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RESUMO 

 

 

O presente trabalho realiza uma análise sobre os fenômenos de concentração e 

centralização urbana sob uma perspectiva evolucionista. Entende-se que essa surge como 

uma alternativa recente às limitações das teorias ortodoxas da economia urbana, que, na sua 

maior parte, tratam a questão da localização a partir de uma abordagem estática e de 

equilíbrio econômico. Nesse sentido a abordagem dinâmica, adaptativa e de não equilíbrio 

da economia evolucionista, rompe com o determinismo e a simplificação exagerada de 

modelos ortodoxos, expondo um ferramental diferenciado para o estudo do objeto. Serve 

antes de tudo para demonstrar a complexidade do assunto, a necessidade da 

contextualização histórica e de se tratar as firmas, indústrias, cidades e regiões de forma 

heterogênea. Ainda, ao tratar o processo da inovação tecnológica de forma endógena, é 

exposto o papel da difusão do conhecimento na decisão locacional das firmas, evidenciando 

que este não é dado somente pelos custos de transporte. Em um contexto de concentração 

dos processos inovativos em grandes centros urbanos e em regiões de alta renda, entende-se 

que a incorporação dos pressupostos da economia evolucionista na formulação de políticas 

de descentralização torna-se relevante. 

 

 

Palavras-chave: aglomerações urbanas, concentração, centralização, inovação, economia 

urbana evolucionista. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study provides an analysis on urban concentration and centralization 

under an evolutionary perspective. It is understood that this approach is a recent alternative 

to the limitations of orthodox urban economic theories which, in most of cases, deal with 

localization based on a static and equilibrium approaches. In that sense, the dynamic, 

adaptive and non-equilibrium approach of evolutionary economics breaks the determinism 

and exaggerated simplification of orthodox models and exposes a different tool to the study. 

It is useful, above all, to demonstrate the complexity of the subject, the need of historical 

context and the need to treat firms, industries, cities and regions in a heterogeneous manner. 

By treating the process of technological innovation in an endogenous manner, the role of 

knowledge diffusion is exposed on the locational decision of firms, evincing that this is not 

given only by costs of transport. In a context of concentration of innovative processes on 

relevant urban centers and on high income regions, it is understood that the incorporation of 

evolutionary economics assumptions on the elaboration of decentralization policies 

becomes relevant. 

 

 

Keywords: urban agglomerations, concentration, centralization, evolutionary urban 

economics. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem o intuito de realizar uma análise sobre os fenômenos de 

concentração e centralização urbana sob uma perspectiva evolucionista. Com o contínuo crescimento 

da urbanização e da concentração das atividades econômicas em diversas áreas, reitera-se a 

importância da compreensão de tais fenômenos, principalmente objetivando a elaboração de políticas 

públicas eficientes.  

Entende-se que o instrumental neoclássico, de maior divulgação e utilizado pelas escolas da 

tradição germânica, da Nova Economia Urbana e mais recentemente pelos trabalhos de Krugman e 

Fujita, é, sobre diversos aspectos, insuficiente para explicar tal dinâmica, em grande parte pelos 

próprios pressupostos nos quais tais teorias se prendem.  

Nesse sentido, a revolução sobre os conceitos ortodoxos proporcionada pela abordagem 

evolucionista, principalmente a partir das contribuições de Nelson e Winter (1982) surge como 

ferramental importante também para a geografia econômica e como uma alternativa às abordagens 

ortodoxas. É sob este contexto que surgem as contribuições de autores tais quais Boschma, Klepper, 

Frenken, dentre outros. 

Entendemos que o rompimento com a economia de equilíbrio, que é também o rompimento 

com o determinismo dos modelos neoclássicos, é fundamental para o estudo da concentração e 

centralização urbana. Entendemos também que conceitos evolucionistas de racionalidade limitada, 

path dependency, variedade e seleção trazem grande contribuição para a análise. Servem antes de tudo 

para demonstrar a complexidade do assunto, a necessidade da contextualização histórica e de se tratar 

as firmas, indústrias, cidades e regiões de forma heterogênea. Com efeito, expõe a fragilidade da 

formulação de leis universais a partir de modelos ortodoxos. Finalmente, entende-se que a integração 

micro-macrodinâmica da abordagem evolucionista representa ferramenta importante para a 

compreensão da interação entre as firmas, as indústrias, as cidades e as regiões. 

Visando cumprir o objetivo proposto, o trabalho está dividido em quatro capítulos. 

Primeiramente serão expostas as principais contribuições e a evolução das teorias da tradição 

germânica para a nova economia urbana, bem como serão discutidas as suas principais limitações. A 

escolha por essas escolas se deu principalmente por representarem a base teórica da moderna 



 

 

 

13 

 

economia urbana neoclássica. Serão analisadas, as contribuições de autores como Von Thünen, Alfred 

Weber, Walter Christaller, August Lösch, William Alonso, François Perroux e Myrdal. 

 O segundo capítulo tem por objetivo discorrer sobre os principais conceitos da economia 

evolucionária e de que maneira estes são aplicados atualmente na geografia econômica. Tal 

abordagem será tratada sobre diferentes agregados locacionais. Neste capítulo buscar-se-á demonstrar 

que a decisão locacional por parte das firmas e indústrias não depende somente das economias de 

aglomeração como a maior parte dos modelos ortodoxos pressupõe. Outros fatores influenciam no 

processo de escolha da localização dentre eles a propagação de conhecimento adquirido de indústrias 

relacionadas e da própria formação de redes de interação e conhecimento nas indústrias.  

Demonstra-se que, contrariamente ao processo de difusão das informações, que tem o seu 

custo invariável com a distância, o conhecimento e, principalmente o conhecimento tácito é 

localizado, possui custo variável em relação a distância e depende, em grande parte, de relações 

interpessoais e da capacidade de interpretação das informações. Neste capítulo serão abordados 

também os principais desafios impostos a esse tipo de perspectiva.  

No terceiro capítulo é reiterada a necessidade de conceituação histórica e da heterogeneidade 

regional no estudo locacional e urbano. Será discutida a relação entre o modo de produção e o espaço 

e nesse sentido, será abordado principalmente o processo de mundialização e a formação de cidades 

globais no recente paradigma tecnológico. Será discutida a interação entre tais cidades, que envolvem, 

dentre outros aspectos, a divulgação do conhecimento. Verifica-se que a produção do conhecimento é 

dada de forma localizada, havendo grande concentração de produção tecnológica e de inovação em 

países de alta renda e em regiões urbanizadas. Ainda, serão analisados os impactos da formação de 

cidades globais em seus arredores bem como as suas assimetrias. Por fim, será abordada a formação 

de grandes centros urbanos em países em desenvolvimento. 

O último capítulo abordará, a partir do contexto acima, uma discussão acerca de políticas 

públicas de desenvolvimento regional. A discussão inicial será dada em torno da relação entre 

crescimento centralizado ou descentralização. Abordaremos questões acerca da difusão de 

conhecimento e de estabelecimento de polos industriais.  

Em ambos os casos o principal objetivo será a discussão sobre políticas que proporcionem 

maior equidade nas cidades, ainda que não seja o foco do trabalho a elaboração de uma agenda 

política para tal. A discussão será dada a partir das três principais bases teóricas abordadas, a saber, a 
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abordagem do equilíbrio estático consolidada na tradição germânica e na nova economia urbana, a 

abordagem marxista e por fim a abordagem evolucionista. 

Por fim, será objetivo do trabalho analisar as propostas e as Políticas Nacionais de 

Desenvolvimento Regional PNDR I (2003) e PNDR II (2012) elaboradas pelo Ministério da 

Integração Nacional. Tais políticas tem por objetivo reduzir a desigualdade regional brasileira e 

visando proporcionar também a descentralização da força de trabalho e dos meios de produção. Neste 

sentido, será analisado de que maneira essas políticas se relacionam ou não com as políticas 

discutidas ao longo do quarto capítulo. 
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Capítulo 1 – Aspectos teóricos sobre a economia urbana 

 

1.1) Panorama geral sobre a urbanização e a evolução dos estudos de economia urbana 

 

A medida em que presenciamos o rápido e constante crescimento do fenômeno da urbanização 

nas últimas décadas, é crescente também a importância sobre os estudos regionais nas ciências 

econômicas.  

Nesse sentido, entender o fenômeno da urbanização, bem como da concentração e 

centralização das atividades urbanas a partir de aspectos econômicos não é mero exercício teórico, 

acadêmico por si só. É de grande importância à compreensão do mesmo para a determinação de 

políticas públicas, seja no campo econômico como também urbanístico, principalmente em um 

cenário de intensificação desses processos.  

Na história do pensamento econômico, apesar de sua presença discreta, a assim chamada 

economia urbana não é, porém, uma abordagem recente, sendo anteriormente debatida por autores 

como Cantillon que já em 1755 em sua obra Essai sur la Nature du Commerce em Général discorria 

sobre as economias de tempo e de espaço, que levam a ideia de organização racional do espaço. Em 

1826, Von Thünen publicava a sua obra Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 

Nationalökonomie na qual era feita a análise sobre a disposição espacial das atividades agrícolas a 

partir de determinado centro de consumo, fortemente influenciada pela análise da renda da terra de 

David Ricardo.  

O tema foi também discutido por autores como Alfred Marshall (1890) que em seus tratados 

discorre sobre as vantagens da formação de distritos industriais, tal qual o distrito cuteleiro de 

Sheffield. Dedica ainda um capítulo do Principles of Economics na discussão sobre o valor da 

localização (site value) que seria o valor do terreno líquido de renda agrícola. 

À parte da presença marginal do espaço na teoria econômica até então, foi somente a partir dos 

estudos sobre a assim chamada tradição germânica da economia urbana por Walter Isard que surge 

uma tentativa deliberada de incorporar as questões locacionais na teoria econômica. Surge nessa 

época a Nova Economia Urbana. 

Dois importantes pontos propostos por Krugman demonstram os possíveis motivos para essa 

dificuldade em associar a análise espacial à teoria econômica, a saber: (1) os principais estudos da 
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localização são de tradição germânica que tiveram como principais expoentes Johann Heinrich von 

Thünen e Alfred Weber, de maneira que questões linguísticas e culturais influenciaram na adoção 

destas teorias no pensamento anglo-saxão; (2) existe a dificuldade em tratar dos processos de 

concentração e centralização, evidenciados na evolução histórica das cidades sem abrir-se mão dos 

conceitos de retornos constantes e competição perfeita (KRUGMAN, 1995). 

Acerca do primeiro ponto, deve-se notar que o mesmo não justifica por si só o fenômeno dado 

que esforços significativos foram feitos por Walter Isard na tradução e compilação da tradição 

germânica, acarretando no surgimento e desenvolvimento da New Urban Economics nos anos 1960, 

uma linha de pensamento fortemente influenciada pelos estudos de Von Thünen e que 

proporcionariam o surgimento de autores influentes nesta área como William Alonso.  

Com relação ao segundo ponto, cabe ressaltar que diversos modelos buscaram responder à 

questão da centralização a partir do equilíbrio. A análise considerava, em sua maioria a distribuição 

das atividades, sejam elas rurais ou urbanas, ao redor de um centro consumidor. Não apresentavam 

respostas claras, no entanto, ao próprio fenômeno da centralização, dificuldade esta que pode ser 

relacionada à aplicação de modelos de equilíbrio visando explicar um processo dado pelo 

desequilíbrio de forças aglomerativas e dispersivas
1
. De forma que, dado determinado mercado em 

equilíbrio e dado os retornos constantes de escala, não existem motivos por si só para a distribuição 

das atividades econômicas no espaço se concentrarem. A centralização dessas atividades deve então 

ser explicada a partir de outros fenômenos muitas vezes tratados de forma tautológica. Segundo 

Fujita, 

 

Although urban economists have some plausible stories about agglomeration, these are an ad hoc 

add-on to their models. Above all, because the stories of agglomeration lack a spatial dimension – 

because they do not explain how such effects might fall off with distance – traditional urban 

economics lacks the kind of distance –related tension between centripetal and centrifugal forces 

that, as we will see, is at the heart of our attempt to develop a theory of spatial economics”
2
 

(FUJITA et al, 2001, p. 23). 

                                                 
1
 Deve-se lembrar do discurso feito por F. Hahn para a Sociedade de Econometria, conforme descrito por 

Nelson&Winter: “F. H. Hahn (1970) in his presidential address to the Econometric Society, surveyed the 

accomplishments of the mathematical theory of general equilibrium, and called attention to the fact that economists 

had made little progress in modeling plausible processes of disequilibrium adjustment that converge to general 

competitive equilibrium”(NELSON;WINTER,1990, p. 26 ). 
2
 “Embora economistas urbanos tenham histórias plausíveis sobre aglomeração, essas são adicionadas ad hoc em 

seus modelos. Acima de tudo, porque essas histórias de aglomeração não apresentam uma dimensão espacial – 

porque elas não explicam como esses efeitos podem diminuir com a distância – a economia urbana tradicional não 
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Neste aspecto, os pensadores da Nova Economia Urbana (NEU) utilizavam as externalidades 

para explicarem as vantagens dadas pela proximidade à determinada localização central. As 

abstrações tomadas por esses modelos, que surgem da simplificação de um universo complexo e 

múltiplo, de infinitas determinações vêm, para muitos, demonstrando ser insuficientes para explicar 

o mundo concreto da qual estas próprias fazem parte. Demonstram-se, para estes, insuficientes para 

explicar de que maneira é dada a centralização urbana a partir de uma abordagem dinâmica, seja a 

centralização concebida na forma monocêntrica como os primeiros modelos concebiam ou na forma 

policêntrica de modelos mais recentes. 

É nesse contexto que Krugman, naquilo que se refere ao tratamento da escola econômica 

neoclassica a essa matéria questiona e em seguida conclui: “And so how did the mainstream cope 

with spatial issues? By ignoring them”
3
(KRUGMAN, 1995, p. 37). E ainda segundo o autor “ (…) 

economists avoided looking at spatial aspect of economies because they knew they had no way to 

model that aspect”
4
 (KRUGMAN, 1995, p.37).  

A questão que se colocava era se esses modelos poderiam de alguma forma contribuir, apesar 

de suas limitações, para se explicar os fatores econômicos determinantes da distribuição espacial das 

atividades econômicas ou devem ser tratados como tentativas frustradas que devem ser colocadas 

em segundo plano na historia do pensamento econômico. Em outras palavras, questionava-se se 

partindo de premissas adotadas pela tradição germânica e pela nova economia urbana bem como 

pelo mainstream da economia, seria possível explicar os fenômenos da urbanização e da 

concentração e centralização das cidades que se pode observar da maneira em que foram 

historicamente concebidas ou fazia-se necessária uma reformulação nessa abordagem.  

Sob esse cenário foram constituídas duas principais linhas de pensamento. Krugman (1995), 

Fujita et al. (1999) e Brakman et al. (2001) desenvolveram modelos a partir de instrumental 

neoclássico que demonstram que a distribuição desigual da atividade econômica é decorrente de 

processos de aglomeração causados pela mobilidade dos fatores de produção (FRENKEN et al., 

2007). Ou seja, reformulam os modelos de equilíbrio focando-se nos motivos da aglomeração.  

                                                                                                                                                              
apresentam esse tipo de distância – que relaciona a tensão entre forças centrípetas e centrifugas que, como será visto, 

é a questão central na tentativa de se desenvolver uma teoria da economia espacial”. Livre tradução. 
3
 “Assim, como o mainstream lida com questões espaciais? Ignorando-as”. Livre tradução. 

4
 “Economistas evitaram olhar para aspectos espaciais da economia porque eles sabiam que não haviam meios de 

modelar esse aspecto”. Livre tradução.  
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Por outro lado, a linha mais heterodoxa da produção da economia regional é diversificada e 

abrange pensadores da economia institucional (Whitley, 1992; Gertler, 1995; Martin, 2000), do 

pensamento marxista (Harvey, 2006) e, mais recentemente, da escola evolucionista (Klepper, 

2001;Frenken, 2007, Boschma e Martin, 2010). Assemelham-se, no entanto na rejeição do 

instrumental neoclássico como ferramenta explicativa para a distribuição desigual da atividade 

econômica no espaço. Nesse aspecto, conceitos tais quais os polos de crescimento de Perroux 

(1955), a causação circular e cumulativa de Myrdal (1957) e a abordagem neoschumpeteriana 

evolucionista de Nelson e Winter (1990) demonstram ser relevantes na abordagem heterodoxa da 

economia regional e urbana.  

Neste primeiro capítulo apresentaremos de forma sumária a evolução da escola da tradição 

germânica até a formação da Nova Economia Urbana, os seus principais expoentes e contribuições. 

A partir de tal, discorremos sobre aos impasses da utilização de modelos de equilíbrio.  

1.2) A tradição germânica e seus principais expoentes 

 

Embora não seja objetivo do presente trabalho efetuar um levantamento sobre as principais 

contribuições e diferenças de escolas e teorias, é importante ainda que de maneira sintética 

demonstrar a inserção da tradição germânica e da nova economia urbana na evolução das linhas de 

pensamento da economia urbana e regional. Um estudo mais aprofundado sobre o assunto 

disponível na língua portuguesa pode ser encontrado em Haddad et Al.(1989) mas também, uma 

análise com as contribuições mais recentes da economia urbana em Oliveira Cruz et Al. (2011)
5
.  

Observa-se que, ainda que de certa forma não exista pleno consenso na classificação dos 

autores em escolas ou linhas de pensamento, existe concordância sobre quais são os principais 

expoentes da economia urbana e as suas principais contribuições para a mesma. Em linhas gerais, é 

possível também afirmar que as divergências quanto à classificação dos principais autores de 

economia regional e urbana não são relevantes para a nossa análise. Assim, pode-se sintetizar os 

esquemas classificatórios de Haddad et Al.(1989), Krugman (1995), Fujita et Al. (2001) e Oliveira 

Cruz et Al. (2011) conforme figura 1. 

                                                 
5
 Na bibliografia internacional, ver COMBES, MAYERE e THISSE (2008); MCCAN (2001); BRAKMAN, 

GARRETSEN e VAN MARREWIJK (2001); ARMSTRONG e TAYLOR (2000), CAPELLO (2006). e também 

KRUGMAN (1995) e FUJITA et Al. (2001). 
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Figura 1 - Principais teorias em economia regional e urbana 

Fonte: OLIVEIRA CRUZ, et al. (2011) 

 

É possível afirmar que a tradição germânica é, dentre as linhas de pensamento da economia 

urbana e regional, uma das primeiras escolas e, até hoje, uma das mais influentes. Essa surge com 

Von Thünen, que, em 1826, viria a publicar a sua obra do Estado Isolado
6
. O autor seria 

posteriormente sucedido principalmente por Alfred Weber (1868-1958), Walter Christaller (1893-

1969) e August Losch (1906-1945).  

Essa linha de pensamento, composta por economistas e geógrafos alemães, ficou por muito 

tempo esquecida, principalmente pelas já citadas questões linguísticas que dificultaram a sua 

                                                 
6
 A obra Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie publicada pelo autor em 1826 

foi traduzida para o inglês em 1966 e carece de tradução para o português até o momento da publicação desse 

trabalho MONATERIO; CAVALCANTI (2011). 
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divulgação. Foi retomada a partir das traduções realizadas pelo norte-americano Walter Isard, 

quando então as principais contribuições de seus integrantes passam a ser incorporadas pelo 

mainstream econômico no que tange à análise espacial. Dentre as interpretações modernas, cabe 

destaque à teoria do central business district, CBD, de William Alonso (1964), tido por muitos como 

o fundador da nova economia urbana.  

Apesar das especificidades de cada autor, existem vários pontos em comum em suas teorias, 

em especial que as mesmas surgem a partir da teoria da renda da terra de David Ricardo. Parte-se de 

uma análise estática em que as tomadas de decisão serão dadas de forma a maximizar o lucro das 

firmas e a utilidade dos agentes
7
 para posteriormente incluir, quando esta é inclusa, a dinâmica, 

como uma sucessão dessa análise estática. Autores como David Harvey criticam essa forma de 

interpretação da economia urbana, por considerá-la como uma reflexão tardia e insuficiente do fato 

(HARVEY, 2006, p. 55). 

