competidores de igual porte (beneficiando-se assim dos
"hinterlands effects") Edwin Von Boventer,"Determinants
of Migration into West german cities".

79 - Entretanto, a análise do sistema de pólos requer: a) a
explicação dos "clusters" setoriais; b) como ocorrem os
"clusters" geográficos, e; c) como ocorre a interação
entre estes "clusters" no sistema de pólos. A este respeito, ver Lasuen, "Urbanization and Development", pág.
164. Em parte as variações exógenas e a reação do siste~a respondem parcialmente a estas indagações.
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Embora a teoria de pólos de desenvolvimento
bem estruturada

em relação a algumas de suas hipóteses

síveis resultados
tratando-se

ainda nao esteja

(ausência de resultados

empíricos,

de uma teoria de longo prazo, somente

anos atrás foram implementadas

em sua utilização,
do planejamento regiona180•

poucos

algumas políticas baseadas

regional,

tuitiva)

po is ,

há

pólos, em alguns países), e portanto não oferecendo
teza total ao planejador

e pos-

uma cer-

há uma certa ênfase

sobretudo

em

(in-

em quest~es normativas

Quanto a tipologia das cidades e

seus fatores condicionantes, é baseada no trabalhú
de Hil81
horst
quando estuda a estrutura espacial de uma região: é
baseada no modelo de dominação,
nimização

dos custos de transportes,

aglomeração),
recursos);

nas condiç~es

nas condiç~es

físico-naturais

em: 1) o tamanho relativo

tipo de distribuição

de

(localização

e

Acreditamos

(que possuem alguns elementos

muns) , oferp.ce uma explicação

(mi

escala

da perife~ia

de cidades que emerge.

a fusão dos três enfoques

e
dos

com
2) o
que
co-

parcial sobre como a hierar-

quia urbana evolui e sua significação
reglonal

economias

estes fatores podem ser agrupados de acordo

seus efeitos,

.

econômicas

para o desenvolvimento

82

80 - Para uma análise detalhada, ver David Darwent, "Growth
Poles and Growth Centers in Regional.
Planning - A Review", Environment and Planning, nQ 1, pp. 5-31; e Thormod Hermansenn, "Development Poles and Related Theories
- A Synopt ic View".
81 - Hilhorst,

Regional

Planning.

82 - Para a integração das Teorias do Desenvolvimento Polari
zado e do Lugar-central, ver Hermansenn,
" Development
Poles and Related Theories", pp. 173-182.
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B) Teorias

do desenvolvimento

i) Considerações
Se aceitamos

Gerais

que

o

País tende a se concentrar
sequilíbrios

regionais

espacial

processo

de desenvolvimento

espacialmente,

os problemas

podem ser considerados
desequilibrado,

so tenha sido influenciado

ou não pelas autoridades

Como destacamos

anteriormente,

cos' e o caráter de economia
ção espacial

do desenvolvimento

gião Centro-Sul,

e aumentando
I

•

blemas regionais,
tenha tentado
pOlíticas

regionais

externa,

à

concentra-

brasileiro

na

re-

de

são

em etapas posteriores

regionais.

Por causa de prespelos

pro-

com a criação da SUDENE; embora

os problemas

explícitas,

vido à falta de um planejamento
pendência

históri-

passou a se lnteressar

culminando

solucionar

problemas

.

soes POll tlcas, o governo

governa-

em torno da cidade

o desenvolvimento

os desequilíbrios

quer este proces-

levaram

econômico

particularmente

Paulo, condicionando

1"oJ

dependente,

de de

como conseqnên

cias deste desenvolvimento

mentais.

do

que reforçava

regionais,

não alcançou

através

seu objetivo

global e à manutenção
o desenvolvimento

de
de

da de-

espacial-

mente concentrado.
As relações

entre o desenvolvimento

nal, podem ser sumarizadas
cio do processo

de industrialização

seado na expansão
importância

nas seguintes

na fase pré-industrial),

etapas posteriores

do processo
do processo,

sa para outras regiões
gração espacial
senvolvimento

(a) o iní

(centros

deixando

de maior

as demais

de dese~volvimento;
o desenvolvimento

apresentando

(b) em

para inte-

(c) o processo

tende a se concentrar

re-

se disper-

uma tendência

da economia nacional;

nas'regiões

hipóteses:

na economia nacional é ba

de um ou poucos centros

giões marginalizadas

nacional e regi~

de

de-

espacialmen-

te - devido à int~r?iç~o industrialização-urbanização,

limi-

85
tando o potencial
or dimensão
larização

de desenvolvimento

nas regiões,

e da dispersão

quarta hipótese

referente

descentralização
83
na •

o

independentemente
inter-regional
a urbanização,

da atividade

problema

ra outras regiões,
a consolidação

das atividades.

na area metropolit~

desequilibrado

na medida

econômicas?

das firmas

indivíduos?

pa-

tentando

al-

para reduzir

Quando

(em ter-

e para onde ser dispers~

Qual é a estratégia

mais ade

em uns poucos centros ou um padrão de di.2

persao concentrada?
lizações

da economia deve

a dispariaos países mais industrializados84•

de desenvolvimento),

quada, concentração

ou se-

em que o governo visa estimular

de crescimento

em relação

à

,

das regiões mais desenvolvidas,

das as atividades

Uma

seria a tendência

Mas, ainda assim, surgem algumas indagações:
mos de estágio

de po

no sentido de dispersar as atividades

cançar taxas elevadas
dade relativa

industrial

do processo

central está na segunda hipótese,

Ja, porque o desenvolvimento
ria ser "corrigido"

a centros urbanos de mai

Teria o governo
(principalmente

Discutiremos

controle

sobre as loca

as multinacionais)

e dos

alguns destes problemas mais adian

te.
Inicialmente,

faremos alguns comentários

sobre o mo-

delo Centro-Periferia
inserido na seqttência do processo de de
.
.
. dmann 85 ve" o processo de desensenvo 1 Vlmento
naclonal.
Frle

83 - Para a elaboração destas
al Growth, pp. 138-39.

idéias, ver Richardson,

Region

84 - No momento evi taremos a discussão sobre se a meta governamental é a mais adequada, bem como a discussão
sobre
crescimento versus desenvolvimento.
85 - John Friedmann, Regional Development POlicy:
A
case
study of Venezuela (Cambridge, Mass: MIT Press, 1966 ),
pp. 10-14.
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volvimento

nacional
i. e.;

,mos espaciais,
econômicas

como uma seqttência de estágios
a incidência

e da população)~

geográfica

orientada

pacial da Economia.

O

primeiro

etapa pré-industrial

da sociedade,

ção de "ilhas" econômicas
tegração

das

atividades

para uma integração

estágio,

que coincide

se caracteriza

no espaço geográfico,

e o exterior,

centros nas várias regiões

trutura necessária

para as atividades

segill}doestágio

é caracterizado

zação que, inicialmente,
(centros das regiões
exportador,

pela form~

com pouca iE;

internamente

nas fases

uma relação

para as periferias

mento de matérias-primas

cen tro s
do

colonial, onde os

nas relações

O

sub-regionais

(centros pOlítico-administrativos

de algumas regiões

s'oladas), seja devido às pressões

pOlíticas

ou/e a uma maior
n o

mui to embora os centros

sendo aqueles onde se iniciou

.

.'

o processo

antes i

pelo desenvolvimento

e comunicações,
continuem

tercei-

de uma descentra-

a alguns centros

do sistema proporcionada

in-

no forneci-

dinâmicos.

pela viabilidade

em direção

do sistema

modelo

mais desenvolvi

a periferia

aos centros

se caracteriza

sistema de transporte

O

superam os "spread effects", devido às

especializando-se

lização industrial

a infra-es-

nos maiores

uma infra-estrutura

desfavoráveis

ternas de trocas,

e

pelo processo de industriali-

que se destacaram

efei tos "de pOlarização

expor-

do setor exportador.

se concentra

apresentando

da), estabelecendo

dinâmicos

a

como estável, s~

gindo determinados

integração

e2

com

dado o caráter do modelo

tador); este estágio pode ser caracterizado

ro estágio

ter-

(ocorrendo uma ligação mais intensa entre estas uni

dades isoladas

condições

(em

de industrialização.

O

quarto estágio se caracte-

riza pela -ihtegração da economia nacional,
de um sistema de cidades
senvolvimento

funcionalmente

se acelerando

zes urbano-industriais,

com

o

int~grado,

na ou nas proximidades

surgimento
com

o de

das matri

com um ritmo de desenvolvimento

da e-

87
conomia auto-sustentado,

com um eficiente

sistema

inter - re-

gional de fluxos de bens e de fatores.
Na mesma perspectiva,

Hilhorst

assinala

que:

1) O crescimento regional resulta de uma série de
decisões efetuadas dentro e fora da região, levando ao comércio inter-regional, com o cres c imento auto-sustentado da região dependendo de sua
habilidade em diversificar sua estrutura econômi
ca e minimizar os efeitos de pOlarização exercidos pelos centros dominantes do sistema, enquanto o setor exportador determina a infra-estrutura da região nas primeiras etapas do processo de
desenvolvimento regional;
2)

o crescimento regional é acelerado pela especialização e criação de economias de escala, o que
leva a uma estrutura espacial dos centros urbanos;

3) emerge uma hierarquia urbana na estrutura de cidades influenciada por elementos administrativos,
minimização dos custos de transporte,
acidentes
naturais e fatores políticos;
4) o processo de desenvolvimento regional culmin
a
quando a distribuição espacial das atividades e
especialização estão internamente integradas, fa
zendo parte de'um sistema global;
5) entre as razões de uma região não se desenvolver,
estão: a exaustão dos recursos naturais, alterações na demanda 'e uma estrutura sócio-política de
ficiente86•
Neste sentido,
lizado por McCrone
nomia britânica.

86 - Hilhorst,

87

é interessante

mencionar o estudo rea

sobre os desequilíbrios

Destaca

Regional

que componentes

Planning,

regionais na eC2

estruturais,

tais

pp. XI - XII.

87 - Gavin McCrone, "The Location of Economic Activi ty in the
United Kingdom", Urban Studies, vol. 9, nº 3 (oct. /72)
pp. 365-375.
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como disparidades

nas taxas de crescimento

tam sériós desequilíbrios
econômicos,
mento,
nômica;

alterações

na demanda

nas decisões

e os efeitos de mudanças

regional,

e oferta

dos

locacionais

recursos

do

investi-

tecnológicas na estrutura

estes fatores, de caráter dinâmico,

veis pela estagnação

acarre-

de algumas regiões,

são os responsá-

pois, os mecanismos

de que dispõe uma Nação para os devidos ajustamentos
riações no cenário
do os problemas

internacional,

ocorrem

de uma moeda uniforme

às va-

não. estão disponíveis

a nível regional,

torna impossível

ec~

qu~

pois, a existência

para a região um ajus-

tamento na taxa de câmbio, não podendo então ajustar sua posição competitiva.
ta dificuldade

Para o autor, o problema

de ajustamento

encontrada

central está nes

pela região,

e con~

:,.

clui que a única maneira
rá at~avés

da pOlí tica gove~namental,

ma d e sub'd'
Sl

que a economia
cumulativas

a

agora à análise de um dos

espacial deveria

explicar:

dos centros desenvolvidos
dispersão

das atividades

reas (visando uma maior integração
mo poderemos

precisar

gunda hipótese

sob a for

nal/nacional.

