
As primeiras teorias de localização de empreendimen tos 
 
A primeira teoria específica e mais elaborada sobre a localização foi desenvolvida por von Thünen 
(1826), baseado na renda da terra de Ricardo (1983), formulou uma teoria da localização de 
empreendimentos agrícolas, parte-se do pressuposto que as terras agricultáveis apresentam a 
mesma fertilidade e o preço do produto, gasto com a produção e o custo de transporte por 
quilômetro são constantes com isso é possível realizar uma relação da renda da terra com a 
distância, isto é, quanto mais distante do centro de comercialização, menor será o excedente do 
produtor, que é dado pela seguinte equação (Clemente, 1994): 
 
Y = (P - C) - T * d 
Y é a renda do produtor 
P é o preço da mercadoria 
C é o custo de produção 
T custo de transporte por quilômetro 
d distância em quilômetro 
 
Como P, C, T são constantes, a renda do produtor vai estar em função exclusivamente do 
distância, em outras palavras, Y= f (d). Então o produtor estará disposto a produzir até quando sua 
remuneração for zero, ou seja, quando (P - C) = T * d, mas no momento em que a situação é de (P 
- C) < T * d, o produtor não sente estimulado a produzir devido que, pois neste caso ele teria 
prejuízo. 
 
Adiciona-se a isso que os produtos agrícolas mais perecível tendem a se localizar próximas do 
mercado consumidor, pois sua durabilidade é pequena como as verduras, as frutas e legumes; 
enquanto as commodities com maior durabilidade tendem a se instalarem distante dos centros 
consumidores. 
 
Weber (1909) tratou a questão da localização de empreendimentos industriais que considerou a 
topologia espacial uniforme e as tarifas de transportes constantes. A localização de indústrias é 
determinado pelo custo de transporte do centro produtor ao centro consumidor, custo da mão-de-
obra, e as economias de aglomeração e ceteris paribus, a partir disso define-se a participação de 
cada variável na composição do lugar ótimo de instalação de uma firma. Então se para a empresa, 
o mercado consumidor é mais importante, com isso a proximidade com o mercado consumidor 
deve apresentar um peso maior na composição da localização, a firma apresentará uma tendência 
de se instalar próximas às grandes cidades. 
 
Caso o mercado consumidor não seja tão importante e sim a localização das firmas demandantes 
e/ou supridoras de produtos, convém a firma se fixar próxima de outras firmas. Caso o custo de 
transporte seja muito elevado, propicia-se a dispersão das empresas e este processo é mais 
acentuado em setores cujo o produto é homogêneo sob o regime de concorrência perfeita, 
adiciona-se a isso o problema da demanda, pois as firmas que atuam próximas do mercado 
consumidor têm um custo de transporte menor com relação a firma que está mais distante do 
mercado consumidor (Ferreira, 1989). 
 
As firmas tendem a se instalar em lugares onde o custo da mão-de-obra seja baixa, então, 
seguindo esta lógica a empresa se fixará em regiões onde o nível de sindicalização é fraca e seu 
corpo de funcionários aceitem receber salários baixos temendo serem dispensados. 
 
Associado a isto, o empresário leva em consideração a importância das economias de 
aglomeração em que uma determinada localização apresenta várias condições favoráveis para 
instalação de firmas tais como empresas demandantes e ofertantes de produtos, presença de 
mão-de-obra abundante e de alta qualificação e centro de pesquisas numa região, o que 
proporciona redução de custos dado a aproximação entre as indústrias e do mercado consumidor 
e a proximidade da força de trabalho. Entretanto, num determinado momento a concentração 
industrial numa região gera processos desaglomerativos, dado o fato de não existir terrenos 



suficientes para ampliação e instalação de novas firmas e as terras disponíveis apresentarem um 
preço elevado, tem-se o aumento de congestionamento que representa custos adicionais para 
empresa, a queda da qualidade da vida com o aumento da poluição e da violência, como 
conseqüência ocorre a dispersão das empresas. 
 