Considera-se uma estrutura de mercado em equilíbrio de concorrência perfeita, onde as firmas 

são tomadoras de preços. Assim, inexiste o poder de mercado de uma firma perante as outras. Com 

isso, dados os custos de produção fixos e variáveis como constantes, e dado também o preço de 

mercado das mercadorias, tem-se a localização das firmas como importante fator de determinação de 

custos, através dos custos de transporte.  

Inexiste também, de maneira geral, uma preocupação acerca do consumo das mercadorias, 

pois admite-se que toda a produção será consumida. Exceto pela teoria desenvolvida por Christaller, 

considera-se que não existe interdependência local, ou seja, não existe influência de preços dada a 

localização entre as firmas. Neste aspecto, observa-se que nas teorias desenvolvidas por Von Thünen 

e por Alfred Weber, a verticalização da produção é desconsiderada, dando espaço para uma análise 

horizontalizada. 

Finalmente, as teorias desenvolvidas pelos economistas da tradição germânica consideram, de 

forma geral, que os agentes possuem pleno conhecimento das informações. Ou seja, na 

determinação da localização das firmas, na análise do custo de localização sabe-se exatamente o 

local dos insumos, a localização do mercado consumidor, e o custo do transporte entre esses pontos. 

Neste capítulo, abordaremos as contribuições teóricas dadas por Von Thünen, Alfred Weber, 

Walter Christaller e August Lösch. 

                                                 
7
 Na abordagem de Von Thünen, no entanto, considera-se especificamente a localização da produção agrícola. 
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1.2.1) Johann Heinrich Von Thünen 

 

Considerada como pioneira na tradição germânica da economia regional, a teoria de Von 

Thünen busca solucionar a questão da distribuição de determinada produção agrícola ao redor de um 

dado centro urbano consumidor. Trata-se, portanto, de uma análise sobre áreas de abastecimento em 

torno de um mercado centralizado, onde tem-se como foco o uso do fator terra como determinante 

da aproximação ou dispersão do centro consumidor. A teoria, primeiramente publicada em 1826, é 

também a primeira tentativa de incorporar o transporte em modelos de utilização da terra. 

O seu modelo é desenvolvido a partir de determinados pressupostos que incluem: (1) 

Inexistência de poder de monopólio dos agentes; (2) Livre entrada das atividades agrícolas; (3) 

Retornos constantes de escala e coeficientes fixos de produção; (4) Homogeneidade do terreno; (5) 

Preços determinados nas cidades; (MONASTERIO;CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ, 2011) 

(HADDAD et Al, 1989) (6) Pleno conhecimento do mercado por parte dos agentes.  

Von Thünen observa que produtores cuja atividade encontra-se mais próxima do centro 

consumidor possuem uma vantagem perante os demais, pois o seu custo de transporte será menor. 

Uma vez que a terra próxima ao centro consumidor é escassa, que existe livre entrada de produtores 

e que existe vantagem competitiva nessas regiões, esse diferencial no custo de produção tornar-se-á 

renda econômica, renda da terra. Neste aspecto a análise se aproxima da teoria da renda da terra de 

David Ricardo, com a diferença de que o diferencial que origina a renda da terra não é dado pela 

fertilidade da terra. Considerando uniforme a fertilidade da terra e a qualidade disponível dos 

transportes, a diferenciação é dada não somente pela proximidade do centro consumidor, mas 

também pela renda de localização. Assim, conforme observa Haddad: 

 

A análise do abastecimento se baseia em um jogo de oposição de contrários: um fator 

pressiona no sentido da dispersão das atividades econômicas (renda da terra) e o outro 

pressiona para a concentração das atividades (custo de transportes) (HADDAD et Al, 

1898, p. 119). 

 

Assim, os produtores ofertarão os seus produtos conforme a função abaixo: 
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π = PQ - C – tQu - RT 

onde:  

 

π = lucro do produtor; 

P = preço unitário do produto; 

Q = quantidade vendida; 

C = outros custos de produção; 

t = distância entre produção e centro consumidor; 

u = custo de transporte por quilometro; 

R = valor do aluguel por hectare; 

T = área necessária para cultivo. 

 

Segue que diferentes atividades agrícolas terão a sua localização dada de acordo com o custo 

de transporte de seu produto final e de acordo com o custo de produção em relação à quantidade de 

terra necessária para a produção. Dado que este é um mercado em equilíbrio, a localização dessas 

diferentes atividades, em relação ao mercado central será determinada por um sistema de leilão 

walrasiano sobre a renda da terra, de acordo com as necessidades produtivas de cada uma das 

atividades sendo por esse motivo, a teoria de Von Thünen é por muitos denominada de bid rent 

theory. No equilíbrio, o lucro do produtor será nulo e, como consequência, o valor do aluguel será 

determinado essencialmente pela razão entre a receita líquida dos custos de produção e de transporte 

e da área de produção.  

O valor do aluguel será portanto determinado de maneira residual conforme fórmula abaixo: 

 

 

 

Assim, ainda de acordo com Haddad, no que se refere ao autor: 

 

Há atividades que utilizam grandes extensões de terra e mostram alta sensibilidade no que se 

relaciona aos custos de transferência, assim como alta participação no valor da terra por unidade de 

produção”. Mas a terra pode ser utilizada por várias dessas atividades, “sendo que se cria a 

necessidade de um mecanismo que eleja o uso alternativo mais favorável (HADDAD et Al, 1898, 

p. 120). 

 

De modo que dado o equilíbrio de mercado e que os agentes possuem pleno conhecimento do 

mercado em que atuam a distribuição das atividades ocorre de forme harmônica no espaço, de 

acordo com as características de cultivo e de custos de transporte de cada uma dessas atividades. 
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Conforme demonstrado matematicamente em seu modelo, a produção dos diferentes produtos 

agrícolas será localizada em anéis concêntricos em torno do centro da cidade de acordo com as 

características de produção de cada produto. Vide figura 2. 

 

 

Figura 2 - Os anéis de Von Thünen 

Fonte: Oxford Dictionary of Geography 

 

O modelo de Von Thünen sofreu diversas adaptações ao longo das últimas décadas e ainda 

representa uma base importante para os novos modelos da economia urbana. A aplicabilidade do 

modelo de Von Thünen pode desta forma ser compreendida a partir dessas adaptações
8
 e pelos micro 

fundamentos da mesma.  

Uma importante crítica a este tipo de análise se deve, no entanto, ao fato do mesmo tomar o 

centro consumidor como uma variável exógena. De que maneira, desta forma, a partir de uma 

economia em equilíbrio seria possível haver concentração de indivíduos para a formação de um 

mercado consumidor centralizado? Se existe determinada região que promove externalidades 

positivas, de que forma essas externalidades são determinadas? Tomar essas regiões como dadas é 

claramente uma fragilidade desses modelos. Como nota Krugman: 

 

                                                 
8
 O modelo de Von Thünen foi incorporado aos modelos neoclássicos a partir de Beckman (1972) MONASTERIO; 

CAVALCANTI (2011).  
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To say that urbanization is the result of localized external economies carries more than a hint of 

Molière’s doctor, who explained that opium induces sleep thanks to its dormitive properties
9
. 

(KRUGMAN, 1995, p.52) 

 

Em busca de uma resposta para a lacuna deixada por essas teorias, recentemente, os estudos 

realizados por Ogawa e Fujita questionam a monocentricidade tomada como algo dado e 

demonstram que somente em determinadas condições é possível haver a centralização a partir de um 

mercado em equilíbrio. O modelo elaborado por esses autores segrega a utilização da terra para 

habitação e produção e define funções específicas para o comportamento dos agentes e para os 

mercados de terra e trabalho. Tem-se assim que ao contrário dos modelos de cidade monocêntricas, 

não existe qualquer localização definida a priori. A alocação será dada, portanto a partir de funções 

de produção e de habitação microfundamentadas e determinadas por esses autores. A partir de então 

serão determinados diferentes inputs de acordo com padrões de exploração da terra listados por 

esses autores. 

 A partir dessa análise Ogawa e Fujita concluem que: 

 
From the findings of our analysis, it can be concluded that the monocentricity assumption is 

plausible only under special circumstances – that is, only when commuting rate is relatively small 

and/or the transaction rate is considerably high. In all other cases, the city does not exhibit 

monocentricity
10

.(OGAWA; FUJITA, 1984, p. 475) 
 

Com efeito, ao constituírem um modelo microfundamentado que determina a localização de 

agentes produtores e habitantes em determinadas circunstâncias, concluem que é um erro tomar a 

monocentricidade das cidades como algo exógeno. Concluem que a monocentricidade é uma 

situação específica e que deve ser considerada como tal. 

 

1.2.2) Alfred Weber 

 

                                                 
9
 “Afirmar que a urbanização é o resultado de externalidades localizadas significa tanto quanto os argumentos do 

doutor de Molière, que explicou que o ópio induz ao sono graças as suas propriedades de sonolência”. Livre 

tradução. 
10

 A partir do resultado de nossa análise é possível concluir que o princípio da monocentricidade é plausível somente 

em determinadas condições – quais sejam somente quando a taxa de comutação é relativamente baixa e/ou a taxa de 

transação é consideravelmente alta. Em todos os outros casos, a cidade não apresenta monocentrícidade. Livre 

tradução. 
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Assim como Von Thünen, Alfred Weber desenvolveu o seu modelo a partir de uma estrutura 

de mercado em equilíbrio e também de um mercado consumidor puntiforme. Ambos os autores 

concentraram-se na minimização dos custos de transporte, mas se diferenciam quanto ao objeto de 

análise: enquanto o primeiro analisava a distribuição das diversas atividades ao redor do centro 

consumidor, o segundo estuda a localização ideal das firmas a partir da localização dos recursos 

produtivos bem como do mercado consumidor.  

O autor, que era irmão de Max Weber, fundamenta a sua análise na determinação de um ponto 

de custo total de transporte mínimo, ou seja, no ponto em que o custo de transporte dos insumos e do 

transporte para o mercado consumidor seja mínimo. Vale ressaltar que pelo fato da análise de Weber 

ser direcionada especificamente para firmas, a distância dos insumos na composição do custo da 

mercadoria torna-se fundamental, distância esta que não era considerada na análise de Von Thünen 

por tratar-se especificamente da produção agrícola.  

O método utilizado pelo economista se assemelha assim ao equilíbrio de forças da física: 

determina-se o local de dois insumos que serão utilizados na produção da firma em análise bem 

como o local do centro consumidor deste produto e a localização da firma será dada onde, dados 

outros custos de produção como inalterados, seja mínimo o custo de transportes. Para o mesmo, 

dependerá da determinação desses custos o peso dos insumos e o peso do bem final produzido, 

através dos coeficientes técnicos de produção.  

De forma resumida, a determinação desse ponto de custo de transporte mínimo será feita 

através dos triângulos locacionais, conforme demonstrado na figura 3 abaixo: 

 

 

 
Figura 3 - Os triângulos locacionais de Weber 

Fonte: Haddad (1989) 
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Onde, 

 

C = ponto de localização do mercado consumidor;  

M1,2 = localização da fonte de matéria-prima 1 e 2;  

P = Custo total e de transportes mínimo;  

d1,2,3 = distâncias entre os pontos M1, M2 e C;  

a1, a2 e a3 = coeficientes técnicos de produção;  

α1, α2 e α3  são os ângulos opostos aos coeficientes de produção.  

 

De maneira que o custo total (CT) de produção de determinada firma, dados os demais custos 

de produção que não aqueles de localização como constante pode ser dado por:  

 

CT = t(a1.r1+a2.r2+r3) 

 

Onde, 

 

r1,2 = distância entre a firma e os pontos M1,2; 

r3 = distância para o mercado consumidor 

t = tarifa dos transportes 

 

Na determinação do custo marginal da firma tem-se: 

 

 

que deve-se igualar à receita marginal na determinação do lucro econômico da firma. 

Weber considera ainda que além do custo mínimo de transportes, a localização será dada pela 

localização da mão de obra e também das assim chamadas forças de aglomeração e de 

desaglomeração. No que tange à questão da mão de obra, considera o fator trabalho como imóvel e 

de oferta ilimitada dada determinada taxa de salários (HADDAD, 1989). Assim, o autor insere, 

ainda que de forma exógena ao modelo a mão de obra, de maneira a considerá-la como um 

importante fator para a localização das firmas.  

Desta forma, ainda que determinado sítio seja um ponto de custos de transporte mínimos para 

a produção da firma, esta não se localizará no mesmo uma vez que não exista a mão de obra 

necessária para a produção nesta região, em um caso extremo. Localizar-se-á também em função do 
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custo da mão de obra de determinada região e dos benefícios causados pelas forças de aglomeração 

e desaglomeração. 

Weber faz uma primeira tentativa em demonstrar que a proximidade entre firmas gera um 

ganho para a indústria, que tende a se aglomerar. Afirma que diversos são os fatores técnicos que 

causam a aglomeração e que não é o seu objetivo discorrer sobre os mesmos. Observa que o 

principal fator de desaglomeração é a renda da terra, que aumenta quanto maior o nível de 

aglomeração. Difere da análise bid rent de Von Thünen, no entanto, por não considerar que a 

aglomeração será dada a partir de um ponto fixo, mas sim de uma área que é determinada a partir da 

junção de diversas regiões que sofrem influência dessas forças (HADDAD, 1989).  

É importante observar que para a determinação deste ponto mínimo, assume-se que todos os 

agentes possuem pleno conhecimento das informações, ou seja, não existem incertezas ou riscos nas 

decisões dos agentes e que essas ações são tomadas estaticamente. Não existem incertezas com 

relação à localização dos insumos para a produção e nem do mercado consumidor do produto final. 

Não existe incerteza também com relação ao coeficiente técnico de produção, de forma que a firma 

determina a sua localização ideal a partir dessas variáveis.  

Uma fragilidade na análise, que é recorrente ao modelo anterior, decorre do não 

aprofundamento sobre as causas da aglomeração da produção. No modelo de Weber, a aglomeração 

surge de maneira exógena, para justificar a centralização das cidades que já eram um fenômeno 

presente na época em que o economista publicou a sua obra, pois, se considerarmos somente a 

região de custo mínimo e a disponibilidade de mão de obra, estas não são o suficiente para justificar 

a aglomeração. As forças de aglomeração e desaglomeração surgem assim como algo exógeno ao 

modelo e de grande importância para adaptar o modelo à realidade então presente. Novamente, as 

externalidades que geram a aglomeração são tratadas de forma tautológica.  

 

1.2.3)Walter Christaller 

 

O fenômeno da centralização e aglomeração espacial foi também tema discutido pelo geógrafo 

e economista Walter Christaller na década de 1930. O autor desenvolve em sua obra denominada 

Central Places in Southern Germany (1933), a ideia que as cidades são organizadas a partir de uma 

região central, mas sendo ao mesmo tempo parte de outras regiões centrais de diferentes 
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intensidades e hierarquias. Assim, segundo o autor, a determinação da centralização e da hierarquia 

da localização pode ser definida da seguinte forma: 

 
Those places which have central functions that extend over a larger region, in which other central places of 

less importance exist, are called central places of a higher order. Those which have only local central 

importance for the immediate vicinity are called, correspondingly, central places of a lower and of the 

lowest order. Smaller places which usually have no central importance and which exercise fewer central 

functions are called auxiliary central places (CHRISTALLER, 1969, p.17)
11

 

 

De maneira que se demonstra que diferentes regiões possuem distinta importância e que a 

centralização está diretamente relacionada a estas. Em termos matemáticos, a relação seria expressa 

por B – Bz, onde o termo Bz seria a importância da região para a sua área central, enquanto B seria a 

importância para a cidade e também para seus arredores. A diferença resultaria em déficit ou 

superávit de importância e, como consequência, em um processo de centralização para a região de 

superávit. Tal processo implica na formação de uma região complementar: “The region for which a 

central place is the center
12

” (CHRISTALLER, 1966, p. 43). 

O que determina, no entanto, tal importância e a centralidade? Segundo o autor, “it is not the 

place or even the settlement, which is central. Centrality refers less to the merely spatial central 

location than to the central function in a more abstract sense”
13

(CHRISTALLER, 1966, p. 45). A 

importância também não seria associada diretamente ao número de habitantes de determinada 

região. A condição de centro não é mais pré determinada como fora por seus antecessores da escola 

alemã. O centro é determinado pela importância das mercadorias produzidas em sua localização.  

Esta função está diretamente ligada àquilo que Christaller denomina de bens centrais: aqueles 

bens que são produzidos e ofertados em uma região central mas que são consumidos em outras 

regiões. Quanto maior for a receita gerada por esses bens a uma região central, maior será a 

importância da mesma. É notório, no entanto, que a importância de determinada região não é dada 

somente pela soma da importância de suas mercadorias, mas sim pelas atividades econômicas 

combinadas dos habitantes, que envolvem dentre outros a prestação de serviços e o comércio.  

                                                 
11

 Esses locais que possuem funções centrais que se estendem por uma vasta região, na qual existem outros locais 

centrais de menor importância, são chamados de locais centrais de ordem maior. Aqueles que possuem somente 

importância central local para vicitude são chamados, correspondentemente, locais centrais de menor e da menor 

ordem. Locais menores que não possuem importância central e que exercem poucas funções centrais são chamados 

locais centrais auxiliares. Livre Tradução. 
12

 A região pela qual o local central é o centro. Livre Tradução. 
13

 Não é o local ou até mesmo a região que é central. A centralidade se refere menos a localização espacial central do 

que a sua função central em um sentido mais abstrato. Livre Tradução. 
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A ordenação de bens e serviços, entre bens centrais e inferiores é, para o economista, 

determinada, dentre outros pela frequência de consumo. Bens inferiores são frequentemente 

consumidos e, portanto, os seus produtores localizam-se próximos ao mercado consumidor. Ao 

passo que bens centrais não são necessariamente consumidos com frequencia. Os seus produtores 

não se localizam necessariamente próximos de seu mercado consumidor. 

Em seu estudo sobre bens centrais, Christaller demonstra que estes possuem abrangência 

espacial definida de acordo com as suas características. Essas características serão determinantes na 

utilidade desses bens para os seus consumidores e na demanda pelos mesmos. A demanda e a 

abrangência espacial dos bens centrais apresentam, portanto, certo grau de subjetividade. Assim, o 

autor demonstra que:  

 

Basically, every single type of good, even though there are only small differences in quality, has its 

own special range. The same good has a different range at every central place, and its range is not 

the same in all directions from the same central place
14

. (CHRISTALLER,1966, p. 53) 
 

Desenvolve-se assim o conceito de redes de regiões centrais, interligadas e interdependentes. 

Christaller busca então responder de que forma essas regiões estão conectadas bem como o “formato 

das áreas de mercado em que todos os consumidores são atendidos e, ao mesmo tempo, a distância 

em relação as firmas é minimizada” (CHRISTALLER,1966). Demonstra que a forma mais eficiente 

de fazê-lo é através da interligação de hexágonos de diferentes dimensões, por estes atenderem ao 

mesmo tempo aos princípios de minimização do número de centros, minimização do custo de 

transporte para os consumidores e também a minimização das áreas que são compartilhadas por um 

ou mais ofertantes. (MONASTERIO; CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ, 2011). A figura 4 

demonstra de que forma as regiões centrais encontram-se conectadas através de regiões hexagonais. 

 

                                                 
14

 De maneira geral, cada tipo de bem, embora haja pequenas diferenças na qualidade tem a sua própria abrangência. 

O mesmo bem tem diferentes abrangências para  cada local central e a sua abrangência não é a mesma em todas a 

direções do local central”.Livre Tradução. 
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Figura 4 - Os hexágonos de Christaller 

Fonte: Christaller (1966) 

 

Após desenvolver uma abordagem estática da relação entre a região central e os seus 

arredores, assim como das característica acerca dos bens e serviços centrais e após desenvolver a 

ideia de hierarquia entre diferentes localidades e produções, o autor parte para o estudo do processo 

dinâmico da centralização. Christaller observa que: 

 

(...) one such static position (...) is only a consideration of the moment, a snapshot of the existing world in 

continued change; the stationary state is only fiction, whereas motion is reality
15

.(CHRISTALLER, 1966, p. 