Vimos anteriormente

ção sobre o processo

p.

374.

cumulativo),

centrais

dadas as vantagens

econômicas

para outras á-

espacial da economia)?

quando isto ocorrerá?

fundamental

pontos

de uma Nação, porque ~

da relação desenvolvimento

que é de importância

88 - ~.,

especialmente

lOS 88 •

Passemos

correrá

de induzir o crescimento regional s~

Trata-se

Co-

da se-

nacional/regional,

para o planejamento
(ver Fig. 2

regio-

e argumenta-

que há uma tendência ao pr~

89
cesso de aglomeração em focos da região
industrializou,

considerando-se

de a geografia
do sistema
natureza

condiciona

urbano,

especialmente,

e a tecnologia

re espontaneamente,

do sistema.

quais

entre

tente

concentrada,

e o da dispersão
do País?

tema de planejamento

la sociedade.

nejamento

dado o grau de dependên-

Torna-se

destacamos

espacialmente

praticamente

pOlí tica

do País

especialmente,

que participam

cesso de redistribuição

desta

enquanto no extremo oposto,
necessidade

um perfil

crescimento

de renda,

Caberia

em que

de subdesen-

pois,

de um pro
muitos a~

argumentam que umpro
o nível de desenvol-

autores

de crescimento,
argumentam sobre a

a fim de que pudesse ser ga

de demanda visando

estável.

con-

que o desen

trata-se

as potencialidades

de uma redistribuição

o está

a forma de interação

controvérsia

outros

e
pe-

umprocesso

aos estágios

da renda afetará

reduzindo

prever

e o caráter

ao da çlistribuição

regio-

no contexto do pl,3

de nossa economia. A nosso ver,

vimento do País,

za o sis-

estabelecidas

considerando-se

almej ado pelo País é relativo

blema semelhante

obj eti vos e

o desenvolvimento,

dividir

com a economia internacional

volvimento

res-

o problema de qual épo

deva ser inserida

se encontram as nações mais avançadas,

rantido

a este

utili

impossível

(se é que tem sentido

tínuo emestágios),
volvimento

e para alcançá-los

com as metas de crescimento

global

o

exis-

é mais adequada para umapolí tica

a dispersar

gio em que esta

tores

de que dispõe

Faremos algumas observações

lugar,

ca (fase do processo)

qual a relação

não ocor-

formal.

Emprimeiro

nal destinada

forma

o processo de concentração

econômica,

on-

exógenas e à

assumindo que o Governo tenha estabelecido

metas de pOlítica

a

dispersão

são os argumentos

Governo para a decisão

pei to,

determina

Se tal

se

o estágio

bem como devido às variações

da adaptação

cia externa

que primeiramente

assegurar

indagar,

neste

uma taxa

de

c o n t e x to,

90
até quando o processo
manutenção

de desenvolvimento

da concentração

cações espaciais),
senvolvimento.

da renda

economias

mais desenvolvidas

centração

da renda - podemos

-

a

deste de-

que o objetivo

cen

da "gap" que nos separa das
,

e para isto e exigida

a con-

antever que o processo de con ,
da renda permanecera inalterado, salvo condições ex

centração
cepcionais,
produzimos

pois o "gap" tende a aumentar
automóveis,

desenvolvidas,
ciais?

dos objetivos

em que assumimos

traI do Governo é a minimização

exigirá

(que .obviamentetemimpli

e qual a natureza

Na medida

proposto

).

cimento

situação

e amanhã,

Acrescenta-se

x

bem-estar

histórico

entre o processo

consecução

concentrada,

produtivas,

e as

esteja inserida num padrão

que considere

a necessidade

(macro, setorial,

intra-regional,

dos objetivos

volvimento,

uma outra, cre,2,

que a época para se iniciar o

com seus estágios

nal, regional,

espa-

de desenvolvimen-

das atividades

de desenvolvimento

planejamento

foguetes

da população.

acima, acreditamos

de dispersão

que fabricar

a esta controvérsia,

to e o padrão de localização

processo

por que passaram as economias

teremos

Dada a interação

observações

ainda mais (h o j e

projetos;

estabelecidos

dadas as restrições

do

inter-regi~

local) que

vise

a

pelo processo de dese,!!

do comportamento

da economia

internacional.
No caso da alocação

espacial

dos recursos

na econo-

mia, temos dois enfoques

distintos:

crescimento competi tivo e

crescimento

O primeiro

tem como base que, uma de

generati vo.

/,

terminada

taxa de crescimento

da economia

é dada, e que e I a

pode ser obtida ao distribuir

os recursos

existentes entre as

regiões

(considerando-se

que compõem

desvantagens

o sistema

locacionais,

neste sentido o crescimento
liza às expansas

custos comparados,
de uma determinada

as vantagens

e

mercados, etc.);
região se rea-

de uma outra ou outras regiões,

e ignora a

91

possibilidade
possa causar

de que, um determinado

impacto na taxa de crescimento

foque generativo
que

à

cional como resultante
que implica

das

de uma região

de uma outra região,

predomina

mina no segundo.

O endesta-

pode

Acrescentando

ro enfoque reinforça

enfoque,

causar
afe-

Enquanto o fa

o social predo-

o fator espacial,

a concentração,

o

devido, principal

intra-regional.

no primeiro

na-

regiões,

na taxa nacional sem necessariamente

melhoria na eficiência

tor econômico

nacional.

ao tratar a taxa de crescimento

em que o crescimento

favoráveis

à

região

das taxas individuais

tar o desenvolvimento
mente,

numa

se encontra no outro extremo, dando

dimensão regional,

impactos

crescimento

enquanto

o primei-

o segundo rein

força a possibilidade de uma concentração dispersada no espa
89
ço geográfic0
Esta dualidade não implica na controvérsia
eficiência
nejamento

x

eqüidade.

em estágios,

Acredi tamos que a elaboração do pIa

dê uma ênfase maior ao enfoque compe-

titivo, mas, desde que sejam estabelecidas
trativas

para os vários

estágios

unidades

do processo

adminis-

de planejamento

com funções de não apenas prover as metas estabeleci das
plano global, como também determinar
de crescimento

'.
das varlas

e avaliar os potenciais

,
areas
espaciais

'.
-t
em seus varlOS
nl-

veis, para que possa através de "feedbacks"
nejamento,

introduzir

"feedbacks"

do processo

89 - A este respeito,
86-88.

no s.istemade pIa

aspectos do enfoque generativo,

rando incl usi ve as metas estabelecidas

no

alte-

(irrlependentemente dos

competitivo).

ver Richardson,

Regional

Growth, pp.

92
Ignorando

o enfoque generativo

gens cumulativas
argumenta-se

existentes

maximizar

o produto

dutividade

nesta$

cado conduzirão
atividades,

e dadas as vanta-

nos principais

frequentemente

pacial das atividades

no momento,

centros

es-

deve ser mantido a fim de que se possa
(renda) nacional,

devido a uma maior pro-

áreas, e que mecanismos

de operação

de redistribuição

na medida em que as deseconomias

atinjam determinados

níveis.

de mer

espacial

de

com es-

algumas das possibilidades

um padrão de dispersão

das

aglomeração

Embora não concordemos

analisaremos

possam favorecer

País,

que o padrão de concentração

a um processo

ta afirmativa,

do

que

espacial concentra -

da:

1) Devido

a fatores exógenos ou a eventos a 1 e a t ó -

rios, alguns centros bastante

afastados

podem desenvolver

determinadas

cados protegidos

pela distância

tas atividades

dependerá

drões de distribuição
de alguns produtos,
Como determinados
anteriores,

blemática

o sucesso des

do tamanho do mercado interno

haverá uma tendência

1

pa-

de exportação

tecnológicos

centros urbanos

exigidos,etc.

se desenvolveram
a se acentuarem

em etapas
as dispari-

Na medida em que estes centros vão se

(via aumento de renda e população), surge a pr~

das economias

de aglomeração
fundamentais

de maior porte dimensional

giões mais adiantadas)

que vão. se desenvolvendo

para

para o de-

a atração de in-

(talvez filiais

de infra-estrutura.

através da~ matrizes

banas, podem reter populações
grar para as regiões

necessárias

das

re-

e de pessoal qualificado, o mesmo acon

tecendo com as necessidades

produtividade

centrais

pois, possuem mer

interveniente;

dos processos

senvol vimento posterior,
dústrias

atividades,

da renda, possibilidades

dades intra-regionais.
desenvolvendo

dos núcleos

que normalmente

mais adiantadas

do setor agrícola.

Na medida em
industrial-urtenderi am a mi-

do País, e

Mas, com a

aumentar

integração

a
do

93

sistema espacial,
ma de transportes,

aumentará

tos, o que tende a favorecer
reas mais adiantadas.

ternos e externos
tor, geralmente

melhoria no siste

a concorrência,

para os produ-

as indústrias

Entretanto,

menta o nível de informação
des de investimento

à

devido, principalmente,

atrair capitais

o grau de incerteza.

apontado na literatura,

que pode favorecer

é a existência de complementaridades

so produtivo,

entre estas e a região mais adiantada,

mo o custo mais baixo de fatores de produção
As posições

para

desenvolvimento.

a

no procesbem co-

a atração

espaciais

regiões no sistema como um todo, bem como em relação
são de suma importância

i,!l

Outro fa-

estas regiões

cado externo

au-

sobre as potencialida-

na área, o que poderá

de novas firmas para a região.

nas á-

como desenvolvimento,

existente

ao diminuir

localizadas

destas
ao mer-

para seus potenciais

de

94
2)

O

fator eqüidade no sistema regional
""
pode levar a pressoes

intra-regional
volvimento

de certas regiões;

a controvérsia
contexto

eqüidade

x

do desenvolvimento

ces de desenvolvimento
ao inibirem

mas criados,

regional,

pois,

índi-

sócio-econôrr.ico de determinadas

áreas

de crescimento,

e geralmente

como raciocinam

ticas os governos estabelecem

limitada,

levam muitas ve-

de fatores

dos

procle-

em termos de dispa
. e pol~~
SOClalS

que visem a superação

pela econo~ia

de merca-

(a mobilidades

dos fato-

como vimos no caso do capi tal, e a existên-

cia de constantes
conômica

objetivos

não solucionadas

do, através do movimento

é

no

os baixos

do governo para a minimização

destas disparidades

pOlíticas,

tem sido estudada

.
90 , por questoes
"".
rl. d ad es nas ren d as per caplta

res

para o desen-

além das discussões

eficiência

seus potenciais

zes a intervenção

~ .
polltlcas

e mesmo no

locacionais

e elementos

limitam ainda mais a mobilidade

flito eqüidade/eficiência,
confli to entre prosperidade

de natureza
dos fatores).

em termos espaciais,
espacial/prosperidade

seja, o que é mais importante

não-eO co~

se resume no
pessoal, ou

para a Nação: a prosperidade

de

90 - Para a controvérsia eficiência versus e q ü i d a de, ver
William Alonso, "Equi ty and its relation to efficiency in
Urbani zation" (Berkeley, Cali fornia: Uni v. of California, julho/68), working papeI' nº 78. O autor sugere o em
prego de índices de eqüidade para uma melhor compreen~
são por parte do público e, em particular dos pOlí ticos,
tal como ocorre com as medidas de eficiência facilmente
compreendidas; sugere o emprego de duas medidas: uma ba
seada no número ou percentagem acima ou abaixo de um cer
to nível, a 'outra baseada no desvio ponderado
relativo
em torno da média, isto é, o desvio relativo
(ver pág.
12). Durante grande parte do referido trabalho o autor
salienta a existência da autocorrelação geográfica, e s~
gere que devemos raciocinar em eqüidade baseada em outras variáveis que não o nível de renda, como por exemplo índices de desemprego.
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seu povo ou a prosperidade
ma de levar os empregos
gos.