Hoover (1937) constata deficiências na análise de Weber (1909) que faz uma compilação três 
conceitos diferentes que determinam o custo de produção de uma firma numa localidade, porém 
estes deveriam ser analisados de modo separado. Estes conceitos são: 
a) economias de escala: a firma eleva sua escala numa certa localidade devido a grande demanda 
de seus produtos, isto é, as economias internas à firma onde existe um reordenação dos fatores de 
produção para aumentar a produtividade; 
b) economia de localização: as firmas de um setor industrial tendem a se fixarem numa dada 
localidade devido ao aumento de produção neste setor e nesta localidade, ocasionado pelas 
economias externas e internas neste setor industrial e 
c) economia de urbanização: as firmas de vários setores industriais tendem a se instalar numa 
única área, pois levam em consideração o ritmo de crescimento econômico, a potencialidade do 
mercado consumidor e o nível de renda da população. 
 
Essas duas teorias de localização (von Thünen, 1826 e Weber, 1909) baseados na teoria 
neoclássica partem dos pressupostos de uma estrutura de mercado em concorrência perfeita com 
preço constante, a oferta e demanda de produtos e matérias-primas estão em equilíbrio, não há 
modificação da proporção dos fatores de produção, não consideram tamanho diferenciado das 
firmas, não consideram a interdependência das empresas como fator de decisão de localização 
das empresas; não realçam o planejamento da escala de produção com relação ao melhor local de 
instalação de uma firma e nem a possibilidade de troca de insumos, não admitem aumento de 
produtividade, pois segundo o aparato teórico ela é constante. Estas formulações são totalmente 
rígidas ou fixas, apresentam uma importância acentuada nos custos de transporte, enquanto as 
outras variáveis apresentam uma atenção menor (Ferreira, 1989). 
 
Além do fato da teoria clássica de localização apresentar uma análise estática na qual não tem 
explorado o comportamento dos agentes que atuam de modo não linear no sistema, pois os 
agentes estão procurando não mais maximizar seus benefícios e sim apresentar uma tomada de 
decisão a partir das informações disponíveis, isto denota que os agentes apresenta um 
conhecimento parcial sobre um fato e a interpretação da informação apresenta decisões difusas 
por parte dos agentes. 
 
Mais recentemente Krugman (1991, 1993, 1997 e 1998) tem retomado a questão espacial que fora 
colocada num segundo plano pela economia, formulando a Nova Geografia Econômica que é um 
estilo de análise econômica na tentativa de explicar a estrutura espacial da economia usando 
certas artifícios técnicos para produzir modelos baseados em mercados com retornos crescentes e 
uma estrutura de mercado de competição imperfeita. 
 
A importância do estudo da geografia econômica está relacionado com a organização do capital 
sobre uma determinada região, pois a instalação de investimento produtivo gera spillovers 
positivos que proporcionam o crescimento econômica, aumento da taxa de empregos e efeitos 
aglomerativos que proporcionam a vinda de outras empresas nessa região. Além de analisar a 
integração dos mercados regionais formando uma complementaridade de mão-de-obra e bens 
intermediários e finais, uma comparação de um mercado regional global dentro de uma nação, 
onde não existe barreiras comerciais e sanitárias como existe em alguns produtos a serem 
exportados para outros países (Krugman, 1993). 
 
A concentração de atividades econômicas está relacionada num contexto espacial limitado, pois 
pelo fato da interdependência entre plantas industriais com a finalidade de reduzir o custo de 
transporte, economias de escala, presença de universidades e centros de pesquisa, formando um 
cluster institucional (empresa, Estado, universidade e centro de pesquisa). 
 



A aglomeração de firmas propicia os retornos crescentes no nível da produção o que diminui o 
custo de transporte e facilita mobilidade dos fatores, por isso, é vantajoso concentrar a produção 
de cada bens em algumas localizações. Considerando o custo de transporte, a melhor localização 
está relacionado com a maximização do acesso dos bens aos mercados consumidores e aos 
ofertantes de bens intermediários, lugares onde estão concentrados a população. As 
externalidades surgem como conseqüência as interações do mercado envolvendo economias de 
escala no nível da firma individual, com isso tem uma estrutura de mercado de concorrência 
imperfeita (Krugman, 1997). 
 