84) 

 

De maneira que os fatores considerados na análise estática passam agora a ser analisados a 

partir das interrelações dos mesmos e das mudanças determinadas pela dinâmica do processo. 

Assim, a dinâmica é introduzida através de variações no preço dos bens centrais e na importância 

desses bens, na população de determinadas regiões, nos custos de produção e no progresso 

tecnológico, na distribuição da produção entre regiões, no custo de transporte e na abrangência dos 

bens. O autor considera também que a economia é suscetível aos ciclos econômicos e que estes 

podem ter impacto relevante na dinâmica da formação e dissolução de lugares centrais.  

Uma crítica importante a essa abordagem de Christaller decorre da quantidade de variáveis 

exógenas adotadas em sua análise. De modo que, embora a abordagem do autor demonstre a 

necessidade da interdependência e da dinâmica serem consideradas no estudo da economia urbana, 

essas novamente surgem como fatores externos e não como algo intrínseco ao modelo. A abordagem 

                                                 
15

 (...) a posição estática (...) é somente uma consideração do momento, uma fotografia do mundo existente em 

mudança contínua . Livre Tradução. 
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de Christaller é distinta porém das abordagens de Von Thünen e Weber ao demonstrar a hierarquia 

entre regiões e a maneira com a qual essas se encontram interligadas.  

 

1.2.4) August Lösch 

 

Assim como Christaller, a hierarquia dos centros urbanos também foi analisada por August 

Lösch (1906-1945) em seu livro The economics of location. A teoria se distingue daquela de 

Christaller, no entanto, pelos fundamentos microeconômicos utilizados para a determinação dessa 

hierarquia. 

O autor assume em seu modelo a existência de uma firma que atende a um mercado bem 

distribuído e a partir de tal, busca estabelecer a curva de demanda do produto dessa determinada 

firma, que considera não somente o preço sendo dado o custo de produção, mas também em função 

do preço final desse produto, já computado o custo de transporte. O custo de transporte por sua vez 

será crescente dada à distância de seus consumidores e dependerá também das especificidades de 

cada mercadoria.  

A partir de tal, observa-se que a quantidade consumida será maior em locais próximos a firma. 

A curva de demanda por essas mercadorias, dada a localização da produção em um ponto qualquer 

no espaço apresenta a forma de um cone, conforme figura 5.  

 

 

Figura 5 - O cone de demanda de Lösch 

Fonte: MONASTERIO;CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ (2011) 

 

De maneira que Lösch demonstra que o consumo das mercadorias será diretamente afetado 

pela distância entre a firma e o seu centro consumidor. Difere abordagem de Weber, no entanto, por 

não tratar-se de um estudo sobre a escolha pelo lugar ideal da firma, mas antes, dada determinada 

localização da produção, determina-se qual será o tamanho de seu mercado consumidor. Assim, as 
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áreas de mercado dependerão da densidade da demanda, da elasticidade-preço dos produtos e dos 

custos de transporte (MONASTERIO; CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ, 2011). 

Para chegar a essa conclusão Lösch desenvolve o conceito de demanda espacial conforme 

curvas abaixo: 

 

 

Figura 6 - A demanda espacial de Lösch 

Fonte: MONASTERIO; CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ (2011) 
 

Onde, (1) o gráfico do canto superior esquerdo demonstra que o preço final para o consumidor 

será o preço de produção acrescido dos custos de transporte; (2) a curva do canto superior direito 

demonstra a queda na quantidade demandada conforme variações no preço final para o consumidor; 

(3) o gráfico do canto inferior esquerdo demonstra que a quantidade demandada diminuirá quanto 

maior à distância do mercado. 

Finalmente, após definir os fatores que afetam o tamanho do mercado consumidor de 

determinada firma, estabelece-se uma hierarquia urbana semelhante àquela desenvolvida por 

Christaller.  

 

1.3) A nova economia urbana – o desenvolvimento de modelos monocêntricos 

 

O desenvolvimento de modelos monocêntricos na economia urbana surge principalmente a 

partir da década de 60 quando William Alonso, economista argentino e radicado nos Estados Unidos 
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adaptou o modelo de Von Thünen para o ambiente urbano incentivado por Walter Isard, substituindo 

o centro consumidor de produtos agrícolas por um distrito central comercial, o Central Business 

District (CBD) (MONASTERIO; CAVALCANTI In OLIVEIRA CRUZ 2011). O modelo de cidades 

monocêntricas desenvolvido por Alonso é tido por muitos como o originador da Nova Economia 

Urbana, havendo contribuições posteriores ao mesmo principalmente de Richard Muth (1969) e 

Edwin Mills (1972). 

Nos modelos monocêntricos, assim como na teoria de Von Thünen, nota-se a distribuição 

harmônica das atividades produtivas, mas também da habitação ao redor do centro comercial da 

cidade. A harmonia dessas atividades decorre, segundo o autor, das diferentes utilidades e restrições 

orçamentárias dos agentes, sejam produtores, sejam os habitantes de determinada cidade. A 

proximidade do centro, segundo o mesmo oferece custos de locomoção inferiores para os agentes, 

fato este que implicará em maior preço por terras nas proximidades dessa região.  

Aqui, exporemos o modelo desenvolvido por Brueckner (1987) que representa uma síntese 

dos teóricos da monocentricidade apresentados acima.  

Nesse modelo assume-se a cidade como um plano uniforme, em que não existe distinção da 

qualidade das terras e não existem restrições nas negociações de terras. A população da cidade é 

composta por N agentes idênticos que possuem pleno conhecimento do mercado. Todo o emprego é 

dado no centro comercial da cidade, determinado como ponto central da cidade. Cada agente 

executa uma viagem de ida e volta ao centro, onde o mesmo trabalha um número fixo de horas e 

obtém y de salário diário. O custo de locomoção dos indivíduos será determinado pela distância 

radial do centro da cidade já que não existe distinção no transporte para o centro. Esse custo será 

expresso por tx, onde x é a distância radial do centro e t o custo variável da viagem. A distância x 

afetará diretamente também o aluguel que o indivíduo dispenderá que será expresso por p(x)  

(KRAUS, 2006, p. 96). 

Os indivíduos tem a sua utilidade definida pela função u(q,c), onde q é o consumo por moradia 

e c é o consumo dos demais bens. O consumo por moradia engloba os infinitos fatores relacionados 

a moradia, sendo simplificado somente em consumo por moradia. Ambos os consumos afetam 

positivamente a utilidade do indivíduo. 

Assim, tem-se que na maximização de sua utilidade, o indivíduo estará sujeito à seguinte 

equação, dada a sua limitação de orçamento: 
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p(x)q + c = y –tx. 

 

A escolha locacional será determinada portanto da maximização da utilidade dadas as 

preferências pelo consumo por moradia, pelo consumo de outros bens, o custo de transporte diário e 

a restrição orçamentária. Nesse sentido, dada a curva de indiferença de certo indivíduo e também a 

sua restrição orçamentária, o equilíbrio individual e consequentemente a sua escolha locacional pode 

ser demonstrada pela figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - A restrição orçamentária e a escolha locacional 

Fonte: KRAUS (2006) 

 

Onde  é o ponto de equilíbrio da localização  que determinará o consumo  de demais 

bens e o consumo por moradia  dada a restrição orçamentária e a curva de indiferença do 

indivíduo. A preferência por c ou por q dos indivíduos determinará o ponto de equilíbrio ao longo da 

curva de indiferença. 

Na negociação de terrenos, os agentes vendedores buscarão maximizar a receita total da 

venda, ao passo que os compradores buscarão maximizar a sua satisfação, sejam eles firmas ou 

consumidores. Partindo da análise individual dos agentes, assume-se o equilíbrio de mercado, dado 

que todos os indivíduos são iguais, o mercado nada mais é do que a soma dos N indivíduos. 

Importante observar que o que garante a equalização da utilidade dos agentes é justamente a 

variação do preço das moradias. Ou seja, quanto mais longe estiverem as moradias do centro da 
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cidade, menor será o seu preço de maneira a equalizar a utilidade dos agentes dado o maior custo de 

transporte nessas regiões. 

Na determinação do preço de terra, a ênfase dada é portanto antes sobre o processo no qual o 

preço é determinado do que sobre a natureza do mesmo. Será determinado através da livre 

negociação entre compradores e vendedores, e a partir da maximização da utilidade dos mesmos. 

Nesse sentido, entende-se como preço tanto o valor pago na compra de determinado território e 

também o valor dispendido no aluguel de determinado local.  

Nota-se que no referido modelo todos os indivíduos possuem o mesmo nível de renda e estão 

sujeitos, portanto, a mesma restrição orçamentária. A proximidade do centro consumidor será 

determinada, no entanto, de acordo com a propensão dos indivíduos em gastos com moradia ou 

demais gastos. Assim, um indivíduo com maior preferência a q em relação a c, tem a sua restrição 

orçamentária menos inclinada se comparada a um indivíduo com uma preferência maior a 

mercadorias não relacionadas a habitação. Nesse caso, o equilíbrio é dado em , na mesma curva de 

indiferença e a sua localização em , mais próxima do centro do que , conforme figura 8. Ou 

seja, pode-se inferir que indivíduos que moram próximos ao centro comercial têm um nível maior de 

consumo de moradia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Variação no preço da habitação sobre a curva de indiferença 

Fonte: KRAUS (2006) 

 

No gráfico, p( ) é o preço máximo que o indivíduo pode pagar para habitar . Caso o preço 

seja maior do que p( ), a sua curva de restrição orçamentária estará menos íngreme e portanto não 

alcançara a curva de indiferença. p( ) é chamada de bid rent curve que será expressa por 

p(x)= . Importante observar que não só a restrição orçamentária dos indivíduos, mas também o 
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nível de utilidade acaba por afetar o preço de determinada localização, o que implica que as terras 

serão ocupadas pelo segmento que pagar mais por elas. 

No que diz respeito ao lado da oferta, ou seja, aos produtores de moradia, assume-se que a 

moradia pode ser produzida em todo e qualquer x. O produto de moradia é dado pela função de 

produção H(x)=H(L(x),K(x)), onde K(x) é a utilização de capital e L(x) a utilização de terras. Em 

determinada localização x, o lucro do produtor será dado por P(x)=p(x)H(L(x),K(x)) – r(x)L(x)-iK(x) 

onde r(x) é o preço do aluguel da terra em x e i é a taxa de juros determinada de forma exógena.  O 

problema que os produtores de terra enfrentam é a maximização de lucro dados L e K para todo e 

qualquer x. O modelo assume que os produtores enfrentam retornos de escala constantes e que os 

mesmos produtores são tomadores de preços no mercado de fatores de modo que a sua curva de 

oferta de longo prazo é independente do produto final. Nesse sentido, determina-se o custo médio de 

longo prazo horizontal representado pela curva AC na figura 8. Uma vez que as firmas são 

tomadoras de preço no mercado de moradia, a curva de oferta das firmas é perfeitamente elástica e 

igual ao custo médio. Nesse sentido AC é a curva de oferta de habitação no longo prazo, que pode 

ser expressa pela seguinte equação:  

 

 

 

O equilíbrio no mercado de habitação será dado onde a demanda D cruzar a curva AC 

conforme figura 9. Uma vez que o preço médio é função da distância do centro, segue que o 

mercado de habitação estará em equilíbrio e o preço da habitação será inversamente proporcional à 

distância do centro. 

 

Figura 9 - O equilíbrio no mercado habitacional 

Fonte: KRAUS (2006) 
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Por fim, a última propriedade do modelo monocêntrico é que a densidade populacional 

decresce na medida em que aumenta a distância do centro. A justificativa para tal é dada pela 

necessidade de maximização de lucro das firmas atuantes no mercado habitacional. Para tal é 

necessário que as mesmas utilizem uma combinação de insumos que minimize o custo de produção. 

Dado o maior custo da terra nessas regiões, a razão entre população por unidade de terra é maior 

nessas regiões. 

Dessa maneira, o modelo se baseia em pressupostos microeconômicos para demonstrar que os 

indivíduos, agindo de maneira racional, optam pela sua localização ideal ao redor do centro a partir 

de suas preferências em gastos habitacionais ou gastos com as demais mercadorias. 

 

1.4) Perroux e Myrdal 

 

Ao observarmos o crescimento e o desenvolvimento desigual de cidades, países e regiões, 

retomamos a questão acerca dos impasses da utilização de modelos de equilíbrio econômico para 

esse tipo de análise. Embora as limitações de tais modelos sejam melhor desenvolvidas na seção 1.5, 

é de grande importância serem antes apresentadas as contribuições da teoria dos pólos de 

crescimento do economista François Perroux (1955) e da teoria da causação circular cumulativa do 

sueco Gunnar Myrdal (1957). Ambas as teorias representam um contraponto à linha de pensamento 

que vinha sendo desenvolvida, ao tratar a questão regional nas ciências econômicas de forma 

desigual e dinâmica. 

Perroux reformula o tratamento do espaço nas ciências econômicas, reiterando a importância 

do espaço abstrato frente ao espaço euclidiano (SIMÕES; CRUZ LIMA, 2009). Essa mudança 

metodológica permitiu ao autor tratar a região como espaço de diversas inter-relações econômicas, o 

que torna o próprio conceito de espaço algo mais complexo. Surge um conceito diferente de 

espacialidade econômica, o ‘espace economique’. 

As relações econômicas das firmas e a cadeia produtiva da indústria passam a representar o 

foco da análise, que é então dividida em espaço geonômico e dos seguintes espaços econômicos: i) 

A firma estabelece o seu espaço econômico, as suas relações econômicas junto a os seus inputs e 

outputs, entre os seus fornecedores e mercado; ii) A empresa define a sua zona de influência 
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econômica a partir de suas forças centrípetas e centrifugas; iii) o espaço econômico tratado como 

espaço homogêneo (SIMÕES; CRUZ LIMA, 2009). O espaço econômico é, portanto, não somente o 

espaço físico mas principalmente o espaço abstrato de interação entre firmas, sendo que cada firma 

desenvolve a sua rede de interações.  

Ao observar o desenvolvimento e crescimento desigual das firmas e indústrias Perroux chama 

atenção para a figura da indústria motriz que por possuir taxa de crescimento superior e por estar 

ligada a outras indústrias no espaço econômico, conduz e exerce efeito expansivo sobre tais. 

Estabelece-se assim uma relação ativa e passiva entre firmas e indústrias na qual as indústrias 

motrizes induzem o crescimento das demais firmas. Tal inter-relação abre espaço para a discussão de 

políticas econômicas de desenvolvimento regional através da indústria matriz.  

Ficam evidentes as divergências metodológicas em relação ao pensamento neoclássico, mas 

também as divergências sobre a distribuição das atividades econômicas no espaço. O processo de 

crescimento das indústrias de Perroux não converge para o equilíbrio e como consequência também 

não o é o crescimento e desenvolvimento econômico. 

Uma abordagem semelhante à de Perroux pode ser encontrada na teoria da causação circular 

cumulativa de Myrdal. Ao estudar as diferenças entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, o autor nota que existe um pequeno número de países desenvolvidos frente aos 

países em desenvolvimento. Nota ainda que essa disparidade é cada vez mais relevante. Associa a 

essa disparidade o conceito de ciclo vicioso no qual fatores positivos ou negativos são causa e efeito 

de forma cumulativa. No que tange aos estudos regionais, é possível afirmar que regiões que 

possuam determinada vantagem inicial perante outras regiões se desenvolveriam ainda mais, ao 

passo em que regiões periféricas tenderiam ao declínio. O processo de causação circular cumulativa 

pode, dessa forma ser entendido como: 

 

(...) a process in which a virtuous cycle of investment and increased attraction created spatial 

dispartities of regions. Metropolitan regions, or other regions with an initial advantage would 

develop even more; while peripheral regions, even with low wages would decline, not grow.
16

 

(LAMBOOY; BOSCHMA, 1998, p.6). 

 

                                                 
16

 Um processo em que um ciclo virtuoso de investimento e atração crescente criaram disparidades regionais. 

Regiões metropolitanas, ou outras regiões com uma vantagem inicial se desenvolveriam ainda mais, ao passo que 

regiões periféricas, mesmo com salários baixos declinariam, não cresceriam. Livre tradução. 
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 A vantagem inicial de determinada região seria dada principalmente por fatores históricos 

característicos que posteriormente intensificariam o processo de atração e como consequência as 

disparidades. Para ambos os autores o sistema econômico não tende, portanto, ao equilíbrio sendo 

que o sistema é naturalmente instável. De acordo com Myrdal: 

 

The position of balancing forces which thus becomes established is, however, not a natural 

outcome of the play of the forces within the system. The position is, furthermore, unstable. Any new 

exogenous change will by the reactions in the system again start a cumulative process away from 

this position in the direction of the new change. […] the very opposite of a natural tendency 

towards equilibrium, endogenous to the system (MYRDAL apud SIMÕES; CRUZ LIMA, 2006).  

 

1.5) Impasses sobre a nova economia urbana e sobre os modelos de equilíbrio estático      

 

Se por um lado, as teorias desenvolvidas pelos pensadores da nova economia urbana bem 

como os seus precursores da tradição germânica da economia regional proporcionaram certa 

contribuição ao entendimento do comportamento das firmas no que diz respeito a decisões 

locacionais, as mesmas se limitaram à análise estática e portanto, demonstraram-se insuficientes em 

explicar processos de concentração e centralização de atividades econômicas presentes no processo 

de formação de diversas cidades. 

Pode-se afirmar, no entanto, que essa limitação não é exclusiva das mesmas. É antes resultado 

de sua base teórica ortodoxa, que se demonstrou também insuficiente, ou pelo menos 

demasiadamente simplificada e incompleta em explicar o processo de crescimento econômico. Não 

seria portanto ao acaso que a teoria microeconômica teria se apoiado em uma abordagem estática: os 

seus postulados e a construção de seu ferramental matemático seriam mais facilmente estabelecidos 

em uma interpretação estática (NELSON; WINTER, 1982).  

A dificuldade em associar a realidade econômica e social a partir da teoria neoclássica é 

portanto consequência da limitação iminente imposta pelos seus próprios postulados e base teórica. 

No que diz respeito à limitação do pensamento ortodoxo e nas divergências com a realidade 

econômica, afirma Keynes, 

 
[...] Os teóricos da escola clássica são comparáveis aos geômetras euclidianos em um mundo não 

euclidiano, os quais, descobrindo que, na realidade, as linhas aparentemente paralelas se encontram 

com muita frequência, as criticam por não se conservarem retas, como único recurso contra as 

desastrosas interseções que se produzem (KEYNES, 2007, p.33). 
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E é principalmente por conta da ausência de um elemento endógeno ao sistema provedor da 

dinâmica do mesmo que as teorias ortodoxas de crescimento econômico muitas vezes se mostram 

incompletas. A teoria se demonstra incompleta ainda em explicar o processo não uniforme do 

crescimento econômico. Assim, dado o baixo poder explicativo das mesmas, os seus teóricos e 

formuladores precisaram recorrer a variáveis exógenas ao sistema para justificar o resíduo não 

explicado por esses modelos. De forma análoga foi concebida a figura da região central nos modelos 

da NEU, onde a mesma surge como algo exógeno e para qual o equilíbrio é construído ao seu redor. 

Nesse sentido, as teorias expostas até então apresentam uma abordagem superficial do 

problema que aqui desenvolvemos. A teoria da renda da terra de Ricardo, que como fora exposto, 

serviu como base para a maior parte dos estudos da NEU, representou uma contribuição 

significativa para o pensamento econômico. Entretanto, vale ressaltar que a realidade econômica e 

social de então, do início do século XIX, destoa significativamente do momento atual.  

Note-se que a teoria da renda da terra envolve diferenciais sobre a produtividade da terra, 

sendo, portanto, uma análise da produção agrícola e da apropriação de renda  por parte da classe dos 

donos de terra. O limite é dado pela própria qualidade do solo e de outros fatores do ambiente que 

determinam a fertilidade e produtividade da terra. Isso implica que a produtividade é tida por um 

fator exógeno, dado pelas características naturais que a determinam. 