O argumento

paciais,

à

em termos espaciais;
população

ou, o probl~

ou a população aos empre-

de uma maior justiça social, em termos es-

se deve ao fato de que inexistindo

emprego nas cidades pequenas,

os elementos

oportunidades
mais

de

dinâmicos

e

jovens, bem como recursos de capital fluem para as cidades
,
prosperas, o que, em termos cumulativos deterioram ainda mais
a situação

econômico-fiscal

destes municípios;

e,

~

um

Pals,

por mai s rico que sej a, não pode desprezar uma infra-estrutura sócio-econômica
riscadas

por menor que seja, como se tivessem

do mapa uma série de comunidades.

tantemente

utilizado,

des, é relacionado

Um argumento

sido
cons

ligado à migração para as grandes cida

à anomia e cidade grande, onde o migrante

nao se a dapta ao novo am b'lente 91 .
rol

~ .

A nosso ver, a polltlca
sear no aumento da prosperidade
cursos escassos
.,

cresclmento

da população,
.

em areas com potenclal

se ba

e dados os re-

etc. )92.., lncluSlve

saúde, serviços públicos

.
com o fomento d a ffilgraçaoatraves
rol

educacional,

daptar às condições

de desenvolvimento,

o mínimo de infra-estrutura

(como educação,

melhor formação

deveria

de que dispõe o País, teria que incentivar

cendo às cidades pequenas
-econômica

governamental

para que o migrante

,

o

ofer~
sócio-

mínimos,
d

e uma

possa se a-

das cidades maiores.

91 - William Alonso questiona esta relação entre anomia e cidade grande, ao afirmar que exi stem pessoas que "vivem
bem" em qualquer lugar (em termos de adaptação), algumas
em determinados tipos de cidades e outras em nenhuma lo
calidade, em "Problems, Purposes and Implici t Policies
for a national strategy of urbanization" (Berkeley; California: Institute of Urban and Regional Development ,
Univer. of Berkeley), (agosto/71) Working paper nQ 158.
92 - Neste

sentido seria bastante útil o emprego de uma regi.2
nalização para a área em estudo.
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Desta forma, o processo
centrar

na unificação

cionar os problemas
sar recursos

de pOlíticas

seria a utilização

tema de cidades,

coerentes

nacionais-regionais,

que visem objetivos

Um exemplo,

de planejamento

que poderia

cursos em cidades pequenas

muitas vezes contraditórios.

talvez evitar a diluição dos re-

tem viabilidade,

de um sistema

.
.
ASSlm
sen d o, o que se preconlZa

na demanda
externo

cos do atual modelo brasileiro),

tribuição
viamente

dimensão

da renda.
o Governo

atual modelo

que um dos fatores que po-

das atividades

do comércio

à

espa-

de pÓlos ao invés de um único, in-

tência de uma desaceleração

da, devido

o

no grau e dinamismo do si2,

argumenta

de levar a uma dispersão

(econômica)

ver,

o

3) Richardson95

industrial

pois a nosso

espaclal 94 .

o

a intensificação

e ao

pelas grancEs ci

em termos de várias unidades

tema ur b ano como um to d o 93 .
terllga d os na estrutura

de crescimento

enfrentados

ciais deve ser visto conjuntamente

é a criação

solu-

ao invés de disper-

sem potencial

que se torna problemático

que visem

de pólos de crescimento no sis

mesmo tempo aliviar os problemas
dades, se tal pOlítica

deve se con-

externa (lembremos que

é um dos objetivos

bási

de tal forma que a expansão

dos núcleos
do mercado

econôIT.icas,é a exis-

centrais

interno

e

Se esta desaceleração

pode

ser reduzi

à conseq-Uente

dis-

é estrutural,

ob-

teria que aI terar os parâmetros básicos do

de desenvolvimento,

e formular

outro que se ba-

93 - Ver Niles Hansen, Rural Poverty and the Urban
Crisis
(Bloomington, Indiana: Indiana Univ. Press., 1970), especialmente caps. 9 elO.
94 - Neste sentido, daremos uma maior ênfase na parte fina 1
deste trabalho.
95 - Richardson,

Regional

Growth, p. 144.
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seasse eminentemente
mudanças

profundas

res industriais,

no mercado
na composição

interno,

trazendo

e evolução

portanto,

dos vários seto-

assim como em outros setores econômicos. Des

ta forma, o desenvolvimento

das potencialidades

giões poderia

com um apoio infra-estrutural

pOderia

ser fomentado

repercutir

favoravelmente

çao como um todo (o crescimento
mulado para este objetivo,
economia,

no desenvolvimento
generativo

poderia

e do desenvolvimento

ou seja, a integração
4) Um fator, comumente

efeti vação da dispersão

espacial

de polarização

apontado pelos autores para a

de aglomeração

se resu-

de desenvolvi-

ao superarem as econo-

criam um processo

Embora

seja bastante

(d eseconomlas
')

onde

os efeitos

rigem ao que poderíamos

ou seja, o desenvolvimento
onde se procura maximizar
mizar as deseconomias,

de cidades em suas
as economias

a produtividade

96 - Ibid., pp. 175-196.

proximidades,

de aglomeração

e mini

do sistema de trans-

do mercado nacional.

mos que os custos dos serviços públicos
zação, aumentando

dando o-

de Metrópole Polinucleada,

dada a orientação

portes e o desenvolvimento

p ar a

que o impacto maior se

destes grandes centros,

qualificar

es

que mesmo

das atividades econômicas

outras regiões do sistema, acreditamos
nas proximidades

difícil mensurar

d e aglomeraçao
~ 96 , e

que haja uma certa dispersão

verificará

horizontal da

são superados pela difusão do desenvolvimento

em outras regiões.
.
tas economlas

da Naser esti-

das atividades econômicas,

mias nos grandes centros,

que

do sistema).

me no fato de que num certo ponto do processo
mento, as deseconomias

de certas re

Se assumir-

independem

da locali

nas proximidades

dos gran-

98
des centros
glomeração

(devido

.

latlva

97

existência

das enormes economias

líquidos para estas cidades em

atraindo portanto,

novas atividades

de a-

num proce2

que o grande centro possui), resultará

so de benefícios
midades,

à

suas

proxi-

de forma acumu-

.
ii) Síntese da Teoria do Desenvolvimento
Nesta seção, veremos

Regional

as proposições apresent adas por

Friedmann

sobre o atual estágio da Teoria do Desenvolvimento Regiona198, e as características apontadas
por Richardson 99 que esta teoria deveria ter.
As proposições

apresentadas

por Friedmann

são:

a) As economi as regionai s são abert as ao mundo exterior e, portanto,

sujeitas a influências

exter

nas;
b) O crescimento

econômico regional

,
e externamente

induzido;
c) A tradução com sucesso do crescimento
exportador,

depende da estrutura

da região, da distribuição

do

setor

sócio - polí tica

local da renda

e dos

padrões de gastos;

97 - A este respeito, ver William Alonso,
"The Economics of
Urban Size" e Edwin Von Boventer, "The determinants o f
migration into Western German Ci ties".
98 - John Friedmann, Regional Development Policy;
e Márcio
Olympio Guimarães Henriques, "Um estudo teórico d e estratégias ou al ternativas espaciais de desenvolvimento
para o estado de S. Paulo", mimeografado, a ser publica
do pelo CEDEPLAR.
99 - Richardson,

Regional

Growth, pp. 209-212.
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d) A liderança
daptação),
qualidade

pOlítica

local é decisiva

com sucesso,
da liderança

sada de desenvolvimento
e) O crescimento

econômico

às mudanças

para a (a-

externas.

depende da experiência

A
pa2

da região;
regional

em parte corno um problema

pode ser v i s to

da localização

de fir-

mas;
f) O crescimento

econômico

tende a ocorrer na matriz

de regiões

urbanas,

e, é através desta matriz que

a economia

espacial

em desenvolvimento

é organi-

zada;
g) Os fluxos de mão-de-obra
equilibradora

tendem a exercer

força

nos efei tos de bem-estar do cresci-

mento econômico.

Mas, resultados

contraditórios

podem também ser obtidos;
h) Quando o crescimento

econômico

rante um longo período
opera na direção

é sustentado

de tempo,

da integraçã?

sua

du-

incidência

da economia

espa-

cial.
Richardson,

aponta as seguintes

"l. As constantes
lise da economia
terminadas

•

tteI

locaclonals

espacial.

localizações

•

características:
•

,

sao lmportantes na an~

Estas constantes

no espaço econômico,

representam

de-

e num certo sen

tido, determinam

a estrutura

espaci al da economia; estas con2

tantes incluem:

i) recursos

naturais

tência de urna cidade

grande estabelecida

sultado de urna vantagem
car atualmente
na qualidade
apresentem

imóveis;

locacional

a exis-

no passado, cornore-

- que pode não se verifi-

- ou, por pura chance;

iii)

da terra faz com que determinadas

vantagens

ii)

sobre as demai s.

heterogeneidade
localizações

100

2. O potencial
de:

i) recursos

trair recursos

de crescimento

imóveis

internos;

ii) sua capacidade

móveis de outras regiões

seus (embora ii dependa dos retornos
independente

implicam

e as economias

espacial

especialmente

devido a:

em retornos

regiões;

crescentes,

são atraídos

as conclusões

para

o

as externalidaAs economias

de

i) elas explicam a co~

em certas regiões no sistema

nas respectivas

tores de produção
aceitamos

é

externas

cruciais

de urbanização.

são importantes

nas cidades

dos

el a não

economias

são elementos

urbano e regional,

des espaciais

centração

manutenção

aos fatores,

de aglomeração,

de escala e indivisibilidades

aglomeração

e da

de a-

do item 3 abaixo).

3. As economias

crescimento

de uma área dep end e

nacional

e

ii) na medida que elas

podem explicar porque os fa-

para uma determinada

área (se

do item 5 abaixo, elas representam

atração de firmas, famílias

e executivos,

des, mesmo quando se verifica

a ausência

a

etc., para as cid~
de al tos retornos p~

cuniários) .
4. As constantes
processo

de aglomeração,

são da dispersão

(a existênci a

nos centros de aglomeração,

de bens e serviços

restringem

res não-econômicos
cesso de dispersão,

se desenvolve

localidades
ao invés de

desta forma uma
refletindo

para a aglomeração,

visando

são importantes

o ta-

desde

o mercado local. Fato-

para a explicação

tal como as preferências

plicam porque uma grande parte da população
centros de aglomeração,

de

e os bens e serviços dos escalões

a extensão

que eles devem ser produzidos

no

para a compreen-

(ex. serviços urbanos),

manho das áreas de mercado,
inferiores

nacional

restrições

explica porque determinadas

atraem outras atividades

hierarquia

impõem

e são fundamentais

do crescimento

custos de transportes

serem fornecidos

locacionais

do pro~

locacionais

ex-

mora afastada dos

mesmo se isto acarreta

uma perd a n a

101

renda potencial,

bem como fatores pOlíticos

tentam reduzir o crescimento
dida que o governo realiza

que

reduzem

das grandes aglomerações,

ou

na me

investimentos

de infra-estrutura

locacionais

não podem ser racio-

em outras áreas).
5. As preferências
nalizadas

apenas em termos de custos e benefícios mmetários;

elas constituem
ocorrerem

a principal

razão dos fluxos migratórios

de acordo com as previsões

ciais de salários,
mobilidade

baseadas

e são responsáveis

nos

do capital.

flexibilidade

no sistema de transportes

ais na explicação

do processo

giões, especialmente

e

uma

da evolução

de descentralização

tecnológica

(ex. "layout"

as possibilidades

para novas moradias,

afastadas

maior

são fatores essencin.a s r e-

para as firmas que podem ter

cas), bem como aumentam
divíduos

diferen

em parte pela limitada

6. Reduções nos custos de transportes

vantagens

não

acesso
das

às

fábri-

de escolha dos indos centros das cida

des grandes.
7. A economia

espacial

grau da inércia locacional,
de realocação

é caracterizada

devido tanto aos pesados custos

como às preferências

-se o fato de que a durabilidade

locacionais.