Diante disso, a localização das empresas estão regidos por duas forças: uma é a força centrípeta 
que promove a aglomeração devido a presença de atratores, a outra é a força centrífuga que tende 
a dispersa e descentraliza a localização da firmas devido a deseconomias de escala na região e na 
cidade. A força centrífuga está mais presente no setor agrícola, pois tende a procurar terras com 
maior fertilidade com isso a população rural encontra-se mais dispersada e os trabalhadores rurais 
recebem o mesmo salários em qualquer e das instalações agrícolas localizarem de modo 
espalhado. A localização tanto das atividades agrícolas como das atividades de bens e serviços 
estão inseridas em função do mercado, sendo que setores industriais que dependem de insumos 
agrícolas localizam suas instalações de acordo com as atividades agrícolas. 
 
Também pode ser visto em alguns setores industriais que deslocam para outras regiões em busca 
de novos mercados, mas nem todos os fatores são móveis e a presença dos fatores imobilizados 
estão relacionados com a força centrifuga que trabalha contra a aglomeração (Krugman, 1996). 
 
Os efeitos da força centrípeta sobre o espaço está relacionado com a produção de bens 
manufaturadosque está em função dos custos de transporte, proximidade com universidade 
disponibilidade de mão-deobra qualificada e demanda para seus produtos. 
 
Os empresários precisam de mercado consumidor, ou seja, a decisão de localização está 
relacionado com a externalidade da demanda, ao mesmo tempo mercado está localizado 
justamente nas regiões onde estão os empregos especializados e não especializados, que por sua 
vez estão disposto as empresas. 
 
Associado a região precisa apresentar um sistema de transporte integrado com a produção para 
que seja escoada com facilidade e o custo seja minimizado até os centros consumidores. As 
empresas estão buscando a melhor localização que consiga abranger o maior mercado 
consumidor, com menor custo de transporte possível. 
 
Como as interações entre as variáveis econômicas não é estática, o espaço perpassa por 
processos de mudança econômica ao longo do tempo, no caso da estrutura geográfica permanece 
estável por um longo tempo, mas as mudanças se realizam de forma muito rápida. A mudança 
gradual pode desencadear uma espiral que traga repercussões muito rápida e talvez até promover 
uma catástrofe que pode ser influenciada fortemente pela condições objetivas e pelas expectativas 
auto-satisfeita (Krugman, 1993). 
 
A decisão de mudança locacional por partes dos agentes de um lugar para uma outra localidade 
está associado a expectativa de obter maiores rendimentos. Como o setor manufatureiro apresenta 
uma quantidade de trabalhadores diferente entre uma região e outra, o salário real tende a ser 
maior na região onde a mão-de-obra seja escassa, incentivando a migração populacional em 
busca de maiores rendimentos e por isso num segundo momento o deslocamento de investimento 
de alguns setores que podem apresentar uma mobilidade rápida. 
 
Diante disso, a Nova Geografia Econômica tem apresentado dois caminhos de atuação (Krugman, 
1998): a primeira no sentido de realizar elos com a teoria de localização tradicional e base para 
desenvolvimento da nova visão espacial para o comércio internacional. 
 



Com relação a primeira abordagem existe a tendência de desenvolvimento de modelos multi 
locacionais. Os resultados das simulações dependem dos parâmetros e da geometria econômica. 
Um outro modo é a revisão dos modelos tradicionais de localização a partir dos modelos de duas 
regiões e adicionando a verdadeira fundamentação microeconômica. 
 
A segunda abordagem com relação ao comércio internacional, a diferença entre regiões e países é 
que possibilita mobilidade menor dos fatores de produção com relação as regiões dentro do país. 