É importante atentar-se que a adaptação e modernização da teoria da renda da terra têm 

implicações relevantes. Vale relembrar que o desenvolvimento da mesma ocorreu em um contexto 

de alta constante do preço do trigo, impulsionada pela demanda adicional resultante do processo da 

revolução industrial. A teoria de Ricardo surge para demonstrar que a apropriação do valor 

produzido pelas classes de donos do capital e de terra não ocorre de forma natural, sendo que os 

primeiros pagam o valor do aluguel de acordo com a produtividade marginal das terras. Nesse 

sentido, demonstra ainda que a importação de grãos implicaria em maior produtividade e ganhos 

menores para os donos de terra.  

A teoria de Ricardo fora, portanto, desenvolvida para esse propósito específico, o que já 

implica em uma dificuldade inicial: não era objetivo do autor buscar os fatores econômicos que 

determinam a localização dos agentes, mas sim demonstrar que a classe dos donos de terra se 

apropria de parcela do ganho do capitalista de acordo com a produtividade marginal de suas terras. 
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A adaptação em modelos tais quais o de Alonso surgem em um contexto de crescimento de 

grandes aglomerações urbanas a partir de uma região central. Não foi difícil, dessa forma, concluir 

que, de forma análoga à fertilidade da terra, a proximidade a tais regiões centrais produziriam uma 

vantagem para os indivíduos que ali se estabeleceram (de outra forma, por que haveria a 

centralização?). Mas diferentemente da fertilidade da terra, que é dada a partir do próprio processo 

de formação do solo, a centralização é resultado da ação dos próprios indivíduos, é também 

resultado da atividade econômica e nesse sentido precisa ser analisada como tal. Existem assim 

diferenças cruciais entre a atividade agrícola e do comércio que impedem tal analogia: um 

fazendeiro paga renda de acordo com as habilidades produtivas da terra, ao passo que o comerciante 

o faz pela habilidade de venda da mesma
17

. Ao atribuir fatores exógenos na determinação do centro, 

o modelo se torna tautológico: explica-se a centralização pela centralização e a distribuição a partir 

da mesma pelo diferencial de restrições orçamentárias dos agentes e pela preferência por gastos com 

habitação ou demais gastos.  

Nesse sentido, vale ressaltar a crítica de Chamberlin, no que diz respeito à analogia da 

utilização de teorias de renda da terra agrícolas ao cenário urbano. 

 

Urban rent for retailing purposes is a different sort of income from agricultural rent-in fact, 

although the two types are ordinarily thought of as analogous, the only resemblance between them 

appears to be that they are both paid for land. (CHAMBERLIN apud ALONSO, 1964, 42)
18

 

 

Note-se que a tautologia fica também evidente, por exemplo, quando Kraus discorre sobre o 

modelo de Brueckener atribuindo as fronteiras do modelo na determinação da utilidade dos agentes: 

 

(...) we have seen how the model gives rise to the functions ˜p(x,u),˜q(x,u),˜r(x,u),˜S(x,u) and 

˜D(x,u). If we had a way of determining u, then we could use these functions to determine 

equilibrium housing and land prices at all locations in the city, as well as other equilibrium spatial 

profiles. We would also be able to determine the city’s equilibrium size (KRAUS, 2008, p. 104)
19

. 

                                                 
17

 “ [The businessman] incurs additional rent outlays to acquire additional revenue potentials.”(ISARD 

apud ALONSO, 1964, p. 43). 
 
18

 O aluguel urbano para propósitos de varejo caracteriza-se como uma receita diferente do aluguel agrícola – de fato, 

embora os dois tipos sejam ordinariamente considerados análogos, a única semelhança entre eles parece ser que 

ambos são pagos para terra. Livre tradução. 
19

 (…) Verificamos como surgem as equações ˜p(x,u),˜q(x,u),˜r(x,u),˜S(x,u) and ˜D(x,u) a partir do modelo. Se 

tivéssemos uma forma de determinar u, então poderíamos utilizar as funções para determinar o equilíbrio dos preços 

de moradia e das terras em qualquer localização na cidade, bem como outros perfis de equilíbrio espacial. 

Poderíamos também determinar o tamanho de equilíbrio da cidade. Livre tradução. 
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 A afirmação demonstra por si só a limitação desses modelos: uma vez que a utilidade dos 

agentes não pode ser determinada, como podemos determinar os padrões de habitação, dado que 

estes seriam função da utilidade dos agentes? Ainda, se a disposição das moradias ao redor do 

centro, o perfil das regiões e o tamanho das cidades depende principalmente da utilidade dos 

indivíduos então se faz necessário questionar se este é realmente um problema econômico ou se o 

instrumental econômico utilizado não serve antes como um véu para justificar o equilíbrio de 

diferentes utilidades frente a uma condição predeterminada. Justifica-se a inserção da condição 

histórica das cidades com a aplicação do ferramental ortodoxo da economia ajustando quaisquer 

outros fatores na utilidade dos indivíduos. A limitação é dada assim não somente pela mensuração 

da utilidade como propõe o autor.   

Frente a tais limitações, diversos são os críticos aos modelos da NEU e das demais escolas de 

economia regional de base ortodoxa. O economista britânico Ralph Turvey demonstra, por exemplo, 

que as mudanças nos determinantes de equilíbrio desse mercado ocorrem de forma rápida ao passo 

que os ajustes a essas mudanças ocorrem lentamente, dada a durabilidade dos edifícios. De modo 

que a análise a partir do equilíbrio torna-se inútil, uma vez que tal abordagem seria eficiente 

somente se os edifícios tivessem vida útil muito curta. De acordo com Turvey: 

 

If the determinants of the equilibrium constellation of prices and resource-use changed 

infrequently or slowly, while adjustments to such changes took place relatively rapidly and without 

much friction, the actual pattern of prices and resource allocation would usually correspond fairly 

closely to the equilibrium pattern. It would thus be possible to analyze the existing state of affairs 

in terms of an equilibrium construction. Now so far as the long run is concerned, this is not 

generally the case with urban property, because the great durability of buildings makes urban 

change a very slow process and one that is never completed (TURVEY apud ALONSO, 1964, p. 

12).
20

 

 

Vale ressaltar que a crítica de Turvey remete-nos novamente a questionar a adaptação da teoria 

da renda da terra realizada pela Nova Economia Urbana, uma vez que o cenário exposto acima é de 

certa maneira característico da produção agrícola e não de regiões urbanas, muito embora Alonso 

                                                 
20

 Se os determinantes do equilíbrio da constelação de preços e uso dos recursos mudasse com pouca frequência ou 

lentamente, enquanto os ajustes para essas mudanças ocorressem de forma relativamente rápida e sem muita fricção, 

o atual padrão de preços e alocação de recursos usualmente corresponderiam de forma razoável ao padrão de 

equilíbrio. Seria possível então analisar a situação existente em termos da construção do equilíbrio. No que diz 

respeito ao longo prazo, esse não geralmente o caso com propriedades urbanas, pois a grande durabilidade dos 

edifícios fazem das mudanças urbanas um processo muito lento e que nunca se completa. Livre tradução. 
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considere que a solução de mercado será a mesma para o uso urbano e agrícola do solo (ALONSO, 

1964, p. 16). No que diz respeito à inclusão de imperfeições de mercado nos modelos, Alonso 

observa ainda que “ [...] There is no explicit model of the “perfect” market to which these 

imperfections would apply” (ALONSO, 1964, p. 13) rejeitando portanto a introdução de tais 

elementos em sua teoria. Nesse sentido, embora o autor reconheça a coerência na análise de 

imperfeições de mercado, desconsidera-as pela incapacidade de incorporá-las ao seu modelo. 

Outro importante crítico às proposições da Nova Economia Urbana é o geógrafo inglês David 

Harvey. Inicialmente, em sua coleção de ensaios denominada Social justice and the city, Harvey 

expõe, em seus primeiros capítulos, uma busca por questões éticas na distribuição espacial de 

indivíduos a partir de um ferramental neoclássico. Segue no decorrer da obra, principalmente  a 

partir de seu quarto capítulo, uma crítica a esse tipo de análise de forma a expor as suas limitações. 

A partir de então em toda a sua obra, expõe-se uma alternativa ao que o mesmo denomina de 

economia burguesa. Harvey passa a buscar na teoria marxista, substancialmente nos processos de 

acumulação, centralização e concentração capitalista tal alternativa. Passa-se a esboçar a 

denominada “geografia da acumulação capitalista”.  

O autor parte de diversos escritos de Marx para elaborar uma teoria que visa explicar não 

somente a lógica da ocupação territorial das cidades, mas ainda o processo de crescimento destas a 

partir da acumulação de capital. Para este, a dimensão espacial da obra marxista fora por muito 

tempo ignorada, dado que o assunto é abordado de forma fragmentada e certas vezes de forma 

superficial. Daí a carência de estudos aprofundados sobre o tema (HARVEY, 2006, p. 43). 

Ao contrário das teorias anteriormente abordadas, que relacionavam o comportamento 

econômico na cidade de forma estática, a teoria de Harvey parte de um processo econômico 

dinâmico, a acumulação, fato este que tornaria possível uma análise também dinâmica do 

crescimento urbano. Segundo o autor, 

 

O mérito dessa análise fragmentária não reside em sua sofisticação, mas sim no modo como essa 

análise pode se integrar aos insights fundamentais relativos à produção de valor e à dinâmica da 

acumulação (HARVEY, 2006, p. 205).    

 

E ainda  

 
Nisso a abordagem marxista é muito diferente do característico referente a análise econômica 

burguesa do fenômeno da localização. Normalmente a análise burguesa especifica uma 

configuração ideal sob um conjunto específico de condições, e apresenta uma análise parcial de 
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equilíbrio estático. A dinâmica é levada em consideração no final da análise, geralmente como 

reflexão tardia, e a dinâmica nunca vai muito além da estática comparativa (HARVEY, 2006, p. 

55). 

 

Entende-se que a expansão geográfica do capital implica em movimentação das mercadorias e, 

portanto, em custos de transportes. Mais do que isso, entende-se que a distância entre a produção e o 

mercado afetam diretamente o tempo de realização da mais valia. Observa-se que quanto mais 

distante os mercados dos locais de produção, maior é o tempo necessário para a realização do 

capital; maior é o tempo de giro deste, sendo, portanto menor a remuneração anual do capital. De tal 

forma que “até a distância espacial se contrai em relação ao tempo: o importante não é a distância do 

mercado no espaço, mas a velocidade […] pela qual o mesmo pode ser alcançado” (MARX apud 

HARVEY, 2006, p.50). A distância será, portanto, um dos fatores determinantes do giro do capital, 

da transformação de D-M-D’. 

De que forma, no entanto, a realização do processo ocorrerá no espaço? Harvey observa que 

junto com a expansão, surge a concentração da produção em alguns centros urbanos determinada de 

acordo com a localização racional das atividades. Uma relação centro-periferia logo se estabelece, 

segundo o autor, como resultado da tensão entre expansão e concentração geográfica do capital: 

“mercados se expandem espacialmente, e a periferia em relação ao centro […] fica circunscrita por 

um raio constantemente em expansão” (MARX apud HARVEY, 2006, p.53).  

Como o capital é uma força em constante mutação, e assim também o será a distribuição 

racional das atividades econômicas, “criam-se estruturas espaciais, que no fim, agem como barreiras 

contra a acumulação adicional” (HARVEY, 2006, p.53). Assim, a criação de ativos fixos, que é uma 

tendência crescente no processo da acumulação, é inicialmente fundamental e depois uma barreira 

ao processo de acumulação. Harvey conclui desta forma que: 

  

A paisagem geográfica, abrangida pelo capital fixo e imobilizado, é tanto uma glória coroada do 

desenvolvimento do capital passado, como uma prisão inibidora do progresso adicional da 

acumulação, pois a própria construção dessa paisagem é antitética em relação à derrubada das 

barreiras espaciais e, no fim, até a anulação do espaço pelo tempo (HARVEY, 2006, p.53). 

 

Em resumo, o processo de acumulação, concentração e centralização de capitais implicaria 

também na centralização espacial dos recursos. Como o processo de acumulação de capitais ocorre a 

partir de estruturas produtivas distintas ao longo do tempo, mas depende também da imobilização de 
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capital, tem-se que o sistema capitalista desenvolve estruturas urbanas antitéticas, constrói estruturas 

que serão barreiras à realização futura da acumulação de capitais. 

Os motivos da formação de estruturas de centro e periferia não são no entanto claramente 

desenvolvidos pelo autor. Estas são dadas somente como resultado das contradições intrínsecas do 

capital, o que entendemos representar limitação significativa na análise. Como consequência, a 

análise fica limitada também no que diz respeito à mutação das estruturas produtivas do capital. É 

certo que o processo de acumulação implica, ao longo do tempo, na formação de estruturas 

produtivas distintas, mas uma vez que as mesmas não são claramente definidas, não é possível 

determinar se a estrutura subsequente será uma contradição àquela presente.  

É certo que as desigualdades proporcionadas pelo processo de acumulação proporcionariam 

uma distribuição de renda desigual no espaço, mas isso implicaria necessariamente em concentração 

e centralização? De que maneira isso viria a ocorrer? 

Nesse sentido, entende-se que a associação direta entre os processos de acumulação, 

concentração e centralização de capitais e a centralização espacial deve ser vista com cautela. Se o 

processo de acumulação pressupõe ao mesmo tempo o aumento da desigualdade entre classes 

sociais mas também concentração espacial, então poder-se-ia supor que, tudo o mais constante, 

aonde a acumulação de capitais é presente, necessariamente são presentes também o acréscimo de 

índices de desigualdade social e o acréscimo da concentração espacial das atividades.  

Por fim, cabe observar que o autor considera o capitalismo como algo destruidor da paisagem 

urbana à medida em que o mesmo imobiliza estruturas produtivas e posteriormente as destrói, 

quando da mudança das estruturas produtivas. É importante notar no entanto que a transformação de 

estruturas produtivas não é algo peculiar do sistema capitalista. É importante notar também que as 

mudanças no tecido das cidades é algo próprio de sua dinâmica. Nesse sentido, caberia um estudo 

mais aprofundado sobre a frequência e impacto de tais mudanças. Cabe a ressalva que uma 

avaliação sobre tais mudanças no espaço é antes objeto de estudo do urbanismo do que das ciências 

econômicas. 

Ambos, não somente os teóricos da Nova Economia Urbana, mas também David Harvey 

partem de estruturas conceituais já desenvolvidas e, ainda mais importante, cujo resultado já é 

determinado para adaptarem os mesmos à questão locacional. Assim, ao passo em que ambos 

observam o fenômeno histórico da concentração e formação de centros urbanos é sabido no primeiro 
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que o resultado das escolhas locacionais ocorrerá em um mercado em equilíbrio, e, em Harvey, é 

sabida a existência da acumulação de capitais. Com efeito, desenvolvem-se argumentos para 

justificar a associação de ambos os fenômenos. 

A figura da centralização e concentração passa também a ser discutida quando analisamos a 

concentração mundial da população nos maiores centros urbanos de cada país, divulgada pelo Banco 

Mundial. Verifica-se diminuição constante no percentual mundial fato este que pode representar uma 

tendência à descentralização urbana nos países, ainda que em conjunto com o fenômeno do 

crescimento do percentual da população urbana e, nesse sentido, representar também algo que os 

modelos descritos acima explicariam de maneira limitada. 

Apesar disso, o mérito dos estudos de Harvey, consiste principalmente na ruptura com as 

teorias de equilíbrio da economia espacial. Expõe-se a necessidade de uma abordagem dinâmica 

para a compreensão da centralização. Entendemos no entanto que a fragilidade das associações 

realizadas pelo autor prejudica a utilização de sua teoria para explicar o fenômeno que aqui 

objetivamos compreender.  

 Por outro lado, muito embora a análise estática de equilíbrio seja claramente insuficiente 

para explicar a formação de centros urbanos, poderiam certas considerações serem úteis quando 

aplicadas em outros modelos? Assim, é razoável, por exemplo, a consideração de Alonso de que os 

indivíduos optem por regiões de alguma forma privilegiadas (no caso de sua análise, a região 

central) a partir de suas respectivas restrições orçamentárias e custos de locomoção, tendo em vista o 

maior valor do solo nessas regiões. 

De maneira que a concepção de um modelo dinâmico que possibilite explicar a centralização 

ou não de recursos sem haver, no entanto, um resultado pré-determinado faz-se necessário. 

Consequentemente, é de grande relevância repensar o comportamento das firmas e dos indivíduos 

no mercado de maneira a identificar os determinantes do processo de centralização ou dispersão.  

Nesse sentido, os progressos alcançados pelos modelos neoschumpeteriano e evolucionistas a 

partir da década de 70, mas principalmente a partir da década de 80, podem apresentar contribuições 

para a economia urbana.   
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Capítulo 2 – A abordagem evolucionista na economia urbana 

 

As limitações do mainstream da Economia Urbana expostas no capítulo anterior são de 

certa forma análogas as próprias limitações da economia ortodoxa em explicar a realidade 

econômica do século XXI. Neste contexto, em 1982, Richard R. Nelson, professor da 

Universidade de Columbia e Sidney G. Winter, professor emérito da Universidade de Pensilvânia  

publicam a obra An Evolutionary Theory of Economic Change, resultado de suas pesquisas sobre 

economia evolucionária como uma alternativa aos modelos da economia ortodoxa dominantes até 

então. A partir de tal surgem contribuições significativas de autores como Dosi, Freeman, 

Silverberg dentre outros para a formação da economia neoschumpeteriana e evolucionista. 

Desenvolve-se na obra de Nelson e Winter uma teoria sobre as capacidades e 

comportamento das firmas operando em um ambiente de mercado com a finalidade de explicar a 

dinâmica do processo competitivo das mesmas. Para tal, os autores entendem que se faz 

necessário reformular conceitos da economia ortodoxa, que se demonstravam limitados para 

explicar a dinâmica da concorrência capitalista, no que diz respeito à dificuldade de introduzir a 

tecnologia como fator endógeno do crescimento.
21

   

Observam que a ortodoxia econômica é valida somente a partir de simplificações que 

muitas vezes se apresentam inadequadas para explicar o comportamento das instituições 

econômicas modernas e, portanto, da atividade econômica capitalista. Demonstra-se insuficiente 

principalmente no que diz respeito a mudanças nos padrões tecnológicos e produtivos. 

Negligencia-se desta forma o processo histórico das atividades econômicas.  

Note-se, no entanto que Nelson e Winter não refutam o pensamento desenvolvido pela 

ortodoxia por completo. A teoria, conforme os próprios autores apontam, é flexível em vários 

aspectos e pode assumir diferentes formas dependendo de sua aplicação. 

Entende-se, assim, que o formalismo e a estrutura lógica pressupõe uma disciplina própria 

importante no estudo sobre o comportamento das firmas. Entende-se, por exemplo, que a 

                                                 
21

 Os autores notam que a inabilidade da microeconomia e da economia ortodoxa em adaptar-se aos dados empíricos 

é fonte de preocupação de diversos economistas renomados tais quais: Leontief (1971), Tobin (1972), Solow (1980), 

Hahn (1970), Williamson (1981) dentre outros.  
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hipótese de que os indivíduos sejam movidos em prol de seu próprio benefício é valida, mas estes 

são antes profit seeking do que maximizadores de lucro. 

O objetivo é, portanto reconstruir o entendimento sobre a concorrência preservando por 

outro lado os progressos alcançados pela assim chamada ortodoxia econômica que pressupunha 

equilíbrio de mercado e que tomava como base premissas microeconômicas fundamentadas 

principalmente a partir das obras de Smith, Ricardo, Marshall e Walras
22

.  

O comportamento das firmas para os mesmos destoa, entretanto, daquele determinado pelo 

pensamento ortodoxo: as firmas de Nelson e Winter não são maximizadoras de lucro, mas tendem 

por outro lado a buscar aprimorar o lucro e, para tal, desenvolvem diferentes estratégias. Assim, 

são também regidas por regras de decisão, mas são antes adaptativas do que maximizadoras, já 

que os próprios processos adaptativos implicam em uma nova constelação de equilíbrio mas 

também que constata-se a defasagem entre maximização e ação. De modo que o enfoque 

epistemológico dos autores, e dos neoschumpeterianos de forma geral, torna-se drasticamente 

divergente do mecanicismo newtoniano ortodoxo (CORAZZA; FRACALANZA, 2004).    