Acrescenta-

da localização

da infra-es-

trutura e do sistema de transporte
põem restrições

na flexibilidade

inter e intra-regional

da estrutura

po, exceto no longo prazo; por estas razões,
pacial da economia responde

lentamente

tos, demanda e nas condições
8. A durabilidade
tos regionais
(especialment~
volvimento

e urbanos,

im-

espacial no tem
a estrutura

às variações

es-

nos cus-

tecnológicas.

e as localizações
fazem das decisões

infra-estrutura)

da economia

pelo a 1 t o

espacial.

elementos

dos investimende

investimento

críticos no desen-

As decisões

de investimen-

102

to operam numa seqüência

temporal

e de natureza

interdepen-

dente; desta forma, as funções de investimento,
uma firma individual,
consideração

devem conter um elemento

a localização

zados em períodos

me s m o para
que

leve

e a escala de investimentos

em

reali

anteriores.

9. Acima de tudo, uma acei tável teoria do crescimento regional

deve levar em consideração

xa de crescimento
difusão

tecnológico,

os determinantes da tE

sua incidência

para outras áreas da economia.

do progresso

tecnológico

xa e a incidência
calidade,

dependerão

A menos que

seja determinada

espacial

do progresso

das economias

espacial

taxa

exogenamente,

a ta-

tecnológico em uma 1£

necessário

a inclusão de um modelo explicativo

de difusão

das inovações;

espacial

tende a acompanhar

a

a

de aglomeração.

concluindo,

e

Torna-se

do

o processo

processo

de difusão

a matri z dos fluxos

de capi tais

móveis" .

o autor apresenta uma versão reduzida
embora saliente

as dificuldades

mente para certas variáveis
funções de produção,

etc.

100 - Tbid., pp. 212-216.

do

de sua aplicação,

como economias

de

lOO

modelo

especial-

aglomeração,
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c) Planejamento

Regionalt

1) Considerações

Gerais

Pretendemos
do processo
troduzindo

Industrial

estudar nesta seção,

de desenvolvimento
o planejamento

modelo de desenvolvimento

regionalização

econômico-social

do País, in-

(ver Fig. 2), o País formula um

econômico-social

que

é

geográfica

formal, influencia

do desenvolvimento

micas e da população,

a evolução

da in-

das atividades

econô-

que em parte é influenciada

tribuição no passado destes elementos no espaço
Entretanto,

não acreditamos

iSOladamente,
considerar

determina

por suas relações no cenário internacional e,

através do planejamento
cidência

a

industrial-urbano.

Como já salientamos

do parcialmente

e Urbano

intra-regional

os outros subsistemas

uma interdependência

geográfico.

ser eficaz o estudo de uma área,

(seja regional,

sua vez é um subsistema

pela di s-

ou local)

sem

que compõem o País, que por

da economia

internacional,

entre estes subsistemas,

pois

há,

dado o grau de

abertura espacial dos mesmos e devido a ausência de mecanismos de ajustamentos
ter dependente
volvimento

tal como ocorre a nível nacional.

da economia brasileira,

e de integração

ção dos centros urbanos
são elementos
se pretende

de desenvolvimento
os objetivos

-econômico

a evolução e diferencia-

que devem ser considerados

a inter-relação

entre

os

industrial-urbana

no contexto

etc.,
quando

processos

e de urbanização-industrialização,

de uma pOlítica

mento) integrada

seu estágio de desen-

e do sistema de transportes,

importantes

compreender

espacial,

O cará

e para

(via planeja-

geral do desenvolvimento

sócio-

da Nação.

A ênfase que demos

à

interação

entre a Teoria da Lo-

cali zação e a do Desenvol vimen to Regional,
do trabalho,

se deve à importância

na primeira s'eção

que apresenta

para o pla-

104
nej amento industrial-regional
jamento

#

integrado

no contexto do plane-

•

a nlvel naclonal.
Ao contrário

o processo

do que ocorre nos países desenvolvidos,

de urbanização

é visto, nos países subdesenvolvi-

dos, como meio e o processo de desenvolvimento
como objeti. sen do, a polltlca
#.
d e d esenvolVlmento
.
.
vo 101
ASSlm
reglonal-urbano deve se subordinar
desenvolvimento
ternacional.

.

global - dadas as restrições

por exemplo,
a expansão

outros devem ser lembrados,

a integração

da fronteira

nacional
agrícola.

fixados no PND para outras regiões

e ocupação

rá a regionalização

devem ser

líticas regionais

objetivos

e urbanas.

padrão de funcionamento
espacial

objetivos
,
incorporados
a

requerem

é importante
diferentes

Não discutiremos

a incorporação

da hierarquia

dos programas

e

os

O que

lho os méritos do atual modelo brasileiro,
mos frisar que ele requer

como

a forma como se processa

do desenvolvimento.

é que diferentes

localização

in-

territorial,

Obviamente,

análise, para que se possa conhecer

destacar,

da economia

Além dos obj eti vos do Plano Nacional de Desen .,.
Ja mencionados,

volVlmento

aos obj eti vos gerai s do plano de

neste trab a -

entretanto,
de

um

urbana, no

setoriais

po-

quere

determinado
sentido

da

e de infra-es-

trutura.
Tentando integrar
o de urbanização,
co e urbano

Lasuen

integrado

o processo

de desenvolvimento

afirma que, um planejamento

pretenda

com

econômi

ao menos:

101 - Para maiores detalhes, ver J. Lasuen, "Desenvolvimento
urbano e nacional", apresent ado no Simpósio sobre Desenvo1vimento Urbano, Rio de Janeiro, 1974, ed. p e 1 a
Secretaria de Divulgação do BNH.
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1) Determinar em que AM, AU, e CC é preciso localizar - e em que medida - as inversões planej ad a s
setorialmente a nível nacional;
2) Determinar as inversões em infra-estrutura - físicas e sociai s - interurbanas
e intra-urbanas,
de' acordo com 1.
Estes objetivos
guintes:

devem estar subordinados

aos se-

1) O Plano deve maximi zar o PNB compatível com 2 e
3 seguintes (o que exige que as AM, AU e CC mais
dinâmicas sejam favorecidas) e integrar
o mais
possível o sistema urbano (com o favorecimento
das AM, AU e CC que possuem um papel de interconexão maior dentro do sistema urbano);
2) Garantindo um padrão mínimo de vida e meio-ambi
ente em todo o País, o que implica promover o de
senvolvimento das áreas de recursos inexplorados
ou obsoletos;
3) E, fomentando a homogeneização dos níveis de vida e meio - ambiental no País - em vista do que
foi di to anteriormente - exige que na sua seleção 1, se impulsionem as unidades que, setorial
e geograficamente,
tenham maior poder de irradia
ção para os seus "Hinterlands ,,102.
,
., .
tambem, as varlavelS

O autor indica,
cessárias

para a tipificação

e comportamento

,.
103
baslcas
nede todas

reas (AM, AU e CC), através da análise da base produtiva,
lações internas

e externas,

Está implícito
nejamento

funcionais

;

as are

e geográficas.

em sua análise que, o processo de pl~

regional-urbano-industrial,

se dá de cima para bai

,
102 - Ibid., p. 107. (AM significa
áreas urbanas e CC, capitais
103 - Ibid., pp. 107-108.

Areas Metropolitanas,
dos municípios).

AU,

106

xo, ou sej a, incorpora
mento regional
nerativo
jamento

competitivo,

de

não dando ênfase

por causa da existência

to competitivo),
tivo básico,

e visto

o processo

mos espaciais,

que a maximização
cumulativo

tende a aumentar,

eqüidade

versus

que pode ser atenuada
acei temos a integração
ção dos objetivos),
ção de cidades

ao nacional

através

do PNB é um obje-

à

emter
contro-

de di fíCil solução,

acima, proposta

(tipificação)

(desenvolvimen-

do desenvolvimento,

de pressões

acreditamos

Na medida em

o que nos levaria

eficiência,

pOlíticas.

por Lasuen

ser mais válida

sugerida

mas
Embora

(integraa

por Hirsch

3), pois permite uma melhor visualização

ge-

para o plane-

de "feedbacks".

está condicionado

desenvol vi-

ao processo

que, a nosso ver, é também importante

que o regional

vérsia

essenci almente o tipo

utiliza-

(ver

das relações

F i g.
exter-

nas e funcionais.
Antes de analisarmos
regional

e urbana,

faremos

os critérios

para uma pOlítica

algumas observações

sobre o proces

so de planejamento.
2) O Processo

de Planejamento

Nesta parte, nos basearemos nas idéias, expostas por
l04
Hilhorst
, sobre o processo de planejamento.
Para ele, "o
planejamento
decisão,

pode ser definido

que visa uma combinação

determinada

área, através

ma e as restrições

impostas

dados os objetivos

pela disponibilidade
N

Hi1horst,

Regional

105

Ibid., p. 112.