De forma sumária, a estratégia das firmas segundo os autores são resultado da 

racionalidade limitada das mesmas e das incertezas, reflexo da assimetria de informações e do 

poder de intepretação dos agentes. Com efeito, tem-se que a estratégia adotada pelas firmas em 

determinado período determinará a participação da mesma no mercado no período subsequente. 

Como a racionalidade é limitada, o resultado obtido pelas firmas não é necessariamente aquele 

que era esperado. As firma, em um período subsequente passam assim a adaptar as suas 

estratégias, devido às novas condições de mercado e assim sucessivamente. As mudanças 

econômicas surgem como efeito dessa racionalidade limitada em busca de alternativas de 

mercado e de tecnologia. 

A dinâmica comportamental dessas firmas, que assumem diferentes estratégias dadas as 

condições de mercado e a própria dinâmica de todo o sistema econômico, implicam, como 

consequência, a inexpressividade do equilibro de mercado, uma das principais divergências do 

modelo proposto em relação à ortodoxia econômica. Contrariamente aos modelos ortodoxos não 

existe nenhum resultado esperado. Não é preciso se prender ao equilíbrio. Assim nota Strachman:  

                                                 
22

 Para Nelson e Winter, caracterizam-se por ortodoxos os modelos que pressupõe o comportamento maximizador 

dos agentes e o equilíbrio de mercado. 
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[...] Consequentemente, se não se supõe condições estáveis, por exemplo para dotação de fatores, 

se se permite que a economia mude suas condições iniciais, isto resulta em um caráter dependente 

da trajetória (path-dependent) para uma tal economia, pois as mudanças em parâmetros e variáveis 

têm implicações sobre mudanças posteriores e assim por diante, tornando irrelevantes quaisquer 

cálculos acerca das condições de equilíbrio correspondentes àquelas condições iniciais. [...] 

(STRACHMAN apud MORAES; MILWARD, 2006, p. 12) 
 

 

A produção das mesmas, contrariamente à figura pré-concebida do conhecimento em 

blueprints e da figura da firma como uma caixa preta apresentadas nas escolas ortodoxas é 

resultado da capacidade das firmas frente à concorrência, e, no extremo, é resultado da própria 

capacidade dos indivíduos que delas fazem parte e de sua sinergia. Nesse sentido, a produção 

precisa de tempo específico, uma vez que diversas áreas e processos se interconectam para a sua 

realização. As escolhas realizadas dentro das firmas determinarão também o seu sucesso ou não 

sucesso no mercado. É desta maneira heterogênea. 

Portanto, a capacidade e o sucesso das firmas no mercado são determinados ao longo de 

um trajeto de decisões. O estado da firma hoje é resultado das numerosas decisões tomadas 

dentro da mesma durante determinado período de tempo. A sua performance frente as demais 

firmas é resultado desse processo. O quadro 1 sumariza as principais diferenças entre os 

pressupostos neoclássicos e da abordagem evolucionista, neo-schumpeteriana. 

Embora a sua contribuição inicial tenha se dado na década de 1980, a perspectiva 

evolucionária vem apresentando número crescente de adeptos nas últimas décadas. 

Especificamente no que diz respeito à tentativa deliberada de associar conceitos chave da 

economia evolucionária à economia urbana Boschma e Lambooy apontam para o pioneirismo de 

seus estudos em artigo publicado em 1999 (BOSCHMA; LAMBOOY, 1999). 

A partir da concepção dos modelos evolucionistas de Nelson e Winter, abriu-se no entanto, 

margem para o desenvolvimento e aprimoramento de diversos estudos relacionados à dinâmica 

econômica. Conforme Andersen:  

 

The other main strategy is to study the premisses of the basic evolutionary model (here: the Nelson–

Winter model) to see whether these premisses are only relevant for particular cases and whether a 
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rather radical generalisation of the model might lead both to a widening of the area of empirical 

applications and to a new wave of work on formal modelling.
23

(ANDERSEN, 2001, p.8).  
 

 

Quadro 1- Pressupostos básicos da abordagem neoclássica (falhas de mercado) e da abordagem 

neoschumpeteriana/evolucionista 

Neoclassico (falhas de mercado) Neoschumpeteriano/ Evolucionário 

i) Análise estática comparativa; 

ii) Intervenção governamental leva a 

economia de um equilíbrio sub-ótimo 

para outro, Pareto eficiente; 

 

iii) Agente racional / comportamento 

maximizador; 

 

iv) Estruturas de mercado são dadas; 

 

 

 

 

 

 

 

v) Vantagens comparativas estáticas; 

 

 

vi) Conhecimento é um bem público; 

 

 

vii) Política industrial passiva. 

 

i) Análise dinâmica de mercados e 

instituições; 

ii) Intervenção governamental tem foco no 

ambiente econômico (mercado como um 

ambiente seletivo); 

 

iii) Racionalidade de fronteira, limitada; 

 

iv) Estruturas de mercado envolve a 

interação com o ambiente (competição) 

e com as estratégias das firmas; processo 

evolucionário no qual o mercado é a 

arena e o caminho para a mudança 

tecnológica, sendo a firma a unidade 

básica no processo de competição; 

 

v) Vantagens comparativas dinâmicas (ou 

adquiridas); 

 

vi) Conhecimento é tácito e específico 

(idiossincrático); 

 

vii) A política industrial é ativa e foca na 

competitividade sistemática através da 

criação de um ambiente competitivo, da 

coordenação de políticas 

governamentais e nas estratégias das 

firmas promovendo produtividade e 

capacidades tecnológicas e estimulando 

a cooperação e alianças estratégicas. 

 

Fonte: SUZIGAN; VILELLA, 1997 apud MORAES; MILWARD, 2006. 
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 “A outra estratégia principal é de estudar as premissas do modelo evolucionista básico (aqui: o modelo de Nelson e 

Winter) para verificar se as premissas são relevantes somente para casos particulares e se uma generalização mais 

radical do modelo poderia levar ambos para uma ampliação da área de aplicações empíricas e para uma nova onda de 

trabalhos em modelagem formal. Livre tradução. 



 

 

 

51 

 

 

A sua aplicação tem sido realizada em diversas frentes de estudo, o que proporcionou a 

hibridização massiva da teoria ao invés da formação de um único e coerente corpo de conceitos e 

métodos evolucionários (DOPFER; POTTS apud BOSCHMA; MARTIN, 2010). Sob essa ótica, 

a sua aplicação na economia urbana deve ser realizada com cautela.  

O capítulo tem por objetivo apresentar as principais contribuições da economia 

evolucionária para os estudos da economia urbana. Para tal, apresentar-se-á inicialmente a 

importância desta perspectiva para os estudos locacionais e de que maneira estas representam 

uma alternativa às teorias presentes até então. Serão expostos também os principais autores dessa 

abordagem. Na seção que segue serão aprofundados os principais conceitos da economia 

evolucionária, sumariamente expostos nesta introdução de forma a uma melhor compreensão 

sobre o comportamento das firmas e da indústria sob a ótica evolucionária. Por fim, será 

apresentada a aplicação dos conceitos evolucionários na perspectiva da localização através de 

diferentes agregados locacionais. Serão tratadas as abordagens micro que estuda o 

comportamento das firmas, meso que avalia o comportamento das indústrias e das redes de 

conhecimento e de negócios e macro que trata dos sistemas espaciais. 

 

2.1) A importância do pensamento evolucionista para a economia urbana e para o 

estudo da concentração e centralização 

 

Conforme exposto, as teorias da economia urbana de equilíbrio, consolidadas a partir da 

Nova Economia Urbana, demonstram-se limitadas para explicar fenômenos tal qual a 

concentração das atividades econômicas em determinadas regiões, recorrendo muitas vezes a 

problematização de diferenças na utilidade dos indivíduos ou fatores exógenos que justificam 

aquilo que procuram demonstrar. Frente a tal, passou a ser significativa a busca por métodos 

heterodoxos por parte dos pensadores da economia urbana. É neste contexto que surge a 

aplicação da abordagem evolucionista nas teorias locacionais.  

Trata-se assim de uma leitura recente na qual é possível se atribuir ao economista norte-

americano W. Arthur em seu livro denominado Increasing Returns and Path Dependence in the 

Economy (1994) uma abordagem inicial relacionando certas noções evolucionárias com aspectos 
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locacionais. Em artigo publicado em 1999 Boschma e Lambooy apontam, porém que até então 

era desconhecida na literatura da economia urbana uma tentativa deliberada de se compreender 

de que maneira os principais pressupostos da economia evolucionária poderiam ser utilizados na 

economia urbana (BOSCHMA; LAMBOOY, 1999).  

A partir de tal valem ser citadas também as contribuições de Swann e Prevezer (1996), 

Boschma (1997), Rigby e Essletzbichler (1997), Storper, (1997), Antonelli (2000), Caniels 

(2000), Klepper (2001), Maggioni (2002), Breschi e Lissoni (2003), Bottazzi et al. (2005), 

Brenner (2004), Werker e Athreye (2004), Boschma e Wenting (2005), Essletzbichler e Rigby 

(2005) e Martin e Sunley (1996 e 2006). Vale citar também a importância das pesquisas 

realizadas pelo Centro de Pesquisas Urbanas e regionais da Universidade de Utrecht e do Centro 

Dinamarquês de Pesquisas em Dinâmica Industrial (DRUID).  

Contrariamente à abordagem ortodoxa, os teóricos da economia urbana evolucionária 

enxergam as firmas e também as diversas indústrias de forma heterogênea. Cada firma atua 

conforme as suas rotinas e suas tomadas de decisão. De modo que decisões tomadas no passado 

determinam o estado da firma no presente. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma teoria 

universal que determina as decisões locacionais de indivíduos se torna algo insustentável.  

Rejeita-se a figura do homem econômico racional, reduzido à racionalização econômica, 

bem como o pressuposto da redução dos custos de transporte como fator único da tomada de 

decisões locacional das firmas. Nega-se assim a simplificação exagerada e o determinismo dos 

modelos ortodoxos ao passo em que se dá margem para o imprevisível, para o resultado 

inesperado. Nesse sentido é de grande relevância o processo histórico. Conforme Corragio:  

 

 
[...] embora o espaço real seja único, a espacialidade dos diferentes fenômenos varia de acordo 

com suas diferentes naturezas; ou seja, que, em particular, a espacialidade do fenômeno social é 

indireta e baseada na articulação entre a natureza e a sociedade, mas com leis sociais sendo 

determinadas historicamente e não tendo caráter universal (CORAGGIO apud KON, 1995). 

 

Não existe o equilíbrio. Em seu lugar, a distribuição assimétrica das atividades 

econômicas, firmas com diferentes margens de lucro, com taxas de crescimento distintas, 

indústrias com níveis distintos de firmas entrantes e dissidentes, regiões que prosperam e outras 
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que fracassam. Claramente um cenário mais realista do que o plano geométrico homogêneo no 

qual a localização será dada de acordo com diferentes níveis de utilidade dos agentes. 

Assim como nos modelos econômicos evolucionistas, o ponto de partida em modelos da 

economia urbana evolucionista é a firma. Boschma e Frenken (2006) estruturam os estudos 

evolucionistas da economia urbana sobre três recortes: micro, meso e macro. A abordagem micro 

se refere basicamente ao comportamento da firma, a sua rotina e decisão locacional. Essa 

abordagem será desenvolvida na seção 2.2.1. Segue do comportamento das firmas para o 

comportamento da indústria e de suas redes de interação. Finalmente agregando-se setores 

industriais e redes de interação é possível analisar modelos de crescimento das regiões em uma 

abordagem macro. As abordagens meso e macro serão desenvolvidas nas seções 2.2.2 e 2.2.3 

respectivamente. 

 No que tange à análise locacional e da concentração e aglomeração, entendemos que a 

segregação do estudo em diferentes níveis de agregação já é por si só uma vantagem da 

abordagem perante aquelas expostas no Capítulo I, já que interliga o comportamento da firma, da 

indústria e das regiões a partir da mesma base teórica.  

Nesse sentido, é capaz de demonstrar a hierarquização do espaço em conjunto com o 

comportamento das firmas e indústrias e não de forma isolada como o fez Christaller. É capaz de 

estudar a centralização de regiões a partir do próprio comportamento das firmas contrariamente à 

abordagem top-down de Harvey sem que para tal tenha que recorrer a simplificações demasiadas 

da realidade como fizeram Alonso e os economistas da Nova Economia Urbana.  

Ainda no que se refere à heterogeneidade das firmas e indústrias, reitera-se o papel da 

contextualização histórica já que a dinâmica se constrói a partir de condições passadas ao mesmo 

tempo em que existe interação mútua entre a firma e o ambiente que a circunscreve; ou seja, as 

condições das firmas são influenciadas pelo ambiente ao passo em que também o influenciam ao 

longo do tempo.  

Aqui, vale citar também que a mesma reconhece o papel das instituições como co-

determinantes das rotinas e decisões das firmas e das indústrias. Com efeito, é valida a condição 

de Veblen de que a economia para ser evolucionista deve também ser institucional, uma vez que o 

processo evolutivo se dá e é aplicado dentro de um ambiente institucional (MORAES; 

MILWARD, 2006). 
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Outro aspecto relevante da economia urbana evolucionista que diverge significativamente 

da ortodoxa é a pluralidade de sua aplicação. Pesquisas de caso, análise econométrica, 

modelagem e avaliação de políticas públicas podem ser baseadas na abordagem evolucionista 

(BOSCHMA; FRENKEN, 2006). 

Assim, entende-se que a abordagem apresenta contribuições relevantes à economia urbana 

por proporcionar uma abordagem dinâmica, que redimensiona o estudo do comportamento das 

firmas e das indústrias sob uma perspectiva heterogênea e mais próxima da realidade, quando 

comparada à abordagem ortodoxa reiterando a importância da contextualização histórica sem, no 

entanto, deixar de lado o formalismo teórico. Demonstra apresentar contribuições relevantes 

também por não haver resultado esperado deixando de lado o determinismo ocasionado pelo 

equilíbrio econômico e, como consequência, não havendo a necessidade de se justificar 

pressupostos teóricos que fogem da realidade.  

Finalmente tal abordagem demonstra ser ferramenta útil ao ser capaz de avaliar a 

distribuição espacial das atividades econômicas a partir de diferentes níveis de agregação espacial 

sem alterar os seus pressupostos teóricos. Com efeito, se apresenta como teoria útil à 

compreensão dos fenômenos de centralização e concentração no âmbito urbano, assunto no qual 

a ortodoxia tem apresentado limitações em sua interpretação, limitação que é dada pelos seus 

próprios pressupostos. 

 

2.2) A aplicação do pensamento evolucionista na perspectiva locacional 

 

 

 Em artigo publicado em 2008, Possas aponta para o importante desafio da integração 

micro-macrodinâmica sobre o enfoque evolucionário das ciências econômicas (POSSAS, 2008). 

No que diz respeito à perspectiva locacional esse desafio persiste. A interação entre firmas, 

indústrias e regiões sob um aspecto evolucionista pode ser melhor compreendida a partir dos 

agregados micro/meso/macro propostos por Frenken (2007). 



 

 

 

55 

 

 

Figura 10 - Os diferentes níveis de agregação espacial da economia urbana evolucionária 

Fonte: Adaptado a partir de Frenken et al., (2007) 

 

 

2.2.1) A abordagem micro – comportamento locacional das firmas 

 

A análise sob a perspectiva micro realizada por Boschma e Frenken (2006) leva em 

consideração o estudo sobre as rotinas e competências das firmas ao longo do tempo e a maneira 

com que as mesmas se distribuem no espaço. Entende-se que rotinas e competências são 

substancialmente determinadas pelo conhecimento tácito e pelo aprendizado adquirido pela 

própria rotina de produção (learn-by-doing). Uma vez que esse conhecimento adquirido é difícil 

de ser codificado e de ser imitado por outras firmas (TEECE et al, 1997; MASKELL, 2001 apud 

BOSCHMA; FRENKEN, 2006), reitera-se a condição das firmas como heterogênea. É a 

distribuição da heterogeneidade das firmas no espaço que determina os padrões espaciais das 

atividades econômicas a partir dos processos de competição, inovação, imitação e seleção. A 

atuação conjunta desses processos determina tal padrão através de proximidade geográfica que 
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favorece a inovação e a imitação e a competição e seleção atuando na diferenciação espacial das 

atividades (BOSCHMA; FRENKEN, 2006). 

A própria distribuição heterogênea das atividades econômicas no espaço afeta a decisão 

locacional de novas firmas, uma vez que os recursos necessários para as atividades das mesmas 

estarão concentrados em determinadas localidades. Tem-se, portanto, uma relação mútua em que 

o estabelecimento das firmas afeta o território ao mesmo tempo em que a construção do território 

afetará a produtividade das firmas. 

Os autores observam ainda que a decisão locacional de novas firmas não é somente uma 

decisão da firma enquanto instituição, mas também de seus fundadores e do quadro de 

funcionários chave. Nesse sentido, a história dos mesmos e a maneira em que o novo 

empreendimento transferirá as rotinas já adquiridas de atividades passadas contribuem na 

determinação da escolha locacional. Ainda, é preciso avaliar de que maneira essa nova atividade 

afetará a sobrevivência de tais indivíduos. Como exemplo, observam que muitos dos novos 

empreendimentos são realizados no local aonde já habitavam os empreendedores. A esse fato se 

atribuem a racionalidade limitada dos mesmos e/ou também pela interação já existente de tais 

indivíduos em redes de interação local.  

Conclui-se, como consequência, que a decisão locacional para o estabelecimento de novas 

firmas é fortemente atrelado ao passado, fenômeno este que os autores consideram como path 

dependence desses indivíduos. Importante ressaltar aqui a proximidade da abordagem com o 

pensamento gerencialista. 

A dependência do passado influenciará também a tomada de decisão no que diz respeito à 

possibilidade das firmas em se realocarem. Observa-se a tendência da redução de realocação 

quanto maior for o tempo em que a firma está estabelecida em determinada região ao passo em 

que as firmas desenvolvem relações estáveis com fornecedores e mercado, naquilo que se 

denomina inercia locacional (STAN apud BOSCHMA; FRENKEN, 2006). 

Isso não implica, porém na rejeição dos conceitos de tomadas de decisão a partir de 

diferencial de preços estabelecidos pela economia ortodoxa. As firmas podem decidir pela 

localização a partir de sua expectativa de redução de custos, mas não será isso necessariamente 

regerá o processo de decisão. Mais do que isso, amplia-se o leque das decisões, consideram-se o 

comportamento não somente por parte das firmas, mas também dos indivíduos que dela fazem 
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parte. Em um ambiente de racionalidade limitada e de incertezas, se expõe a complexidade da 

tomada de decisões locacionais seja na firma como instituição, seja no comportamento individual 

de seus dirigentes. Complexidade esta que torna inviável o desejo ortodoxo da constituição de um 

modelo universal para a determinação da escolha locacional. 

 

2.2.2) A abordagem meso – comportamento das indústrias e as redes de interação 

 

Partindo do nível das firmas e do empresariado, segue-se para o próximo nível de 

agregação que inclui tanto a análise da dinâmica industrial quanto das redes de interação 

constituídas pelas indústrias e firmas. A análise sobre a dinâmica industrial se concentra 

principalmente em explicar a concentração e disperção das indústrias sobre o território. Para tal 

recorre-se em grande parte aos conceitos de economias de aglomeração e ao processo spin-off, ou 

seja a realocação entre firmas por parte de diretores e funcionários chave. 

O conceito de economias de aglomeração é bastante difundido e utilizado pelas teorias 

mais recentes da Nova Economia Urbana e já havia sido identificado por Marshall (1920). Pode 

ser comprendido como uma externalidade positiva ocasionada pelo compartilhamento de insumos 

que implicam em retornos de escala positivos, estabelecimento de mercado de trabalho 

qualificado para a atividade das firmas de determinada indústria e também pela propagação do 

conhecimento ao longo do território (MARSHALL apud FRENKEN et al, 2007). Outro 

mecanismo que pode determinar a economia aglomeração, segundo Krugman, é a localização das 

firmas perto dos demandantes, que implicará na redução dos custos de transporte (KRUGMAN 

apud FRENKEN et al, 2007).  

Klepper observa que se trata de um fenômeno que se realimenta, assim como na causação 

circular cumulativa de Myrdal. Quanto mais firmas em determinada região maior será o benefício 

de se estabelecer na mesma devido às economias de aglomeração, fato este que atrairá cada vez 

mais firmas para a região. Essa migração implicará no aumento de custos locacionais, 

principalmente através do incremento do custo da terra e também dos salários. O incremento 

desses custos determinará o limite da concentração desta região (KLEPPER, 2007). 

As economias de aglomeração foram também abordadas por Arthur (1994). Em seu 

modelo, o autor considera que a localização é parte do processo de decisão das firmas dentro de 
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uma perspectiva de racionalidade limitada. Nesse aspecto, com o incremento das economias de 

aglomeração, aumenta a tendência das firmas a se concentrar nas regiões em que tais condições 

proporcionam benefício econômico para as mesmas, muito embora outros fatores atuem em 

conjunto nesse processo de decisão.   

Assim, sob a ótica da aglomeração, a economia urbana evolucionista se apoia 

principalmente nos conceitos de imitação e seleção, mas não destoa de forma relevante da 

abordagem da economia ortodoxa. Boschma e Lambooy demonstram como as firmas se 

comportariam sob uma perspectiva evolucionista em regiões com economias de aglomeração, 

recorrendo novamente aos conceitos já abordados na seção anterior: 

 

Firms that (intentionally or by accident) choose a location that falls within the so-called spatial 

margin of profitability […] have a better chance to survive and prosper.Nevertheless, the location 

of new firms or innovations may be quite random, determined by arbitrary factors like the 

hometown of the entrepreneur
24

 (BOSCHMA; LAMBOOY, 1999). 
 

Klepper demonstra no entanto, principalmente a partir de seus estudos sobre as indústrias 

norte americanas de televisores, automóveis e pneus, que outros fatores relevantes contribuem 

para a localização industrial, dentre eles o spin-off das firmas e o compartilhamento das 

informações das indústrias relacionadas. Demonstra empiricamente que esses fatores foram mais 

relevantes do que as economias de aglomeração (KLEPPER, 2003).  

Em sua análise sobre o surgimento da indústria de televisores nos Estados Unidos, o autor 

se baseia principalmente no conceito de hereditariedade organizacional para demonstrar a 

formação espacial de tal indústria. Utiliza-se então de dados estatísticos de firmas entrantes, 

dissidentes e estoque de produtores de televisores segregados por região no período que 

compreende os anos de 1946 a 1989.  

Verifica que a indústria de televisores fora fortemente influenciada pela localização de 

produtores de rádio, principalmente nas cidades de Nova Iorque, Chicago e Los Angeles e que 

este foi um fator de maior importância quando comparado às economias de aglomeração. A 

relação entre a localização de ambas as indústrias é explicada pelo conhecimento acumulado da 

                                                 
24

 Firmas que (intencionalmente ou por acidente) escolhem determinada localização que caem na assim chamada 

margem espacial de lucratividade [...] têm uma maior chance de sobreviver e prosperar. No entanto, a localização de 

novas firmas ou de inovações pode ser randômica, determinada por fatores arbitrários tais quais a terra natal do 

empresário. Livre tradução. 
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indústria de rádio aplicado aos televisores através de firmas de rádio que diversificaram para a 

indústria de televisores. Com efeito, produtores que diversificaram para indústria de televisores 

tenderam a ser os maiores e mais experientes. Os dados demonstram ainda que 13 dos 14 maiores 

produtores de televisores ao longo da história foram diversificadores da indústria de rádio 

(KLEPPER; SIMON apud FRENKEN et al, 2007). 

A partir de tal, Klepper chega às seguintes conclusões: i) as firmas de indústrias 

relacionadas são sementes
25

 relevantes para o estabelecimento de novas indústrias; ii) a 

experiência ganha pelas firmas na pré entrada de uma nova indústria e a sua localização são 

fatores relevantes para a entrada subsequente de novas firmas; iii) as economias de aglomeração 

não foram o principal fator determinante da localização da indústria; iv) posteriormente ocorre a 

dispersão da indústria das regiões de Chicago, Nova Iorque e Los Angeles para áreas de menor 

custo salarial por conta da concorrência internacional. Com efeito, fatores macro e exógenos 

também têm impacto sobre a região. 

Cabe notar que o grau de importância exercido pelas firmas de indústrias relacionadas é 

distinto de acordo com a estrutura produtiva de cada indústria. Nesse sentido, Klepper observa 

que a importância da indústria relacionada do automóvel não foi tão significativa quanto à dos 

televisores. Nessa indústria o principal fator propulsor da concentração foi o spin-off
26

 da alta 

gerência das maiores firmas para a formação de firmas menores. Esse se demonstrou mais 

importante do que as economias de aglomeração e da transmissão do conhecimento de indústrias 

relacionadas, uma vez que os desafios tecnológicos para a constituição do setor automobilístico 

eram relevantes para as indústrias relacionadas. A alavancagem da região de Detroit no setor 

automobilístico ocorre, portanto, segundo o autor, principalmente pelo spin-off das firmas Olds 

Motor Works, Cadillac, Ford Motor Co. e Buick. (KLEPPER; SIMON apud FRENKEN et al, 

2007)
27

. 

A partir de tal o autor chega às seguintes conclusões: i) a rotina das firmas são 

heterogêneas, ii) o spin-off dos dirigentes herda consigo a rotina das parent firms, ou seja, das 

firmas nas quais o spin-off ocorreu, iii) firmas de maior sucesso crescem mais rápido; iv) firmas 

                                                 
25

 No inglês o autor utiliza o termo seeds. Entende-se que a tradução literal é, embora não muito usual na literatura 

econômica, razoável para explicar a função dessas firmas. 
26

 Entende-se por spin-off o processo de saída de funcionários de determinada firma para outras. 
27

 Boschma e Wenting chegam a conclusões similares ao estudarem a evolução da indústria automobilística britânica 

(2005). 
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maiores produzem naturalmente um número maior de spin-offs e v) firmas com pior performance 

são forçadas a sair da indústria pela competição.  

Fica evidente aqui a importância da hereditariedade para a abordagem de Klepper. A 

movimentação de dirigentes entre firmas leva consigo a rotina das mesmas. Firmas que tiveram 

um maior sucesso cresceram mais e promovem o spillover do conhecimento para firmas menores 

a partir do spin-off. Junto ao crescimento dessas firmas por conta do maior sucesso se intensifica 

a saída da alta administração e o processo se retroalimenta. O autor faz essas constatações com 

base em seus estudos sobre as indústrias de televisores, automóveis e pneus. Constata que firmas 

entrantes diversificadoras não se aventuram longe geograficamente de suas origens conforme as 

premissas discutidas na seção 2.3.1 de maneira que, como consequência, um determinante 

importante sobre o estabelecimento regional de uma nova indústria é o estoque de firmas locais 

que poderiam prover as competências necessárias para suceder novas indústrias (KLEPPER; 

SIMON apud FRENKEN et al, 2007). 

Na medida em que a concentração das firmas se intensifica, se intensifica também a 

competição entre as mesmas, fato este que dificulta a entrada de novas firmas. De acordo com 

Boschma e Frenken, este passa a ser o limite para a concentração espacial: 

 

First, geographical concentration of industrial activities can generate positive feedbacks on entry 

rather then performance. This means that an industry can become concentrated through a self-

reinforcing process of entry triggering more entry. Second, geographical concentration of firms 

increases the level of competition and makes entry less likely. This negative feedback set limits to 

spatial concentration. (BOSCHMA; FRENKEN, 2006) 

 

Além das abordagens de dinâmica industrial das economias de aglomeração e dos spin-

offs entre firmas, outra perspectiva de grande relevância para a economia urbana evolucionista é a 

análise das redes de interação. Entende-se que as redes de interação são veículos de divulgação 

de conhecimento e de informações e, portanto, também possuem impacto sobre a inovação das 

firmas e sobre a localização das indústrias.  Retoma-se, ainda que de maneira distinta e 

desprendida à abordagem do equilíbrio, certos conceitos desenvolvidos por Christaller no que 

tange à associação entre centralização e nível de importância das regiões. Retoma-se também o 

conceito de knowledge spillovers, difundido tanto pela Nova Economia Urbana de Krugman 

quanto pelas linhas heterodoxas de economia regional. Estudos sobre a abordagem de rede 
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podem ser encontrados principalmente em Granovetter (1973), Burt (1982), Watts e Strogatz 

(1998) e Barabasi e Albert (1999) e Breschi-Lissoni (2001). 

De forma que, no que diz respeito aos estudos locacionais, a questão central nesse tipo de 

análise está relacionada à relação entre difusão de conhecimento e localização geográfica ou 

localização na rede de interação. As firmas optam por situarem-se dentro de redes que lhe 

proporcionarão a divulgação do conhecimento, da inovação e de outros benefícios econômicos. 

Importante notar, no entanto, que situar-se em determinado espaço em uma rede de 

interação não implica necessariamente em escolha locacional, embora muitas vezes esses dois 

fenômenos ocorram em conjunto. Estudos realizados por Breschi e Lissoni indicam ainda que tal 

propagação não depende necessariamente da proximidade geográfica, mas sim das redes de 

conhecimento às quais estão inseridas.  

Os mesmos estudos de Breschi e Lissoni apontam também para a necessidade de uma 

melhor compreensão acerca do funcionamento dos spillovers já que, embora haja um vasto uso 

do termo em estudos que associam a inovação à localização, o termo ainda é ambíguo e o seu 

funcionamento incerto. Remete-se novamente à figura do black box utilizado vastamente como 

crítica à microeconomia ortodoxa. Nesse sentido, a relação entre divulgação de conhecimento e 

localização industrial é algo complexo que não pode ser mensurado tão somente pelo o quão 

tácito o conhecimento é. 

É certo, porém, que existe relação relevante entre geografia e inovação, sendo que a 

proximidade geográfica pode ser entendida como fator facilitador da propagação do 

conhecimento. Conforme discorre Suzigan: 

 

O fundamento comum às várias abordagens [que discorrem sobre geografia e inovação] é a 

percepção de que a proximidade geográfica facilita a transmissão de novos conhecimentos que se 

caracterizam como complexos, de natureza tácita e específicos a certas atividades e sistemas de 

produção e inovação. (SUZIGAN et al, 2006) 

   

 Apesar das limitações expostas, as redes de interação representam ferramenta importante 

para os estudos de localização. Quando aplicada sobre o macro agregado, que será discorrido na 

seção 2.2.3 torna-se possível analisar de que maneira são dadas as conexões entre cidades e entre 

regiões e qual o impacto de tais conexões. Sob esse contexto é possível estudar, como exemplo, 
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de que maneira certas cidades tomam posições centrais em diversos aspectos sobre as demais 

cidades ao seu redor. 

 

2.2.3) A abordagem macro – os sistemas espaciais 

 

A questão central nos estudos dos sistemas espaciais é dada sobre a evolução e 

desenvolvimento/estagnação de cidades e regiões dadas as suas características. Segundo 

Boschma e Frenken: 

 

Cities and regions that are capable of generating new sectors with new product life cycles will 

experience growth, while cities and regions that are locked into earlier specializations with mature 

life cycles will experience decline. (BOSCHMA; FRENKEN, 2006)
28

. 

 

Sob a ótica do macro agregado é possível afirmar que ainda existe um baixo volume de 

estudos e bibliografia referentes ao assunto sendo em grande parte decorrente da dificuldade de 

obtenção de dados no que diz respeito a uma abordagem de longo prazo. Frenken lista, no 

entanto, três diferentes linhas de pensamento da economia evolucionista em seu macro agregado 

(FRENKEN et al, 2007). 

Uma primeira abordagem macro da economia urbana evolucionária toma como foco a 

variedade regional relacionando-a com os knowledge spillovers e com o crescimento regional. Ou 

seja, associa-se a variedade de indústrias e produtos produzidos em determinada região com o 

spillover de conhecimento entre os setores da mesma. Nesse sentido, quanto maior a variedade de 

indústrias e setores na região, maior a probabilidade de propagação de conhecimento entre os 

mesmos. 

Segue uma segunda abordagem que está diretamente relacionada com a teoria da 

diversificação de portfolio e risco. A variedade de indústrias e de setores é aqui interpretada como 

uma maneira de diversificação do risco da estagnação da indústria sobre a região. Assim, uma 

região que possui concentração de determinada indústria terá impacto maior caso ocorra um 

choque de demanda do que uma região que mantém a diversificação sobre a sua produção 

                                                 
28

 Cidades e regiões que são capazes de gerar novos setores com ciclos de vida de novos produtos experimentarão o 

crescimento, enquanto cidades e regiões que se prenderão a especializações mais antigas com ciclos de vida 

maturados experimentarão o declínio. Livre tradução. 
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regional. O estudo sobre o impacto da diversificação setorial em um contexto de diversificação de 

risco da região se encontra em Essletzbichler (2007). 

Uma terceira abordagem relacionada à diversificação produtiva analisa o impacto dessa 

variedade sobre o mercado de trabalho. Pasinetti (1981) observa que o desenvolvimento de novos 

setores é crucial para a não estagnação do mercado de trabalho. Segue que o desenvolvimento de 

novos setores e indústrias promovem a migração de mão-de-obra de regiões que se encontram 

estagnadas (MAGGIONI; UBERTI apud FRENKEN et al, 2007). 

Em todos os agregados apresentados é de grande relevância notar a relação entre a 

geografia e o processo de inovação, o que representa uma abordagem em grande parte distinta da 

Nova Economia Urbana e do pensamento marxista.  

Embora Krugman tenha uma visão pessimista sob a análise empírica da difusão do 

conhecimento, ao entender que a sua mensuração seria impossível
29

 (KRUGMAN apud 

FELDMAN, 2003), Feldman (2003) supera tal dificuldade principalmente ao se utilizar de 

indicadores tais quais número de patentes registradas por região dentre outros e demonstra existir 

relação direta entre instituições propulsores da inovação dentre as quais o estabelecimento de 

pesquisa e desenvolvimento em universidades, pesquisa e desenvolvimento nas indústrias, 

empresas de consultoria e empresas correlatas e o processo inovativo (SUZIGAN et al, 2006). 

Feldman constata empiricamente a existência da relação direta entre a localização das 

inovações e a localização do valor adicionado industrial, consubstanciando em certa medida os 

pressupostos da economia schumpeteriana e evolucionista. Constata também a relevância de 

indústrias correlatas nas atividades de inovação, reforçando a importância das redes regionais da 

inovação (SUZIGAN et al, 2006). Reitera-se com tais resultados a abordagem da concentração 

geográfica de indústrias correlatas através da difusão do conhecimento como fora apresentado 

por Klepper em sua pesquisa sobre as origens da indústria produtora de televisores nos Estados 

Unidos. Outros exemplos de literatura que examinam o que leva as firmas correlatas e localizadas 

em clusters serem mais inovativas podem ser encontrados em Storper (1992), Capello (1999), 

Maskell e Malmberg (1999) e Breschi e Malerba (2001). 

                                                 
29

 Breschi e Malerba consideram inclusive que a análise aprofundada dos estudos do conhecimento como fator de 

aglomeração por parte da geografia econômica surge como reação a essa perspectiva de Krugman (BRESCHI; 

MALERBA, 2001). 
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Neste sentido, a localização geográfica é fator relevante e facilitador no processo de 

difusão do conhecimento e no processo inovativo (BRESCHI; MALERBA, 2001). Aqui, é 

importante expor a distinção entre conhecimento e informação feita por Audretsch e Thurik e 

demonstrada por Suzigan para desmistificar o paradoxo entre importância geográfica do 

conhecimento na era da informação tecnológica. Conforme o autor: 

 

Enquanto o custo marginal de transmitir informação é invariável com a distância, o custo de 

transmitir conhecimento, especialmente conhecimento tácito, aumenta com a distância. Esse tipo 

de conhecimento é mais bem transmitido por meio de contatos interpessoais, frequentes interações 

e pela mobilidade de trabalhadores entre empresas, daí a vantagem de configurações produtivas 

geograficamente concentradas como os clusters. (SUZIGAN et al., 2006).  

 

Outro aspecto importante em relação à difusão do conhecimento e no processo inovativo é 

a sua própria reprodução. Metcalfe observa que o desenvolvimento tecnológico e a sua difusão se 

suportam de forma mútua, claramente um processo de causação cumulativa. Segundo o autor: 

 

Learning effects are important […] and give the evolutionary process an inevitably Lamarckian 

flavour (Rosenberg, 1982; David and Olsen, 1986) so that we have the joint phenomena of 

‘diffusion through learning’ and ‘learning through diffusion’
30

 (METCALFE, 1994, p. 939). 

 

Configura-se desta maneira um ambiente em que a decisão locacional das firmas é dada 

não somente a partir de oportunidades de lucro, mas também a partir da decisão de racionalidade 

limitada de seus dirigentes, do acesso à informação e ao conhecimento de indústrias 

correlacionadas. Tendo em vista, por um lado, a importância da localização geográfica no acesso 

ao conhecimento, principalmente o conhecimento tácito, mas também que a difusão de tal 

conhecimento é dada a partir de um processo cumulativo é possível inferir que existe uma 

tendência à acumulação geográfica do conhecimento e que esta por sua vez se torna um fator de 

causação cumulativa circular em relação ao próprio desenvolvimento econômico. Nesse sentido, 

Breschi e Malerba (2001) reconhecem o conhecimento como uma força de aglomeração na 

localização das firmas. Também o faz Suzigan: 

 

 

                                                 
30

 Os efeitos do aprendizado são importantes e dão ao processo evolucionário um sabor inevitavelmente 

Lamarckiano de modo que se tem o fenômeno conjunto de difusão através do aprendizado e aprendizado através de 

difusão. Livre tradução. 
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A lógica da argumentação é a de que a distribuição regional das atividades de ciência, tecnologia e 

inovação reflete a própria distribuição regional de conhecimentos que substanciam capacitações 

técnicas, científicas e tecnológicas. Estas, por sua vez, induzem a localização de atividades 

produtivas e a formação de aglomerações de empresas que, em muitos casos, conformam clusters 

ou sistemas geograficamente circunscritos de produção e inovação. (SUZIGAN et al, 2006) 
 

Importante observar que o progresso tecnológico necessariamente implica em demanda 

por mão-de-obra qualificada, pois será a capacidade de adaptação da mesma às novas tecnologias 

que garantirá a maior produtividade do trabalho, o que temporariamente resultará em maiores 

remunerações, um fator de atratividade a essa mão-de-obra (KON, 1995). 

Reconhecendo as devidas limitações, já expostas por Suzigan et al (2006)
31

 em trabalhar 

somente a partir de dados estatísticos referentes a patentes publicadas para se analisar o processo 

inovativo, vale verificar o grau de concentração do registro de patentes por região como um 

indício da concentração espacial do conhecimento e do processo inovativo conforme tabela 1.  

 
Tabela 1 - Quantidade acumulada e percentual de representatividade de registros de 

patentes por origem (2013) 

Região de origem Quantidade Percentual 

Mundo 5.523.182 100% 

   Estados Unidos 3.091.664 56% 

   Japão 954.917 17% 

   Alemanha 375.692 7% 

   Reino Unido 152.366 3% 

   França 140.724 3% 

   Coréia do Sul 118.443 2% 

   Taiwan 116.025 2% 

   Canadá 110.164 2% 

   Suíça 62.929 1% 

   Itália 55.994 1% 

   Suécia 49.087 1% 

   Holanda 46.949 1% 

   Australia 28.519 1% 

   Israel 27.495 0% 

   China 23.212 0% 

   Demais países 169.002 3% 

Fonte: Elaborado a partir de U.S. Patent and Trademark Office, 2013 

                                                 
31

 Os autores entendem que nem tudo que é inovação é patenteado e nem tudo que é patenteado é inovação. Propõe 

então a utilização de outras métricas em conjunto ao número de patentes registradas, tais quais volume de produção 

científica, número de instituições de infraestrutura científica dentre outros. Vide Suzigan et al (2006). 
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A tabela 1 demonstra que, até o ano de 2013 os Estados Unidos foram responsáveis pelo 

registro acumulado de aproximadamente três milhões de patentes, ou seja, de 56% de todos os 

registros de patentes existentes. Se consideramos o agregado dos dez países com maior volume 

de patentes registradas, chega-se ao montante de aproximadamente cinco milhões de patentes, o 

que representa 94% de todas as patentes registradas no mundo.  