Planning,

em uma

de instrumentos de po

..
Para a especl.f'lcaçao d os ob Jetlvos

104

de tomada de

ótima das atividades

da utilização

lítica numa forma coordenada,

sos" 105 .

como um processo

capo V.

do

siste-

dos

recur-

.
gerals,
para

a

107

seleção dos instrumentos

e a sua utilização, o planejador

ve estar ciente dos valores

de-

e leis que regem a sociedade,

pa-

o confli to entre o desej ável e o vi á-

ra que possa solucionar
velo
A introdução
decisão,

do espaço e do processo

é fundamental

para a consecução

permi te uma classificação
mentos

(organizações)

acerca do plano.
.

em, locaIs, regIonaIs,

'"

..

naCIonaIS

veis de tomada de decisão,

coordenada

regional

possam

(S);

(C)

questão,

na medida em que haja uma discrep~ncia

de tomada de decisão.
controle

são: I (agências coletoras

básicos

E (agências executivas).
pelo menos dois aspectos

106 - Ibid., pp. 114-115;

o

de

e elabora

plano); P (01'-

pela tomada de d~

O subsistema
#

processo

do subsistema

de informações

gani zações pOli t icas); D (grupo responsável

apresenta

existente

entre a forma em

ção dos dados); T (órgão técnico que prepara0

cisões);

entre dois sub

por C, resultará

Os elementos

nacionais

é de natureza

e outro, a situação

S e a desejada

SJrau

nesta área. O pro-

e resulta da interação

um de controle

que se encontra

certo

para uma determina-

ser desenvolvidas

pOlítica,

, se por

'.
#
varIOS
nl-

de

na medida em que as atividades

cesso de decisão para uma determinada

sistemas:

e decisão

106

e InternacIonaIs

por outro, fornece um

ao planejamento

da área geográfica,

eminentemente

econômicas e dos ele

pela preparação

um lado permite a descentralização

e internacionais

de

A classi ficação das ativi dades econô mica s

..

de significação

tomada

dos objetivos, pois,

das atividades

responsáveis

de

de controle

•

POlltlCOS:

1)

acei ta(;ão

o autor salienta que a
decisões
in ternacionai s afet am as nacionai s, regionai s e locai s,
ao passo que as nacionais não afetam as internacionais,
mas sim as de ordem inferior, e assim por diante.
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de C como controle

do subsistema

e

S,

2) o controle

de D so-

de planejamento,

temos

I, T e E.

bre

Na decomposição
.
, .
os segulntes
estaglos:

do processo

1) Macro - onde são determinados
prioridades
cançar

e os instrumentos

as metas

os vários

setores,

PNB e das

metas

visando
sociais

a s

visando

aI

no plano;

- onde se busca
atingir

alocar

os recursos

o crescimento

entre

máximo

do

do plano;

3) Inter-regional
vidades,

a serem utilizados,

estabelecidas

2) Setorial

os obj eti vos,

preconizadas

- onde se busca

no estágio

distribuir

precedente,

entre

as atias várias

regiões;
4) Regional
para

as regiões

- onde se Vlsa

de planejamento,

a preparação

determinadas

dos

planos

no estágio

in-

ter-regional;

buscando
faça

suas

5) Local

- onde se vi sa o planej amento

oferecer

aos seus

necessidades
6)

prioridades

Projeto

,

dos projetos

•

é

(e intra-regional)
não generativa,
Entretanto,

seus

.tre

porque

esta

ao utilizar

o processo

pode levar

mencionados

os vários

de liberdade

níveis

(supondo

pOlítica
generativo

de

cada

reglonal

competitiva

nos estágios

a existência

de decisão).

.

'..

a uma reorientação

de

perml te "feed-

mas o estaglo

eminentemente

se fundamenta

em termos

dos obj eti vos

suceSSlvas;

de natureza

dado o grau

objetivos)

tágios

t'OJ.

aproxlmaçoes

que satis-

dos mesmos.

, .
em estaglos

processo

cidades,

e sociais;

a avaliação

na reorientação

•

por

econômicas

e o acompanhamento

este

o que implica

estaglo,

Estado),

culturais,

um ambiente

- onde se visa

Obviamente,
backs",

habitantes

de

e

anteriores.

cia região

(ou

(maximizando
dos vários

de coordenaçãoen-

es-
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Neste sentido,
planos estaduais
cional,

ao copiarem

nejamento

global

das técnicas,
107

das implementações,
vezes ambiciosos,

~

,estao

tos

de planejamento

na-

de escala do nível federal

mecanismos

e processos

.

fadados ao lnsucesso,

e por não considerarem

tem na escala nacional,

de ajustamento

de pla-

mesmo antes

globais e muitas

a inexistência

necessários,

tre o nível federal e o estadual

canais

de

informações

oben-

e mesmo entre departamentos

Desta forma, o planejamento

aproximando-se

nos

que exis-

para a consecução de determinados

Além do mais, inexistem

no nível estadual.

mui

por serem eminentemente

Estados dos mecanismos

ria mais eficaz,

frisar que,

o processo

isto é, uma transposição

para o estadual

jetivos.

é interessante

estadual

se-

mais do planejamento espacial

do que do global, devido aos canai s de informações exi sten _
108
tes
Agindo desta forma, e dado o grau de liberdade de
ação pOlí tica, o Estado poderia
petitivo,

assim como implementar

se beneficiar

do processo co~

o generativo.

107 - A este respeito ver Hárcic Olympio Guimarães Henriques
e Roberto Vasconcelos Moreira da Rocha, "Umc. tent ativa
de formulação de umc metodologia ao nívél intra-regioYl2..1", a ser publicada
pelo CEDEFLAR.
108 - Ver S. Boisier, A. r. Silva e Celsius Lodder, "Analisis
deI sisteIT.ade planeaIT.iento estadual no Brasil (preliminar), Cor:.vêni
o CEPAL/IPEA, Rio de Janeiro, 1972.
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3) Tipologia

Regional
l09

Friedmann
para sociedades

utiliza

a seguinte

tipologia de regiões

em transição:

a) Região Central
b) Regiões de Transição

em Declínio

c) Regiões de Transição

com Progresso

ou

Estagnadas

d) Regiões de Fronteira
e) Regiões com Problemas
A região central
tencial de crescimento,
cidades,
regiões

se caracteriza

geralmente

por seu elevado po-

centrado

em uma ou poucas

e que se estende para áreas geográficas próximas. As
em deClínio

dustrial,

são aquelas de natureza

de Colonização

so de depressão;

. ..

espaClalS

apresent am condições

As regiões

das e tornando-se

relatlvas

propícias

são regiões

ciais, requerem
110
nal

em proce2

em progresso
'"

( mas

em

que possuem e
.,..,

As regiões

que estão sendo ocupa-

As regiões

medidas específicas

a es

a reglao central,

para o crescimento.

inabitadas,

produtivas.

,.."

em relaçao

ed e-

que condicionaram

são aquelas que devido aos recursos

suas pOSlçoes

ou in-

embora subutilizada,

a fatores externos

destas regiões.

de fronteira

mais antiga, que entraram

de certa dimensão,

vido principalmente

transição),

agrícola

em geral, dispõem de uma infra-estrutura

conômico-social

tagnação

Espaciais

com problemas

de desenvolvimento

espa
regio

109

Friedmann, Regional Deve10pment,
pp. 66-97,
e Márcio
Olympio
Guimar~es Henriques, "Estudo Teórico de Estra, .
teglas" .

110

Para um estudo comparado das vári as tipologi as regionais (Friedmann, Hansen, Klassen), ver Márcio
Olympio
Guimarães Henriques, "Estudo Teórico de Estratégias".
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o

esquema proposto

a classificação

regional

destaca a necessidade
pendências,
os vários

por Friedmann

do País em estratos

de integrá-las

isto é, salienta
tipos de regiões,

não podem ser tratados

mas

a inter-relação

espacial

entre

pois os' problemas

de uma

região

isoladamente,

os objetivos

estanques,

num cor.texto de interde-

mas sim, dentro

sistema de regiões interdependentes,
siderando-se

e outros, não visa

básicos

de

um

que formam o País, e con

do Plano de Desenvolvimen-

to Econômico.
Como exemplo,
tre os problemas

temos a interdependência

da região central

e os das regiões

das, desde que muitos dos problemas
tropolitanas
riginado

podem ser decorrentes

nas regiões

Metropolitanas,
de recursos,
da economia
potencial
radiação

estagnadas;

e~

estagna-

que afligem as Áreas Medo processo

migratório

dados os problemas

regiões

estagnadas

e o problema

poderíamos

visualizar

um processo

o-

das Áreas

da dispersão
de integração

através de um sistema de pólos em localidades com

elevado de desenvolvimento
do desenvolvimento

forma, que poderia
pacialmente

de tal

levar a um processo de desenvolvimento
resolvendo

pelas Metrópoles,

indiscriminada

ção espacial

e com maior poder de iE

para seus "hinterlands",

mais harmonioso,

blemas enfrentados
dispersão

existente

por um lado, os pro-

e por outro, evitando

dos recursos,

da economia.

es-

visando uma

Queremos ressaltar

a

integra-

que, não se tra

ta de um enfoque que vise parar o crescimento das Metrópoles,
mas, apenas discipliná-lo
vos nacionais
Governo

propostos

dentro da perspectiva
e do grau de controle

sobre a localização

dustriais,

especialmente

derando-se

que o conceito

no espaço e no tempo.

dos

objeti-

exercido

dos grandes estabelecimentos

as empresas

multinacionais,

de região é eminentemente

pe1 o
in-

e consi
relativo
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4) AI ternati vas Espaciais,

Cri térios para Polí ticas Regionai s

e Urbanas
Para que possamos
ais de desenvolvimento

explicitar

espaci

para as regiões e cidades que as cons-

ti tuem - pOlítica regional-urbana
mos considerar

as alternativas

os objetivos

global para o País

- deve

gerais do plano de desenvolvimen-

to econômico-social

do País, dispor de uma Teoria do Desen-

vol vimento

e Urbano, e de critérios

Regional

as formulações
a implantação
rios níveis

e operacionalização

são centralizada

para os vá-

para um processo

de disper-

das decisões.

urbano na Economia,

que seja aumentada

pudessem

to espacial,

entre eles,
de

locais

de

locais e re
poderiam

e regionais

concentrados

do planejamento

é

e

informações

mais eficientes

planos coerentes,

dada a vigência

regional

estaduais,

para que os órgãos estaduais,

explicitar

do

a troca

e os governos

pois, canais de informação

contribuir

espacial

e o grau de interação

entre o governo federal
gionais,

disto,

e coordenação

Dada a forma de integração

suma importância

norteassem

de pOlí tica; além

de órgãos de controle
de decisão espacial,

que

no aspec-

em estágios,

im

pedindo que medidas tomadas no âmbito federal viessem encon-

,

,

tra-los despreparados,

.

.

o que e mUlto comum no atual slstema

de planej amento brasileiro,
tros tomando conhecimento

com os governos
de planos federais

afetam suas áreas, a posteriori,

incidência
nômico;

geográfica

e mui-

o que pode tra-

do plano geral de desenvolvimen-

saber quais critérios

das atividades

e por decorrência

que

para suas áreas geográficas.

Dados os objetivos
to para o País, restaria

e ou-

específicos

estando despreparados

tas vezes com seus planos já desatualizados,
zer graves conseq~ências

estaduais

a utilização

orientariam

a

econômicas no espaço eco
de determinadas

estra

113

tégias para as várias regiões
a fOrmulação

componentes

do sistema, isto é,

de uma pOlí tica regional-urbana

os obj eti vos do Plano de Desenvol vimen to.
podemos

salientar,

meio-ambiente,

eficiência

segurança

econômica,

nacional,

tem como meta principal

ca-se entre os critérios
mica.

de Custos Comparativos

-prazo,

o último é de longo prazo.

zes não disponíveis,

necessidade
eficiência

(que considera os cus
de Produtividade e Posão

to ser encorajado
riável comumente
formação

nas regiões
utilizada,

Industrial

ve-

devendo

o

mais eficientes

a

avaliar a
prazo

ent r e
de

..

1ev a

ao

os

produto

renda per ca-

os centros urbanos

de eficiência,

,

muitas

bem como devido

(urbano) per capita ou, simplesmente,

segundo categorias

meto-

de

dos planos.
Alguns autores,
111.
.
.
quais se d estaca Alonso
, utlllzam o concelto

de qualificar

estes

etc., o que

"proxies" na tentativa

em áreas alternativas,

pita na tentativa

curto-

de funções de produção,

para.a implantação

regional

de

de informações,

a ser utilizada,

de utilizar

ser utilizados

Entretanto,

características

qual taxa de desconto

econô-

(baseado em custos pri va-

os dois primeiros

dos exigem uma grande quantidade

do PNB, dest~

poderiam

soci ais) e o Critério

tencial de Desenvolvimento;

dos países subdesen

o da eficiência

dos), de Análise de Custos e Benefícios
tos e benefícios

terri torial.

a maximização

Para a sua operacionalização,

os métodos

Entre os cri térios

integração

mencionados,

com

eq~idade, bem-estar,

Como o plano de desenvolvimento
volvidos

compatível

e regiões

desenvolvimen(uma outra va-

é a razão entre o Valor de Trans-

e o Pessoal Ocupado na Indústria).