Observa-se assim a existência de concentração de produção de conhecimento na 

geopolítica atual. Se considerarmos outros agregados regionais tais quais cidades e estados, 

verifica-se que muitas vezes o processo ocorre também de forma concentrada. Nesse sentido, 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) demonstram que o Estado de São 

Paulo é responsável por aproximadamente metade das patentes registradas em todo o Brasil no 

ano de 2013. É certo, no entanto, que tal distribuição envolve também outros fatores dentre eles 

fatores históricos, culturais, sociais, políticos que são específicos de cada região. Tais assuntos 

serão abordados de forma mais específica no capítulo 3. 
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Capítulo 3 – A dinâmica da centralização e concentração urbana 

 

 

O terceiro capítulo deste trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica contemporânea da 

centralização e concentração urbana em um contexto de globalização, o estabelecimento de uma 

sociedade em rede e da formação de cidades globais. Tem-se que o estudo da centralização e 

concentração das cidades, dentro deste contexto, não pode feito sem a compreensão do atual 

cenário econômico e geopolítico e das redes e conexões que o mesmo estabelece. Nesse contexto, 

o espaço econômico das cidades é função da sua inserção na economia mundial e local. Age 

como difusor do conhecimento e da inovação, também em conformidade com tal inserção.  

Entende-se, no entanto, que essa relação de inserção no espaço econômico global, 

expresso principalmente pela formação de cidades globais intensifica a formação de assimetrias 

regionais, em parte devido aos diferenciais de knowledge spillovers entre regiões. As assimetrias 

regionais por sua vez intensificam processos de centralização e concentração urbana formando 

aquilo que Petrella define como “wealthy archipelago of city regions...surrounded by an 

impoverished lumpenplanet
32

” (PETRELLA apud BEAVERSTOCK et al, 2000).  

Assim serão abordados conceitos sobre o processo de mundialização e a formação de uma 

sociedade global em rede a partir do novo paradigma tecnológico e das comunicações. Nesse 

contexto será analisado o papel e a formação de cidades globais como nodos nos quais o 

conhecimento se encontra concentrado. Por fim, será abordada a formação de centros urbanos nos 

países em desenvolvimento. Será abordada principalmente a figura da cidade global nesses 

países. 

  

                                                 
32

 Um arquipélago próspero de regiões urbanas…cercada por uma massa planetária empobrecida (PETRELLA apud 

BEAVERSTOCK et al., 2000). Livre tradução. 
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O rápido e constante crescimento do fenômeno da urbanização após a revolução industrial 

e o surgimento de grandes metrópoles principalmente no último século evidenciam a necessidade 

de compreensão do fenômeno a partir de forças econômicas. Dados da ONU demonstram que a 

população urbana variou de 13 por cento em 1900 para 29 por cento em 1950 chegando a 51% da 

população mundial em 2010. A estimativa é que a partir de 2050 esse número chegue aos 67%. 

Em países de industrialização tardia, como o Brasil, esse movimento ocorre de forma ainda mais 

intensa. A parcela da população urbana brasileira, por exemplo, cresceu de 36% em 1950 para 

84% em 2010, um crescimento geométrico de 2,03% ao ano, superior ao crescimento da 

urbanização mundial, de 1,7% ao ano.  

 

Tabela 2 - Percentual da população residente em áreas urbanas , nas macroregiões mundiais e no Brasil, 1950-2050 

(estimado) 

 

Áreas, regiões e países 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

 
Mundo 29,4 33,6 36,6 39,4 43,0 46,7 51,6 56,0 59,9 63,5 67,2 

 

Regiões de maior 

desenvolvimento 54,5 60,9 66,6 70,1 72,3 74,1 77,5 80,0 82,1 84,1 85,9 

 

Regiões de menor 

desenvolvimento 17,6 21,8 25,3 29,5 34,9 40,1 46,0 51,3 55,8 60,0 64,1 

 

Regiões menos 

desenvolvidas 7,4 9,5 13,0 17,2 21,0 24,3 28,1 32,7 38,0 43,8 49,8 

 
Africa 14,4 18,6 23,5 27,8 32,0 35,6 39,2 43,2 47,7 52,6 57,7 

 
Asia 17,5 21,1 23,7 27,1 32,3 37,4 44,4 50,5 55,5 60,0 64,4 

 
Europa 51,3 57,0 62,8 67,3 69,8 70,8 72,7 74,9 77,4 79,9 82,2 

 

América Latina e 

Caribe 41,4 49,3 57,1 64,3 70,3 75,5 78,8 81,5 83,4 85,1 86,6 

 

Brasil 36,2 46,1 55,9 65,5 73,9 81,2 84,3 86,8 88,5 89,7 90,7 

 
América do Norte 63,9 69,9 73,8 73,9 75,4 79,1 82,0 84,1 85,8 87,3 88,6 

 
Oceania 62,4 67,1 71,2 71,3 70,7 70,4 70,7 70,9 71,4 72,0 73,0 

 

Fonte: Elaborado a partir de Nações Unidas, 2012 

  

Demonstram também que continentes como África e Ásia possuem baixo grau de 

urbanização, próximos a 40%, que devem alcançar um percentual de 65% em 2050 UNHABITAT 

(2010). Ao passo em que cresce a população urbana é presente também a concentração e 

centralização de recursos e populacional, em grandes centros urbanos. Em São Paulo, a 

concentração populacional atinge os 10% do total da população brasileira percentual este em 

constante crescimento desde a década de 1950. Os dados apresentado na tabela 3, demonstram 
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que a concentração é ainda mais expressiva em cidades como Tóquio, representando 30% da 

população japonesa.  

 
Tabela 3 - Percentual do total da população residente em aglomerações urbanas com 750.000 habitantes ou mais em países 

selecionados (%) 1950-2020 (estimado) 

País/Cidade 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Brasil 17,5 21,6 28,1 34,7 36,8 39,4 42,0 45,2 

    São Paulo 4,3 5,5 7,9 9,9 9,9 9,8 10,1 10,6 

    Rio de Janeiro 5,5 6,0 6,9 7,1 6,4 6,2 6,1 6,2 

    Belo Horizonte 0,8 1,1 1,5 2,0 2,4 2,7 2,8 3,0 

    Demais 6,9 9,0 11,8 15,7 18,1 20,7 23,0 25,4 

Japão 24,5 32,0 40,3 43,5 46,6 47,7 50,1 53,7 

    Tóquio 13,7 18 22,5 24,6 26,6 27,4 29,2 31 

    Osaka-Kobe 5 6,7 9,1 8,6 9 8,9 9 9,6 

    Nagoya 1,2 1,7 1,9 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 

    Demais 4,6 5,6 6,8 8,1 8,6 8,9 9,3 10,3 

México 19,5 26 32,4 37,9 40,9 43 44,9 48,6 

    Cidade do México 10,3 13 16,9 18,9 18,2 18 17,8 18,5 

    Guadalajara 1,4 2,3 2,9 3,3 3,6 3,7 3,9 4,2 

    Monterrey 1,3 1,8 2,4 2,9 3,1 3,3 3,6 4,1 

    Demais 6,5 8,9 10,2 12,8 16 18 19,6 21,8 

Estados Unidos da América 36,4 40,9 44,2 44,8 45,3 47,4 51,4 54,5 

    New York-Newark 7,8 7,6 7,7 6,8 6,3 6,3 6,5 6,7 

    Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 2,6 3,5 4 4,1 4,3 4,2 4,3 4,4 

    Chicago 3,2 3,3 3,4 3,1 2,9 3 3,1 3,2 

    Demais 22,8 26,5 29,1 30,8 31,8 33,9 37,5 40,2 

Fonte: Elaborado a partir de Nações Unidas, 2010 
 

Em conjunto com esse processo, nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos de 

1990 o recente paradigma tecnológico fundado na microeletrônica, na computação e na 

tecnologia da comunicação, proporcionou um processo de mudanças estruturais relevante na 

sociedade. O desenvolvimento e a utilização de ferramentas como a internet possibilitou uma 

propagação mais rápida e eficiente das informações. Chega-se até a afirmar que na atualidade, 

riqueza, poder e geração de conhecimento são em grande parte dependentes da habilidade das 

sociedades em se organizarem, de maneira a obter benefícios do novo sistema tecnológico 

(CASTELLS; CARDOSO, 2005). 



 

 

 

70 

 

Castells demonstra que a principal mudança proporcionada por esse novo paradigma é a 

possibilidade de estabelecimento de novas capacidades para a organização social através de 

redes. Demonstra que, embora esta seja uma forma antiga de organização social, não mantinha 

papel fundamental na economia e na política global. A organização era dada principalmente por 

instituições verticalizadas. Foram a microinformática e as novas tecnologias de comunicação que 

possibilitaram a mudança da verticalização para a formação e organização em redes. Nesse 

sentido, fundamenta-se uma nova forma de organização social, a assim denominada, sociedade 

em rede (network society)
33

. De acordo com a própria definição de Castells: 

 

The network society, in the simplest terms, is a social structure based on networks operated by 

information and communication technologies based in microelectronics and digital computer 

networks that generate, process, and distribute information on the basis of knowledge accumulated 

in the nodes of the networks.
34

 (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p.7) 

 

Nesse ambiente interconectado a região passa a ser entendida com um ponto específico da rede. 

De acordo com Massey: 

 

Se o espaço é conceitualizado de forma relacional, como o produto de práticas e fluxos, 

engajamentos, conexões e desconexões, como o resultado – em constante produção – de relações 

sociais mutantes, então as localidades são entrecruzamentos [nodos] específicos, articulações, no 

interior de geografias de poder mais vastas (MASSEY apud GASPAR, 2009). 

 

 Essa estrutura social, que é resultado do progresso tecnológico trilhado desde a economia 

de sobrevivência, passando para sociedades agrícolas e posteriormente para sociedades 

indústrias, para então a sociedade pós industrial, está difundida globalmente mas é 

paradoxalmente excludente. De fato, nota-se que no início do século 21, ela exclui a maior parte 

da humanidade, muito embora toda a humanidade seja afetada pela sua lógica 

(CASTELLS;CARDOSO, 2005). 

 Naquilo que diz respeito à produção e da distribuição de bens e serviços e outras 

atividades econômicas, é possível afirmar que a sociedade em rede proporcionou a restruturação 

                                                 
33

 Alguns autores consideram ainda os termos sociedade do conhecimento e sociedade da informação. Mantemos 

aqui o mesmo entendimento de Castells em relação a não utilização desses termos, uma vez que informação e 

conhecimento são questões centrais para todas as sociedades.  
34

 Nos termos mais simples, a sociedade em rede é uma estrutura social baseada em redes operada por tecnologias da 

informação e comunicação baseadas em microeletrônicos e redes digitais de computadores que geram, processam e 

distribuem informação com base em conhecimento acumulado em nós das redes. Livre tradução. 
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dos mesmos impulsionando de forma significativa e relevante à produtividade das firmas e 

indústrias. Nesse sentido vale notar que a taxa de incremento produtivo dos Estados Unidos, uma 

economia que se adaptou a essa nova forma de organização, mais do que dobrou no período de 

1996-2005 (período esse em que a utilização da Internet se torna mais expressiva) quando 

comparado ao período de 1975 a 1995 (CASTELLS;CARDOSO, 2005).  

 O incremento sobre a produtividade não ocorre, no entanto, de forma repentina. 

Observam-se três principais fatores necessários para o incremento da mesma, a saber: (i) a 

criação e difusão de tecnologias de microprocessadores e das telecomunicações através de 

pesquisas científicas e inovações tecnológicas; (ii) transformação e qualificação da mão-de-obra 

de maneira a estabelecer trabalhadores aptos a interpretar e se adaptar as mudanças produtivas 

bem como promover a inovação e (iii) difusão de novas formas organizacionais através do 

networking (CASTELLS; CARDOSO, 2005).  

 A inserção e a organização das instituições sob essa rede global que promove e facilita a 

difusão das informações e assim catalisam o conhecimento principalmente nos nós em que esse 

conhecimento já se encontra acumulado. Aqui, vale lembrar novamente que existe uma distinção 

clara entre transmissão informação e conhecimento, principalmente conhecimento tácito 

(SUZIGAN et al, 2006). Enquanto o custo de transmissão da informação é invariável, o custo do 

conhecimento aumenta com a distância e mais importante, a informação precisa ser interpretada 

para se tornar conhecimento.  

Em locais (nodos) em que o conhecimento acumulado é maior, mais expressivo, a 

facilidade em se interpretar a informação é também maior. Por consequência torna-se mais 

intensa a produção de conhecimento e da inovação em um processo que se retroalimenta (Vide 

argumentos de Metcalfe, Rosenberg, David e Olsen acerca da difusão do conhecimento no 

capítulo 2).  

De modo que, é entendido, neste trabalho, que não existe, a partir da formação da 

sociedade em redes, mudança estrutural no processo de difusão do conhecimento, mas antes da 

difusão das informações, o qual ocorre de forma expressivamente mais rápida. Como 

consequência, tal paradigma tecnológico potencializa o acúmulo de conhecimento em 

determinadas regiões que já tem determinado nível de conhecimento acumulado e amplia a 

velocidade na qual o mesmo é produzido.  
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Nesse sentido, a tabela 4 demonstra que o registro mundial de patentes foi 

significativamente mais expressivo na década de 2000 do que nas décadas de 1980 e 1990 sendo 

que, na década de 2000, o registro de patentes representa aproximadamente 179% do total 

registrado na década de 1980 e aproximadamente 87% superior aos números registrados em 

1990, quando as inovações tecnológicas que possibilitaram a estruturação da sociedade em rede 

começavam a se popularizar.  

Importante observar que nas três décadas analisadas, aproximadamente 99% dos registros 

de patentes provinham de países classificados, segundo o Banco Mundial, como países de alta 

renda e de países de renda média alta. Os 1% restantes provinham de países de baixa renda e 

renda média baixa. Vide tabela 4. 

 
Tabela 4 - Quantidade acumulada e percentual de representatividade de registros e patentes por origem, segundo nível 

de renda dos países mundiais (1980-1989, 1990-1999. 2000-2009) 

 

1980 

 

1990 

 

2000 

Região de origem quantidade percentual 

 

quantidade percentual 

 

quantidade percentual 

Total 4.081.845 100% 

 

8.578.558 100% 

 

16.132.848 100% 

   Países de renda 

alta 3.865.703 95% 

 

8.257.873 96% 

 

14.686.352 91% 

   Países de renda 

média alta 201.767 5% 

 

239.544 3% 

 

1.267.815 8% 

   Países de renda 

média baixa 13.396 0% 

 

78.679 1% 

 

147.454 1% 

   Países de renda 

baixa 979 0% 

 

2.462 0% 

 

31.227 0% 
Fonte: The WorldBank Data (2014) 

 

Ainda, se verificarmos a distribuição entre continentes, tem-se que Ásia, Europa e 

América do Norte são responsáveis em conjunto por aproximadamente 99% dos registros de 

patente nas décadas de 1990 e 2000 e 98% na década de 1980. Fica evidente a baixa contribuição 

dos países da América Latina e Caribe, África e Oceania. Vide tabela 5.  

Assim tais dados inferem que a inovação se processa de maneira concentrada nos países 

de maior renda sendo ínfima a participação dos demais. Vale lembrar novamente que a utilização 

dos dados de patente é meramente uma aproximação, uma vez que a mensuração da inovação 

deve considerar em conjunto a utilização de outras métricas (SUZIGAN et al, 2006).  
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Tabela 5 - Quantidade acumulada e percentual de representatividade de registros de patentes por origem, segundo 

macrorregiões mundiais, (1980-1989, 1990-1999, 2000-2009) 

 

1980 

 

1990 

 

2000 

Região de 

origem quantidade percentual 

 

quantidade percentual 

 

quantidade percentual 

Total 5.775.850 100% 

 

8.717.457 100% 

 

16.132.861 100% 

   Ásia  2.224.472 39% 

 

4.519.534 52% 

 

7.742.585 48% 

   Europa  2.731.110 47% 

 

2.405.601 28% 

 

4.411.817 27% 

   América do 

Norte 691.095 12% 

 

1.685.848 19% 

 

3.739.747 23% 

   Oceania 43.541 1% 

 

38.548 0% 

 

122.489 1% 

   América 

Latina e Caribe 41.692 1% 

 

50.210 1% 

 

84.506 1% 

   África 43.940 1% 

 

17.716 0% 

 

31.717 0% 
Fonte: The WorldBank Data (2014) 

 

No que diz respeito ao acesso à informação, vale observar, dentre outras fontes, a relação 

entre renda dos países e acesso à Internet pela população. A tabela 6 demonstra que existe relação 

direta entre nível de renda e a acessibilidade. Embora o acesso à Internet venha se intensificando 

no mundo, passando de pouco mais de 1% em 1996 para 29% em 2010, ainda é grande a 

discrepância entre o acesso nos países com maior renda, de aproximadamente 70%, para os 

países de menor renda, de 4% (THE WORLDBANK DATA, 2014). A discrepância em tal acesso 

é relevante também no que diz respeito a sua distribuição geográfica. Ao passo em que 74% da 

população da América do Norte mantêm acesso à Internet em 2010, esse percentual é de somente 

10% no que diz respeito à população da África Subsaariana. Vide tabela 7. (THE WORLDBANK 

DATA, 2014).  

 

Tabela 6 - Acesso à Internet a cada 100, segundo nível de renda (1996, 2000, 2010) 

Região 1996 2000 2010 

Mundo       1,33        6,77      29,46  

Países de alta renda       5,92      27,30      69,57  

Países de renda média alta       0,12        2,57      33,24  

Países de renda média baixa       0,04        0,59      12,88  

Países de renda baixa         0,12        3,85  

Fonte: The WorldBank Data (2014) 
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Tabela 7 - Acesso à Internet a cada 100 habitantes por macroregião mundial (1996, 2000, 

2010) 

Região 1996 2000 2010 

América do Norte     15,47      43,88      74,62  

Europa e Ásia Central       1,84      13,18      56,30  

América Latina e Caribe       0,31        3,90      34,71  

Leste da Ásia e Pacífico       0,46        5,59      34,23  

Oriente Médio e Norte da África       0,08        1,69      26,69  

África Sub-Saariana       0,07        0,50      10,16  

Fonte: The WorldBank Data (2014) 
    

De modo que os dados demonstram que as conexões e interligações das regiões nesta 

sociedade em rede é dada de forma assimétrica, com diferentes níveis de influência e de poder. 

Regiões com um maior número de conexões, tais quais cidades como Londres e Nova Iorque 

demonstram ser cada vez mais influentes e importantes seja para o comércio, seja como centro de 

decisões, fomento cultural dentre outros. Autores como Petrella chegam até a prever que em 2025 

as 30 maiores cidades terão maior influência do que os países que atualmente formam o G-

7(PETRELLA apud BEAVERSTOCK et al., 2000). 

Ao mesmo tempo em que se configura a network society na figura da globalização, existe, 

portanto, uma pressão sobre as atuais estruturas de governança ao passo que determinados 

autores chegam inclusive a discorrer sobre a ascensão de uma nova forma de Estado que em 

breve substituiria o Estado-Nação (CASTELLS;CARDOSO, 2005) e até mesmo proporcionará a 

desterritorialização.  

Embora o assunto seja apresentado de forma marginal ao objetivo deste trabalho, temos o 

mesmo entendimento de Charles Tilly ao afirmar que “[...] states remain so dominant that anyone 

who dreams of a stateless world seems a heedless visionary
35

” (TILLY, 1990) muito embora a 

estrutura em rede tenha tornado o espaço e a sua função algo mais complexo, tornando mais 

complexa também a própria atuação do Estado perante o território.  