En-

111 - William Alonso e Michael Fajans, "Cost of Living
and
income by urban size", (Berkeley, California: Dept. of
Ci ty and Regional Planning., Univ. of California, Julho/
/70), working paper no. 128, pp. 1 e 2.
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tretanto,

como a produtividade

nho e posição
nado ponto

e a renda crescem com o tama-

espacial relativa

(tamanho de cidade),

de aglomeração

até

públicos

um

determi-

quando então as deseconomias

passam a superar as economias,

os custos dos serviços
tratando-se

das cidades

independem

e assumindo
da

que

localização,

de uma função em forma de U, de acordo com o ta-

manho de cidade, temos u~a curva de eficiência

espacial,

on-

de as di ferenças entre produ t ivi dade e custos são maiores, na
medida em que cresça o tamanho da cidade
mas dos grandes centros);
planejamento

reinforce

desta forma é de se esperar

a tendência

mento nos grandes centros.
da em que as deseconomias
mas e indivíduos,
fascínio

(e em cidades próxi

cumulativa

o

de desenvolvi-

Mas, devemos frisar que, na medi
não são internali zadas pelas

as grandes cidades

continuam

sobre eles, mesmo se o "turndown"

ência tenha sido atingido,

afetando

sistema como um todo (já apontamos

à mensuração

dades inerentes

que

fir-

a exercer

seu

da curva de efici

portanto

a eficiência

anteriormente

das economias

do

as dificul-

e deseconomias

de

aglomeração) .
Neste contexto,
tões importantes:

a primeira,

ral - o que se pretende,
longo prazo?

,

de levantar

se refere
••

"'-I

e a maxlmlzaçao

Será que a maximização

fluenci ar os padrões
prazo

gostaríamos

poluição
quicas,

ou

a curto prazo,

congestionamento,

te contexto,

no

longo

no

preseE;

pois, a tendência
como

aumento de doenças psí-

pode assumir características

se insere a problemática

ao in-

de graves problemas

etc., que já começa a ser verificada

cipais centros,

a

de ineficiência

dos outros,

e do meio ambiente,

nos países desenvolvidos
ambiental,

a curto prazo

Desta forma, o critério

não pode ser dissociado

te caso, o do bem-estar
verificada

tempo-

graves problemas

no longo prazo) é o mais desejável?

ques-

perspectiva

de locali zação das atividades

(o que pode acarretar

da eficiência

à

duas

nos nossos priE;
alarmantes.

do crescimento

Nes

via PNB
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e o bem-estar

da população.

No curto e médio prazo, poderí~

mos pensar num tipo de concentração
poles polinucleadas
ência garantida

das atividades

e em outros grandes centros,

cesso cumulativo

a importante

variáveis

possuírem

localizadas

numa deter-

(medida por qualquer

entre tamanho e posição espacial,

determinadas

cidades peou de outras

possuírem maior

de aIta produtividade

e ta~

de mui tos estabelecimentos

de pe

que se localizam

nas grandes

O fato de Cubatão possuir uma Siderurgia
outras empresas

de porte relativamente

cidades.

e uma Refinaria,

grande, fazendo

que possua o escore mais elevado em termos de VTI/PO
termos de Valor Adicionado

per capita,

fomentar

de indústrias

o desenvolvimento

mentaridade

com as indústrias

zar outras localidades
que as economias

mercado,

integração

des.

Em resumo,

em

devemos

e despr~

determin a da

especialmente

etc., e portanto,
do processo

que a,eficiência

in d u sregime

de

a nosso ver

de concentra-

é maior do que em outras

acreditamos

ou

Embora acreditemos

e outros fatores como

não está correto a intensificação
ção, porque. a eficiência

com

sem a mínima compl~

esta é eminentemente

econômica,

e

de uma cidade influem na efi-

das atividades,

triais que lá se localizam

que

que lá se instalaram,

de aglomeração

pelas características

implica

mais promissoras?

ciência do sistema urbano,

das

grandes, pelo simples fato de

indústrias

bém pela baixa produtividade
queno dimensionamento

de

dos grandes centros,

produti vidade do que as cidades

das

causalidade

Pode ocorrer o caso

quenas e médias, afastadas
combinações

global

do

à

se refere

das atividades

mencionadas).

do sistema capi

das firmas, especialmente

muI tinacionais •• A segunda questão,

minada área e sua eficiência

pro-

questão do grau de controle

sobre as decisões

entre características

E as conse

É óbvio que este

decorre da própria essência

surgindo

planejamento

com a efici

a um baixo custo social relativo.

q-Uências para o "longo" longo prazo?

talista,

em metró-

localida-

está intimamen

116

te ligada ao processo

de locali zação industrial,

e como tal

deve ser inserida no contexto do planej amento indus-crial, que
leva aos planejamentos

urbano e regional.

A integração
critérios

é bastante

quantificados,

e superação dos confli tos entre e s te s
difícil; não sendo passíveis

exigem, portanto,

e percepção

baseada principalmente

do planejador.

Dentre estes conflil12
versus eqüidade
, e eficiência

tos, destacam-se

eficiência

versus bem-estar

e meio-ambiente.

O primeiro,

ótica de curto prazo, é insolúvel.
"este problema

visto sob uma

Como salienta

é insolúvel a curto prazo, porque

da eqilidade é de fundo social e o da eficiência
co e, ainda, como a interação

L as u e n,
o problema

é tecnológi-

entre os dois só pode ser jul-

gada a longo prazo, como viram os clássicos

e marxistas

forme o autor menciona- num artigo anterior),
clui Rosestein-Rodan,

resulta que:

e

mascarar
to cego;

(PNB máximo),
as injustiças

(1) sua implantação acuE

sempre foi uma utopia, uma
sociais acarretadas

(2) sua manutenção,

(coE

segundo COh-

to prazo, visto sob o ângulo de uma ótica predominante
ficiência

serem

uma solução pOlítica na for

mulação do Plano de Desenvolvimento,
na intuição

de

de e-

forma

por um crescimen-

sem al teração da ótica da efi-

ciência - e esta não se altera em seu aspecto regional,
não superar o condicionamento
pOlítica nacional
#

vos de polltica,

- significa,
•

por melO

112 - Ver William Alonso,
113

Lasuen,

d

s e

anterior da pOli tica regional

à

de fato, a negação dos objeti
. '..

os crlterlOS

e lnstrumentos"

113

"Equity. and Efficiency".

"Desenvolvimento

de

Urbano e Nacional",

p.

91.
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No segundo

conflito,

a eficiência

PNB) é posta em cheque,
vimento

integral

sua população
-ambiente.

do sistema

com a argumentação

da sociedade

(e não de uma minoria) e na preservação

Desta forma, porque não se formular
do PNB, compatível

tar da população

e a qualidade

um país subdesenvolvido,
e ao caráter
Quanto
to Regional

à

à

necessidade

Apresentamos

as restrições

apresentada por Richard-

da Tipologia

Regional

a seguir, um esquema
baseado

De acordo com Márcio Olympio,
Nacional

geral das estraténos

trabalhos

são:
da região

b) desenvolvimento

das velhas regiões;

c) desenvolvimento

de certas regiões

de recursos;

desprovidas

recursos;

115 - Márcio

Regional

Olympio,

de

os Problemas Regionais

a) desenvolvimento

114 - Hilhorst,

aprese~

de estratégias.

gias de desenvolvimento regional
.
114,.
. 115
Hllhorst
e Marclo Olymplo

de Importância

espaci-

optaJTk)spel as considera-

e a síntese

a importância

tada para a formulação

das alternativas

de tempo, dadas

do Plano Geral de Desenvolvimento,

son; ressalta-se

recursos

de uma Teoria do Desenvolvimen-

período

ções gerais de Friedmann

dos

de

da economia.

e Urbano para a escolha

ais em um determinado

Acreditamos

para o planejador

problemática

dependente

pOlí ti-

com o aumento do bem-es-

indagação

devido

de

do meio-

uma

do meio-ambiente?

que se trata de uma importante

do

de que o desenvol-

deve se basear no bem-estar

ca de sub-ótimos

existentes

(maximização

Planning,

pp. 78-106.

"Estudo teórico

de estratégias:'

de

118

d) desenvolvimento
e) problemas

da região metropolitana nacional;

relacionados

à

criação de unidade cul-

relacionados

à

despesa

tural;
f) problemas

territorial
Os Problemas

a) desenvolvimento
b) a indústria

desenvolvimento

à

qualidade

entre uma tipologia

apresentados.
espacial

regionais

Os principais

área de influência

do centro regional).

concentração,

,

(o deslocamento

ou seja,

Estes objetivos

a) Expansão com dispersão;
b) Expansão com concentração;
com concentração;
d"
...•
117
com lspersao
•

116 - Ibid., para uma explicação

de tais problemas.

po-

espa-

(a) dispersão;

.

Ibid.

de um

para fora da

o que pode levar a quatro tipos básiCOS

c) ConSOlidação
....•
d ) Consolldaçao

o

(a intensifi-

trateglas:

117

para

segundo o padrão de distribuição
econômicas,

na-

para a solução

na área de influência

(b) Expansão

cial das atividades

e tamanho de

obj eti vos

são: (a) ConSOlidação

centro regional);

dem ser qualificados

(de a-

de importância

a ser discutida

econômicas

do meio ambi-

de regiões

dos centros urbanos

e os problemas

cação das atividades

são:

rural;

cional, se insere a estratégia
dos problemas

Regional

reglonal;

cordo com a funcionalidade
suas periferias)

de Importância

relacionados

No cruzamento

integridade

do país.

Regionais

c) problemas
116
ente
•

da

(b)

de es-

119

5)

Planejamento

do Desenvolvimento

Comofoi
urbanização

destacado

anteriormente,

e desenvolvimento

ter-relacionados,

Industrial

regional,

a industrialização,
estão

intimamente

desempenhando a industrialização

nâmico, como elemento propulsor
e por sua importância

conômicas e da população,

umpapel

do desenvolvimento

na incidência

espacial

ao determinar

indi

econômico,

das atividades

e

a forma do sistema

ur

bano-regional.
As inter-relações
entre industrialização
e de.
t o das atlvl
" da des terclarlas
".
118
senvo 1Vlmen
., a f orma comose pro
cessa

o desenvolvimento

ráter

dependente de nossa economia e a consideração

•

,

•

Cla em estaglos
industrial

proposta

em torno

situadas

industrial

brasileiro,
•

por Lasuen,

nos principais

Belo Horizonte,
e assim,

eixos

dos os objetivos
sobre curto
cri térios
lítica

Salvador,

o sistema

e longo prazo,

e estratégias

a teoria

espaciais

Consolidar

Promover uma dispersão

na economia nacional.

quer que fosse
tos necessários
na ausência

outros

a polí tica

no atual

Da

~ análise,

estágio

os
a po

de desen-

o desenvolvimento nas áreas mais
concentrada

objetivos

escolhida,

para a sua efetivação?
de informações

Alan Pred, ci tado

de

as considerações

mencionados, qual seria

Umacombinação das duas estratégias?

considerando-se

as áreas

Alegre e Campinas, etc;

subj acente

desejável

na

com um pro-

para

do Plano de Desenvolvimento,

prósperas?

118 -

Porto

de cidades

do País?

está

coexistindo

por exemplo,

volvimento

ções,

próximas,

de transporte.

industrial,

industrial-urbana

centros?

a concentraçao

temos um dado padrão de concentração

Recife,

evoluiu

"'-I

expllcam

Grande são Paulo e no Rio de Janeiro,
de dispersão

da sequên

da Grande são Paulo e nas cidades

Desta forma,

cesso

bem como o ca-

em uns

Outras combina-

de política?
quais

E,

qual-

seriam os instrumen

A questão

sobre custos

poucos

fundamental

e benefícios

de

por W. Hirsch, Urban Economic Analysjs.

120
estratégias
atraiam

alternativas,

as indústrias

e sobre os requisi tos locacionais
para cidades

cas espaciai s diferentes.

que

de tamanho e característi-

Umoutro

aspecto

importante,

é o fa-

to de que, embora as economias de aglomeração possam explicar
porque existem certas
ficilmente

(exceto

centração

geográfica

deveria

concentrações

ex-post)

se coloca

podem explicar

ocorrerá,

ser explicada

pela

geográfico-setoriais,

onde e como a con-

questão de suma importância

análise

é como se identificar

di~

espacial.

que

Outra questão

os mecanismos, através

que

dos quais

se pode conhecer o montante de investimentos

em infra-estrutu-

ra e de economias de aglomeração necessários

para gerar o desen

volvimento

regional.

a problemática
cionadas,

Todas estas

da decisão,

indagações,

relevantes

podemser apenas parcialmente

devido ao estágio

atual

para
equa":'

da Teoria do Desenvolvimen-

to Regional, às dificuldades
para quantificação,
e avaliações
,.
119 . Acrescenta-se
. da que, a teE
das dOf
l erentes estrateglas
aln
tativa
nal)

de fomentar o desenvolvimento
somente através

dustriais
tal

regional

da localização

em uma região

(e intra-regio-

de determinadas

deprimi.da pode resultar

firmas

emfracasso

in
to

120

O sucesso de uma pOlí tica
tr:i aI depende parcialmente
influenciar

de desenvolvimento

da habilidade

a locali zação espacial

objetivos

e a solução

governo (nacional,
bilidade

dos conflitos

regional,

do planejamento

do governo federal

das atividades

de uma forma passl" vel de ser prevista,

indusem

e população,

uma vez dados os seus
entre

es tadual

os vários

e local,

níveis

através

de

da vi a-

em estágios).

119 - Para um estudo da avaliação das várias metodologias dos
planos regionais
e urbanos, ver Nathaniel Lichfi eld, "Evaluation Methodology of Urban and Regional Plans: areview", Regional Studies, vol. 4 (1970), pp. 151-165.
120 - A. Kuklinski,

citado por Smith, Industrial

Location,p.478.

121

Em termos ideais - principalmente
de modelos

quantitativos

- teríamos

Xl' X2, X3,

Z

... ,

X

para

a seguinte

a formulação
sequência:

I m , m , m , ••• ,m
n
l 2 3

n

,
Objetlvos do
Planej amento
Geral

Variáveis Instrumentais (Estratégia do
Planejamento)

Modelo Explanatório

Figura 4
Modelo de desenvolvimento
gional Economic
boox Company,

Growth: Theory

Scranton,

. h
Smlt

desta sequência

dustrial

é

natórios

de localização

cessárias

restrita

and policy,

aos problemas

industrial,

se baseia

1ocation,

de

decisão
in

menos sofisticados,

intui tiva, mais do que em te£

.

Industrial

expIa

de desenvolvimento

rla ou suporte emplrlco.

121 - Smith,

in

de informações ne

dos modelos

em enfoques

concei tos de natureza

e Klassen ) , a

de modelos

ausência

Desta forma, a pOlítica

.

Text

de desenvolvimento

por causa da inadequação

dustrial normalmente
.

International

(baseado em Slebert
.

e por causa da complexidade

inter-regional.

utilizando

(Fonte: Horst Siebert, Re-

Penn. 1969).

121

.
Mas, como sallenta

aplicação

regional

pp. 448-9.

122

Como frisamos,
a localização

para que o governo possa influenciar

das atividades,

modelo de pOlítica
que satisfaçam

é necessário

e a utilização

os objetivos

versos

de um

de instrumentos de pOlí tica,

explici tados no Plano.

analisarmos o modelo, veremos
tica que poderiam

a formulação

Antes

alguns dos instrumentos

ser utilizados

em diferentes

de

de pOlí-

graus, nos di-

tipos de regiões:
1) Melhori a e expansão da infra-estrutura
A

sócio-eco-

•

norruca;
Instrumentos

2)

de política

mo gastos orçamentários,
importação,

e do trabalho,

sem o desenvolvimento

generativo,

instalação

de distritos

industriais,

Regionais

a utilização

de acordo com a perspectiva

e tecnologia,

de um plano regional
locacional

destes instrumentos

Deve-se

destacar

ções presentes

que, a e-

funciona

para a região.

Como salienta

de informações

o conhecimento

ou seja, diminui

geralmente

como

con-

sobre a região,

ne-

das potencialidades

de2

Desta forma, o plano regional

pel importante,

variará

(intra-regional)

"o simples fato de um plano regional
apreciável

etc.

de tempo do planejador, isto é, se

é de curto, médio ou longo prazo.

aumentará

localização

Explícitas;

Obviamente

cessariamente

empréstimos,

de mão-de-obra;

de informação

ter um montante

que vi-

governamentais;

6) Difusão

um fator de atração

sobre

etc);

subsídios,

5) políticas

(co-

intra-re-

medidas

financeiros,

4) Treinamento

ta região.

direitos

3) Incentivos

das atividades

Alonso,

tarifas,

taxas de juros, mobilidade

gional do capital

laboração

nacional e regional

desempenhará

a incerteza

bem como sobre as mudanças

sobre

um pa-

as condi-

estruturaisflituras,

123
decorrentes

da explici tação dos obj eti vos do plano para e s t a

.'" 122
reglao"

Dado o obj eti vo primordial
(critério de eficiência)
dade, bem-estar
estratégia

maiores

e considerando

e meio-ambiente,

de consolidação

de concentração

"hinterlands".
coordenação

de desenvolvimento

subseqüentes.

déia de maximização
sub ótimas

e complementando-se
mento econômico,

Acreditamos

interno,

ciais existentes,
paralelamente
qüidade

seus
a

físico

pois estes ele

sobre as performance
os

s

desenvola i-

que, abandonando-se

em favor de taxas consideradas

espacial

no longo prazo conduzir
com importância

e a uma maior utilização
sem destruir

o bem-estar

para

uma meta de 8% ao ano ao invés de 12%)

um crescimento. auto-sustentado,
mercado

a

que apresentam

e condicionam

com uma irradiação

pode-se

da

com

e do planejamento

decisiva

e urbanas

do produto

(por exemplo,

de eqüi-

imprescindível

e infra-estrutura),

mentos exercem uma influência

vimentos

torna-se

PNB

combinação

e de difusão

regional

transportes

regionais

uma

nos núcleos urbanos

do planejamento

das economias

os critérios

propomos

Para este objetivo,

(especialmente

do

nas áreas metropoli tanas,

dispersada

potenciais

de maximização

em termos espaciais

a economia
crescente

dos recursos

o meio-ambiente,

da população,

do desenvolvi
a
do

poten-

aumentando-se

aliado a urna maior e-

dos frutos do processo de desenvol:,

vimento.

122 - Alonso, "Industrial Location and Regional
Economic Development", p. 40.

Po1icy

in

124

Comoa questão

se resume primordialmente

cia da locali zação industri
lo formal,

al,

adotamos o cri tério

- de caráter

mais intuitivo

de dispersão

concentrada;

mo assinala

Lasuen,

e dada a ausência
de pólos

de um mode-

de desenvolvimento

e pragmático
entretanto,

na incidên-

- para

_

a estratégia

devemos lembrar que, co

as dimensões mais importantes

do concei-

to são:
1) pólo é a aplicação

de um pacote

vações

não só de indústrias,

dústrias

novas na região;

2) sua localização

geográfica

também em que o conjunto
deva servir

integrado

de ino-

mas ainda,

de in-

concentrada,
de inovações

a um mercado localizado

ou sej a, que o pólo-cidade

implica
aplic a das

nesta

área,

deve ser tambémumlo-

cal central;
3) por ser também um local
do a outros

locais

central,

centrais,

o pólo não deve ser único,
ma hierárquico

de pólos,

o que significa
mas parte

de dispersão

lado da demanda a integração
produção,
cional.

a progressiva

através

123 - Lasuen,

"os benefícios

do

e do lado da

econômica e popula-

Comoé dest acado no estudo reali zado

Research Institute,

geográfi-

procura-se

do mercado interno,

descentralização

que

"
123
Sl.

entre

dos pólos,

liga

de um siste

com relações

""
#.
cas e f unc1ona1S
compat1ve1s,

Como processo

deve estar

e custos

pelo

S"tanford

de um programa de

"Desenvolvimento Urbano e Nacional",

p. 93.

125

dispersão

dependem,

não somente do tamanho da cidade, mas tam-

bém, (a) das relações
base hierárquica,
dos produtos;
xistente;

espaciais

entre os centros urbanos numa

e os mercados rurais e as fontes

(b) do sistema de transporte

(c) do tamanho e características

rem dispersadas

e da agregação

industrial

de oferta

e comunicações

e-

das indústrias a se
a ser localizada nos

.' .
varlOS
centros" 124 •

Desta forma, é essencial
iniciar o processo

de crescimento

considerar

como

se

auto-sustentado

do

ma de pólos, de modo a permi tir um redirecionamento
so de urbanização,

através de um processo

cial dos centros urbanos
terior do sistema.

seus "hinterlands",
crescimento
ma de pólos,
crescimento

,.,

determinam

aos estímulos

a posição competitiva

de dispersão
vidades

dependente

pólos que, juntamente

tros em relação

econômica.

os

impulsos do

com as vantagens

.,

siste-

sendo

este

produtivas
e desvandos

cen-

Aqueles elementos

de

dos vários centros no processo
a tipologia

nacional

polos, atraves das atividades

124 - St anford Research

no

o grau de habilidade
externos.

p0.2,

e de difusão para os

das estruturas

o crescimento

,

espa

geográfi-

setoriais,

Considerando-se

125

de Hilhorst

aos varlOS

os pólos

incidem de forma diferenciada

através das suas demandas

tagens locacionais,

terminam

de desenvolvimento

diferenci~do

dos diversos

do proces-

de organização

devemos ter em mente que,

nacional

siste-

que possibili te o desenvolvimento

Uma vez identificados

cos de maior potencial

de v e

de ati-

é transmitido

nacionais

e interna-

Insti tu te, School of Planning, Costs
of Urban infrastructure for industry as related to city
size in developing countries:
Indian Case Study, 1968,
p. 18.

125 - Ver nota de rOdapé

106.
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cionais,

gerando um processo

vés da capacidade
nal.

de exportação

A habilidade

dos vários

mulos, e suas posições
fundamental

de especiali

inter-regional

níveis

ra o crescimento

espaciais

relativas

auto-sustentado,

de um sistema

tante

ativa

utilizando
-lo

-pólos

os instrumentos
etapas

o tipo

são,

viços

e infra-estrutura,

indústrias

sociais.

a tendência

contribui
se utilizar
to,

concentradora

locaatualmen

acarretariam

As curvas

a atenção pao processo

espaciais

de custos

e os instrumentos

devem ser inseridos
sociais

com os benefícios

neste

contexto,

do processo

resultantes.

necessá para

de dispersão

A interação

e~

combinação de insumos e localização,

seletividade

um método do tipo
afirmar

eleva-

fornecem informações bási-

de indústrias,

para esta

indus-

de insumos, ser-

capazes de iniciarem

nos pólos.

de produção,

costuma-se

industrial,

principalmente

Custos Comparativos.

sobre a necessidade

complexos industriais,

baseados

com a interdependência

industrial

para trás

da atração

a, sua estrutura

e as margens de lucros

e confrontá-los
escala

as regiões-

assim como o seu dinamismo, pois mui-

que possamos medir os custos

tre

tornando

Desta forma, deve-se voltar

a ser ativados

a-

do sistema de pólos,

do ponto de vista

propulsivas,

cas para a seleção
rios

O governo,

capazes de influenciá-

do "take-off",

da indústri

de desenvolvimento
e receitas,

de influência.

para se descentrali.zarem,

ra as indústrias

pa

a difusão

Os elementos dominantes na mobilidade

trial

dos custos

que . levam a

bem como para

de pOlítica

a fim de se evitar

te verificada.

tas

atividades

de planej amento, deve ter umaatuação bas

mais competitivas,

cional,

estí-

são de importância

no fomento do desenvolvimento

nas primeiras

estes

de economias de aglomeração necessários

- via mercado - para suas áreas
través

e internacio-

pólos em aproveitar

para a expansão de outras

determinados

zação setori aI e atra

em atividades

levam ao desenvolvimento

ao

Entretan-

de implantação

de

propulsi vas que,

e os efei tos para
auto-sustentado

frente
dos pólos.

e

127

Devemos considerar
atividades

a possibilidade

voltadas

de desenvolver

para os mercados regionais

nais, que, mesmo sendo de dimensionàmento
pequeno,

podem ativar a base econômica

lidade econômico-social
destacar

dos mesmos.

para a efetivação

crescimento

preliminar,

dios para a avaliação
.

d es alternatlvas

126

à

de dispersão

natureza

visando

internacionais

para o processo

tecnológica

o conceito

fatores não-econômicos.

paciais),

anti-truste.

devido

à

são em sua mai~

pelo

pe1as
governo

o estabelecimultina

Como já vimos, espe
de lucros,

oferece

ao desprezarmos

existência

de

indiferente

inúmeros

(em termos es-

suas locali zações devem ser determinadas

cros e socializa

se

Se a escolha da localização se torna,

firmas, economicamente

de ordem pOlítica

propul

O problema

sobre as empresas

em termos espaciais,

a noção do ótimo locacional

para várias

dinâmicas

imprescindível

de controle

dis-

de capital, gerando um

de margens espaciais

locacional

de

das indústrias

do que as estabelecidas

Desta forma, torna-se

uma liberdade

subsí

em localida

mais as metas estabelecidas

e de uma legislação

cialmente

o

•

mento de uma legislação
cionais

para

seria interes

dos custos e dos benefícios

agrava, na medida em que as empresas

nacional.

concentr~

necessária

com a meta de absorção de mão-de-obra.

matrizes

se pode

para que proporcionasse

sivas, que em geral é do tipo intensivo

ria estrangeiras,

sub-regio-

e aumentar a funciona-

adicional

Um dos pontos fundamentais
persão se refere

pólos,

médio relativamente

dos pólos, e, na medida do possível

sante uma avaliação

conflito

e

Outro fator que

do processo

da, é o custo da infra-estrutura

nos

e não por livre decisão,
os prejuízos,

126 - Ver o estudo do Stanford

que privatizaos

embora a intervenção

mental não deva afetar substancialmente

por motivos
l~

governa-

os lucros p ri v a do s .

Institute.

128

Apesar destas indústrias
de mão-de-obra,
que, aumentará

dinâmicas

deverão

serem pouco absorvedoras

gerar novas indústrias

bastante

a capacidade

de absorção

-obra, além dos efeitos multiplicadores
econômicas.

A eficiência

tal para a competição

siderando

ramos industriais
tecnologia

tradicionais

absorvedora

de mão-de-obra,

de natureza

determinadas

indústrias

-regionais.

As políticas,

gundo as características
ma indústria;

inter - regional,
Mesmo con-

a incorporação

que pode levar a uma polío mesmo ocorrendo

devem diferir

se

das firmas, mesmo dentro de uma mesdo modelo de desenvolvimento,

mo a distribuição

da renda, etc., estão intimamente
~ .
. h ar d son 127 sugere que
RlC
dos com estas POll tlcas.

dios para investimento

em infra-estrutura

estimular

de urbanização

aglomeração,

com

para mercados regionais e sub

a serem adotadas,

e os objetivos

as economias

de

e que se destinam às c~

salarial,

voltadas

vi-

geral, existem certos

que permitem

madas de baixa renda da população,
tica de subsídios

atividades

de desenvolvimento.

tecnológica

o

mão-de-

é de importância

(e atração locacional)

a inflexibilidade

de

de outras

destas empresas

dado o atual modelo brasileiro

nos pólos,

subsídios

relaciona
~
os sub Sl-

e medidas que visem

e outras

economias

são mais válidos no longo prazo do que

vos para firmas e outros

c~

de

incenti-

para o investimento

priva-

do.
Finalmente,
ção do desenvolvimento

gostaríamos

de frisar que

a' consolida-

nas áreas mais prósperas

(o que faz par

te da estratégia

proposta),

deve ser orientada

ções periféricas

e próximas

dos grandes centros,

te ao longo do sistema de transportes,

para localiza-

paralelamente

,

.

dades, zoneamento,

etc .., para as areas centrals,

va de se maximizar

as economias

aglomeração

e outros problemas

127 - Richardson,

Regional

principalmeE
a penali

e minimizar as deseconomias
já mencionados.

Growth, p. 233.

.

numa tentat1:.
de
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D) Conclusões
Dadas as interações
na-se

imprescindível

no País,
cesso,

o planejamento

bem como a fixação
pois,

as decisões

so do longo prazo,

industrial-urbano-regional,

da perspectiva

tomadas a curto

dado o caráter

to dos centros

urbanos.

tégia

de consolidação

conjunta

persão concentrada,

das atividades

industriais

de tempo deste
prazo afetarão

foi

o cur-

sugerida umaestr~

dos grandes centros

numa tentativa

de integração

do espaço geo

do País;

cussão,

poi s, acredi t?-mos que no momento, temos que nos basear

bem desenvolvido
estratégias
tre

à

intui ti vas devido

e de técnicas

alternativas.

cional,

deve ter

cionadas

públicos

firmas

alguns instrumentos

subsídios

de desenvolvimento

e das decisões

elementos,
influenciar

men-

pOlítica

regional-Urbano,

de localização

escolhido
industrial

para que possa selecionar
as decisões

individuais.

regional

industrial

econômico geral

governamentais

do padrão locacional

UmapOlítica

de

ao planejador

e

para

integrado País.

da indústria,

o conhecimento das preferências

volução do sistema
sivos

de integra-

resultante.

lém do conhecimento do. padrão evolutivo
ma importância

o

institu-

sobre as interações

de formulação de uma pOlítica

da no contexto

en-

de superá-la,

sobre o grau

espacial

de

da Teori a Microeconômica da Locali zação Indus-

visando fornecer

a tentativa

analí t ic o

sobre o contexto

e privados,

Foram sugeridos

trial,

de dis-

tem a avaliação

e na tentativa

histórico,

e sobre a estrutura

alguns aspectos

de um corpo

que possibili

uma noção clara

sobre o processo

ção dos setores

ausência

para fins

Obviamente, háumadiscrepância

o desej ável e o possível,

planejador

proposta

e de dis-

gráfico

em idéias

esta,

pr~

cumulativo do desenvol vimen-

Neste sentido,

estratégia

tOE

é de su-

espaciais

das

que, ao influenciarem
tornam-se
pelas

A-

a e-

elementos deci-

firmas individuais.

deve considerar
instrumentos

estes

capazes

de
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A nosso ver, o principal

problema

de uma determinada

pOlí tica industrial

ou não de controle

da localização

micas, especialmente
enciam outras

firmas e legislação
ra o planejamento

anti-truste,

uma maior coordenação

ordenação

controle

e agências

essencial

entre os vários
para

a

efetiva

nacional,

como também a co-

departamentos

nos vários níveis

os conflitos

de modo a canalizar

propostos.

entre estas a-

seus esforços

Dado o grau de liberdade

te para a atuação e para as reivindicações
ocorrerão

vital pa-

torna-se

governamentais,

para que se minimizem

de governo,

influ-

sobre e s tas

e difusão. de informações

gências e departamentos,

dinâ-

que obviamente

são de importância

do desenvolvimento

ra os objetivos

possibilidade

das empresas

em estágios,

entre os diferentes

de governo,

O

na

e urbano.

Dado o planejamento

regionalização

espacial

locacionais.

nacional

níveis de governo

está

as multinacionais,

decisões

para a formulação

possíveis

existen-

dos vários

"feedbacks"

no

pa

níveis

planejamento

geral.
Uma vez conhecidos
rias etapas do processo

em estágios,

gional) deveria orientar
invés de formular

denação

existentes

das administrações

cuj a regra

no e~quema

(regiões)

ao

de maxi
in-

de coor

descentrali zadas, o governo federal
existente

en

para a atração de novas indústria

s

geral tem sido a isenção

xar objetivos

(re-

competi tivo

Dentro da perspectiva

na medida do possível,

tre os Estados

o governo estadual

seus planos para o nível espacial

(inter-regional).

deve evitar,

e metas para as vá-

apenas planos globais, na tentativa

mizar as oportunidades
ter-estadual

os objetivos

para os estágios

a competição

de impostos

inter-regional

e taxas ao fi-

e regional.

131

Acreditamos

que, neste contexto,

(regional) deveria encaminhar
problemas

intra-regionais

seus objetivos,

nos padrões

intra-regional

através do sistema de transporte
mental' a eficiência
intra-regiões,

possibilitando

e comunicações,

-ambiente.

generativo-competitivo

dado o grau de liberdade
perante

0S

de produção,
visando

au-

taxas maiores dE desenvolvimen-

de sua população

dual (regional)

a-

de outros cri térios) nas

to, aumento do bem-estar

realizada,

genera-

intra-regionais,

dos fatores

(e a satisfação

A combinação

também, para os

no marco do desenvolvimento

tivo, ou. seja, uma alteração
través da mobilidade

o governo estadual

e proteção

ao meio-

poderia

ser

de decisão ao nível esta-

objetivos

centrais

do governo fede

ralo
F'inalmente, sugerimos
t Lca urbano-industrial
riam integrados
los nlveis

a criação de um órgão de polí

ao nível estadual,

nos marcos estabelecidos

superiores

órgãos estaduais.

de qoverno),

cujos objetivos

se-

em nível nacional (pe

e integrados

com os outros
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