Com efeito, a relação mais próxima e dinâmica entre o local, regional e o global, através 

de uma sociedade em redes, torna as relações espaciais mais complexas. Segundo Haesbaert: 

                                                 
35

 […] os estados permanecem tão dominantes que qualquer um que sonhe em um mundo sem estados parece ser um 

visionário ingênuo. Livre tradução. 
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[...] o próprio território se torna mais complexo, por um lado mais híbrido e flexível, mergulhado 

que está nos sistemas em rede, multiescalares, das novas tecnologias da informação, e, por outro, 

menos flexível, marcado pelos tantos muros que separam ‘excluídos’ e ‘incluídos’, etnia ‘x’ e etnia 

‘y’, grupos ‘mais’ e ‘menos’ seguros (e/ou violentos) (HAESBAERT apud GASPAR, 2009). 

 

É importante observar ainda que a sociedade em rede opera sob diversos níveis sendo um 

deles representado pela figura das cidades e principalmente das chamadas cidades globais. Assim, 

com o crescimento da importância dos setores financeiros, de serviços e de outros trabalhos 

abstratos na economia mundial, passa a ser crescente também o papel das cidades, principalmente 

as cidades globais, que são o ambiente ideal para execução deste tipo de trabalho 

(BEAVERSTOCK et al., 2000). Conforme nota Gaspar: 

 

As técnicas virtuais e de crescente conteúdo informacional, indissociáveis da construção do mundo 

moderno, resultam no permanente fortalecimento do trabalho abstrato e desmaterializado, isto é, no 

avassalador predomínio da fase de concepção, frente a execução física das tarefas [...] As cidades 

oferecem  as economias de aglomeração e os ambientes altamente inovadores que tais atividades 

exigem (GASPAR, 2006)  

 

 

Nessa nova geografia que surge a partir da sociedade em rede, as cidades são nodos 

interconectados entre si por fluxos massivos de informações. São, conforme a concepção de 

Storper, locais privilegiados, pelas suas estruturas de aprendizado e pelo seu conhecimento 

acumulado (STORPER, 1997), sendo, como consequência também zonas de influência.  

Sendo locais privilegiados e representando polos de atração, essas cidades passam a ter 

taxas de crescimento econômicas e demográficas maiores do que a dos países em que estão 

localizadas. Nesse sentido, ao passo em que se reconhece o papel de criação e distribuição de 

riquezas além das áreas geográficas em que se encontram, a conexão global das cidades implica 

também em geografias desiguais de desenvolvimento, principalmente em grandes cidades de 

países em desenvolvimento (UN-HABITAT, 2012).  

É certo, porém, que os fluxos de informações e de negócios e, portanto, a influência que 

cada cidade exerce sobre as demais ocorre em intensidades diferentes. Nesse sentido, diversos 

foram os esforços para hierarquizar a importância e influência das cidades no âmbito global. Um 

dos primeiros autores a realizar essa tarefa foi Peter Hall (1966), que levou em consideração 

atributos políticos, de comércio, facilidade de comunicação, finanças, cultura tecnologia e 
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educação superior (BEAVERSTOCK et al, 2000). Em um contexto de globalização econômica, 

autores como Reed passaram a considerar ainda o papel de centro financeiro global exercido por 

algumas cidades na determinação de uma hierarquia de “cidades globais”.  

Castells considera as cidades globais como regiões nas quais centros de produção e de 

consumo de serviços avançados e as suas respectivas sociedades encontram-se conectadas em 

uma rede global. Da mesma forma, Sassen incorpora a produção de outros serviços produzidos 

predominantemente em cidades globais: 

 
In addition to financial services, [SASSEN] identifies the production of other advanced producer 

services (e.g. accountancy, advertising, insurance, commercial law, etc.) in the creation of global 

cities complexes as epitomized by London, New York and Tokyo, with concentration of theoretical 

and pratical knowledges (SASSEN apud BEAVERSTOCK et al, 2000, p. 127)
36

 

 

Reconhecendo as limitações de estudos de hierarquização de cidades, principalmente 

pelos mesmos não demonstrarem claramente a interação entre tais cidades, Beaverstock et al. 

(2000) elaboram um estudo sobre a presença mútua de escritórios de 46 grandes firmas com 

presença global, especializadas em serviços avançados (que incluem firmas de contabilidade, 

propaganda, serviços financeiros e de advocacia) em dez cidades globais, consideradas pelos 

autores como aquelas de maior influência.  

Assim ao verificar o estabelecimento mútuo de escritórios das firmas nessas cidades é 

possível identificar as cidades mais influentes e a relação entre as mesmas. De maneira que, de 

um total de 46 empresas globais analisadas, 45 encontram-se localizadas tanto em Londres 

quanto em Nova Iorque. Cidades como Milão e Los Angeles apresentam índices de participação e 

conectividade menos expressivos. Vide tabela 8. Tem-se como consequência mais uma evidência 

da importância global de centros urbanos como Londres e Nova Iorque, reforçando os estudos de 

Sassen (1994) que também evidenciavam tal fato. Ainda mais importante, os autores concluem 

pela assimetria na relação entre tais cidades globais mas também entre cidades globais 

consideradas pelos mesmos como de menor expressão tais quais São Paulo, Moscou e Cidade do 

México. 

 

                                                 
36

 Em complemento aos serviços financeiros, [SASSEN] identifica a produção de outros produtores de serviços 

avançados (por exemplo serviços de contabilidade, propaganda, seguros, leis comerciais, etc.) na criação de 

complexos de cidades globais, exemplificados por Londres, Nova Iorque e Tóquio, com a concentração de 

conhecimentos teóricos e práticos. Livre tradução. 



 

 

 

77 

 

Tabela 8 - Relação entre cidades globais: presença compartilhada de firmas (1999) 

 

Número de firmas com escritórios nas duas cidades 

  CH FF HK LN LA ML NI PA SG TQ 

Chicago 

          Frankfurt 21 

         Hong Kong 21 30 

        Londres 23 32 38 

       Los Angeles 21 23 29 33 

      Milão 19 28 29 32 22 

     Nova Iorque 23 32 38 45 32 32 

    Paris 21 30 32 35 27 28 34 

   Singapura 20 30 34 35 26 29 35 32 

  Tóquio 23 30 34 37 30 29 37 32 32   

Fonte: BEAVERSTOCK et al.(2000) 
        

 

 De modo que é possível afirmar, ainda que sumariamente, que: (i) o atual cenário 

geopolítico e econômico, consubstanciado pela revolução tecnológica e das comunicações em 

conjunto com a formação de um mercado global de capitais, proporcionou a formação de uma 

sociedade conectada em redes, pelas quais fluem volumes massivos de informações a uma 

velocidade nunca antes vista (CASTELLS; CARDOSO, 2005). (ii) Este novo paradigma 

implicou em um maior volume de inovação tecnológica e em ganhos relevantes de produtividade 

(CASTELLS; CARDOSO, 2005). (iii) Em tal ambiente, as cidades e principalmente as cidades 

globais, são locais privilegiados (STORPER, 1997) e exercem papel importante na produção e na 

difusão de conhecimento (SASSEN, 1994). (iv) A interação entre regiões ocorre de forma 

assimétrica, havendo distinção na influência dos nodos, o que levou a produção de estudos sobre 

a hierarquização das cidades globais (BEAVERSTOCK et al, 2000). (v) Haja vista que o custo de 

transmitir o conhecimento, em especial, o conhecimento tácito é variável conforme a distância 

(diferentemente do custo de transmissão de informação) então existe a tendência à sua 

concentração (SUZIGAN et al, 2006), dada de forma relevante nas cidades e cidades globais. (vi) 

Com efeito, existe também a tendência para a intensificação de suas assimetrias, seja na produção 

de uma estrutura globalmente hierarquizada, seja em relação à estrutura ocupacional local.  

Tais assimetrias são refletidas na produtividade e competitividade das regiões, que por sua 

vez contribuem para o desenvolvimento assimétrico dos mercados de trabalho: conforme já 
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observado, a concentração do conhecimento nessas regiões implica em maior adaptação às novas 

tecnologias, maior produtividade e, como consequência, disparidades, ainda que momentâneas, 

na remuneração da mão de obra
37

.  

Pode-se, portanto, inferir que o conhecimento adquirido nessas regiões passa a ser um 

fenômeno de causação circular cumulativa no qual conhecimento acumulado proporcionará 

maior produtividade, que, por sua vez proporcionará maiores taxas de lucro, novos investimentos 

e assim demanda adicional por mão de obra qualificada. 

É certo que o progresso tecnológico e a mudança na estrutura produtiva são fatores de 

desenvolvimento em uma economia capitalista. É certo também que o impacto da inserção global 

torna o território mais complexo, pois ao passo em que este é inserido em uma lógica que vai 

além de sua fronteira reestrutura-se a estrutura ocupacional já construída, estrutura esta que 

fatores culturais e históricos específicos (KON, 1995). A adaptação de determinada estrutura 

ocupacional frente a formação de uma sociedade em rede e também às mudanças tecnológicas e 

de comunicação dependerá portanto da adaptação do seu macro ambiente social. O que se 

observa é que a estruturação de cidades globais em países em desenvolvimento tende a 

intensificar as desigualdades regionais. 

 Em harmonia com os argumentos apresentados, dados da Organização das Nações Unidas 

demonstram que a desigualdade nas cidades e nos países é crescente nas últimas décadas, sendo 

intensificada no início do século. Nesse sentido, os coeficientes de Gini analisados cresceram em 

média 10% no período de 1980 até o final da década de 2000, variando de 0,29 para 0,316 (UN-

HABITAT, 2012). No relatório Urban Equity in Development – Cities for life, a instituição aponta 

ainda para a tendência a continuidade desse processo: 

 

There are strong evidences that countries with more inequality systematically have less equality of 

opportunity. […] In the USA, social mobility has become a casualty of income inequality. 

According to the Congressional Research Service, compared to other developed nations, the 

country is becoming a rather immobile society.
38

 (UN-HABITAT, 2013) 
 

                                                 
37

 Vide relação entre progresso tecnológico, qualificação da mão de obra e mercado de trabalho em KON (1995). 
38

 Existem fortes evidências de que países com maior desigualdade possuem sistematicamente menos oportunidades 

igualitárias. [...] Nos Estados Unidos, a mobilidade social se tornou uma casualidade da desigualdade de renda. De 

acordo com o Serviço de Pesquisas do Congresso, comparado a outras nações desenvolvidas, o país está se tornando 

uma sociedade com menor mobilidade. Livre tradução. 
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Embora não seja exclusiva dos mesmos, a desigualdade atinge um dos mais altos níveis 

em países emergentes, dentre eles, Brasil, Argentina, China, África do Sul, Indonésia e Rússia 

(vide dados da tabela 9).  

 

Tabela 9 - Coeficiente de Gini por países selecionados 

Classificação País Coeficiente GINI Data da informação 

1 Lesotho 63,2 1995 

2 África do Sul 63,1 2005 

17 Brasil 51,9 2012 

30 China 47,4 2012 

36 Argentina 45,8 2009 

50 Rússia 42,0 2012 

80 Índia 36,8 2004 
Fonte: CIA, 2014 

 

Não é surpresa, portanto, que as principais cidades globais desses países estejam também 

na lista das cidades mais desiguais do mundo
39

. Em tais cidades, são diversos os problemas 

enfrentados pelas classes mais pobres. Dentre eles podemos citar: maiores dificuldades em 

alocação no mercado de trabalho, menor expectativa de vida, disparidades nas condições de 

ensino, precarização de serviços públicos comumente utilizados pelas classes mais pobres além 

de exclusão social, cultural e política. Ainda, em regiões com altos níveis de desigualdade, é 

maior o risco de se estabelecerem tensões sociais e políticas. Nesse sentido estudos indicam a 

existência de correlação entre desigualdade e criminalidade (UN-HABITAT, 2012). 

Se as disparidades entre conhecimento, produtividade e remuneração da mão de obra são 

alguns dos fatores que proporcionam a desigualdade entre cidades e regiões, os principais fatores 

que determinam a desigualdade dentro das próprias cidades são, segundo a Organização das 

Nações Unidas, a diferenciação no acesso ao emprego bem como aos bens e serviços públicos 

(UN-HABITAT, 2013). No que diz respeito à diferenciação no acesso ao emprego, as 

disparidades na qualificação e instrução da mão de obra são certamente um fator relevante para a 

mesma. 

                                                 
39

 O relatório State of the World’s Cities 2012/2013 (UN-HABITAT, 2013) aponta as cidades de Hong Kong, Cidade 

do México, cidades na África do Sul, Brasil e Colômbia como parte das cidades mais desiguais do mundo. 



 

 

 

80 

 

Configura-se desta maneira um cenário desigual e excludente que tende a se intensificar 

de forma insustentável, sendo que, em países em desenvolvimento o mesmo é ainda mais 

relevante, mas não exclusivo. Frente a tal, a elaboração de políticas públicas que visem uma 

maior equidade é de extrema relevância.  
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Capítulo 4 – Economia urbana e políticas públicas de desenvolvimento local 

 

 

Frente ao processo de crescimento com concentração e centralização de regiões urbanas, 

abordado no capítulo 3, que traz consigo o aumento das disparidades regionais e 

congestionamento das regiões centralizadas, é importante discutir o papel de políticas públicas 

para o desenvolvimento regional principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de áreas 

periféricas. 

O atual cenário geopolítico, que intensifica a aglomeração em regiões urbanas, 

principalmente em centros urbanos de países em desenvolvimento ao mesmo tempo em que reduz 

o poder de ação de agentes políticos regionais representa um desafio relevante aos policy makers. 

Esse fenômeno traz consigo o incremento das disparidades regionais, o esgotamento de regiões 

centrais dentre outros problemas. Nesse sentido, a discussão sobre políticas de desenvolvimento 

regional demonstra ser de grande importância no contemporâneo. 

Ao passo em que os referenciais teóricos apresentados nesse trabalho tratam o fenômeno 

das aglomerações urbanas de maneiras distintas, a avaliação do papel do Estado e da elaboração 

de políticas públicas deve, como consequencia, considerar as caracteristicas individuais de cada 

abordagem teórica.  

Nesse sentido, é preciso inicialmente apresentar os principais desafios postos por cada 

abordagem para então serem avaliadas as respectivas políticas publicas que podem ser 

endereçadas aos mesmos. O foco será dado aos desafios originados pelo modelo de crescimento 

concentrador das grandes cidades, principalmente em países em desenvolvimento. 

De modo que o papel das políticas públicas e do Estado serão avaliados sobre as três 

principais linhas de pensamento da economia urbana já apresentadas nesse trabalho, a saber, a 

economia urbana de modelos estáticos de equilíbrio, a abordagem marxista e, por fim, a 

abordagem evolucionista. 

Em modelos de equilíbrio estático nos quais a centralização é exógena e o equilíbrio é 

dado de acordo com os diferenciais de utilidade dos agentes, constata-se que não existe muito 
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espaço para a atuação de políticas públicas regionais. A atuação do Estado também é limitada, no 

entanto, em teorias de cunho marxista, uma vez que a centralização regional é reflexo do próprio 

processo de acumulação, concentração e centralização de capitais mas principalmente que o 

próprio Estado é tido como ferramenta importante para a dominação de classes. Finalmente a 

abordagem evolucionista apresenta possibilidades diversas e adaptativas de acordo com as 

especificidades de cada região. 

 

 

4.1) As limitações da ação do Estado na abordagem do equilíbrio estático 

 

 

No que diz respeito a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento regional os 

economistas da Nova Economia Urbana aparentemente pouco tem a contribuir tendo em vista as 

limitações impostas pelos seus próprios axiomas. O tema não é discutido, por exemplo, em 

Location and Land Use (1964), principal obra de William Alonso sendo somente abordados os 

efeitos da políticas de taxação em determinadas regiões de maneira sumária.  

A elaboração de políticas regionais também não é o objetivo da Christaller, que tem como 

principal foca a formulação de leis que determinam a centralização das regiões em economias de 

livre mercado.  

Especificamente no que diz respeito a políticas de descentralização, tal contribuição é 

ainda mais limitada. Se considerarmos que os modelos monocentricos e polícentricos de tais 

autores, assumem a centralização como fator exógeno e tomam a distribuição ao redor do centro 

como algo harmônico, resultado de diferenciais de utilidade, então realmente não existe espaço 

para a atuação do poder público, exceto no que diz respeito a assegurar que a economia funcione 

em livre mercado. As políticas públicas assumem portanto papel passivo, objetivando somente a 

correção de falhas de mercado. 

Ademais, se a própria centralização é dada como exógena nesses modelos, então não são 

avaliadas as causas que levam a sua formação bem como a mesma não é entendida como uma 

falha de mercado não havendo margem para discussões mais aprofundadas sobre a mesma.  
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4.2) A contribuição da abordagem marxista 

 

A abordagem marxista sobre a economia urbana e regional por sua vez pode apresentar 

contribuições para a atuação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional e, 

especificamente para elaboração de políticas de descentralização. Entende-se que tal contribuição 

pode ser dada principalmente pela concepção marxista do Estado como instrumento de 

dominação entre classes. 

Engels descreve o funcionamento do Estado como instrumento aparementemente 

independente que surge da necessidade de mediação entre classes antagônicas. Demonstra no 

entanto que a classe economica dominante se usufrui dos seus recursos para se tornar também a 

classe política dominante, intensificando o controle sobre a classe dominada. Como exemplo, cita 

o Estado antigo como instrumento de dominação dos escravocratas perante os seus escravos. Cita 

também a função do Estado feudal na dominação dos camponeses e ainda o Estado moderno na 

subordinação do trabalho ao capital. Gramsci observa, no entanto, que embora predomine o 

interesse da classe dominante no ambiente político, este se dá de forma limitada, sendo o limite 

dado pelos próprios interesses econômicos. Conforme o autor: 

 
O grupo dirigente se coordena, de modo concreto, com os interesses gerais dos grupos 

subordinados, e a vida do Estado se concebe como um processo contínuo de formação e superação 

de equilíbrios instáveis (no plano jurídico) entre os interesses do grupo fundamental e os dos 

subordinados- equilíbrios em que os interesses do grupo dirigente prevalecem, mas apenas até 

certo ponto, isto é, há o refreamento dos interesses econômicos limitadamente corporativos 

(GRAMSCI, 1971 apud HARVEY, 2002). 
 

Em consonância com a percepção marxita do Estado, existem, atualmente, diversas 

evidências da utilização de instituições e do poder público para o benefício de grupos 

dominantes, que por sua passam a perpetuar essa relação de dominância. O que se observa é que 

o fato é mais frequente em cidades e regiões com instituições fracas, bem como arranjos de 

governança fracos e ineficiência de estrutura de planejamento (UN-HABITAT, 2012). Com 

efeito, a corrupção é uma das principais barreiras para a formação de uma sociedade equitativa.  
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4.3) Políticas públicas regionais sob a perspectiva evolucionista 

 

De forma distinta à abordagem neoclassica, os agentes políticos e, consequentemente, a 

política econômica, sob a pespectiva evolucionista não possuem cunho determinista e otimizador, 

são antes adaptativos às mudanças nas atividades economicas e sociais. 

Metcalfe (1994) demonstra que em um ambiente de alta complexidade e dinâmico, os 

resultados de políticas econômicas podem não ser precisos, ou seja, não existe um prognóstico 

exato sobre os efeitos dessas políticas. A simplicidade de avaliação de políticas públicas sobre o 

equilíbrio dá lugar a implementação de políticas ao longo do tempo, período no qual existem 

constantes mudanças no ambiente economico e social e, assim, mudanças também no ambiente 

em que essas políticas interagem.  

Ademais nota que os agentes políticos atuam em um ambiente com instituições diversas 

que, por sua vez, possuem interesses específicos e reagem aos incentivos dados de forma distinta. 

Até mesmo os próprios agentes políticos atuam de acordo com interesses diversos que muitas 

vezes são conflitantes e que passam a limitar os seus graus de liberdade na formulação e 

condução das políticas públicas. O Estado e os policy makers são portanto instituições 

construídas ao longo do tempo e de acordo com interesses diversos, o que pode ser entendido 

como uma abordagem com certas semelhanças à concepção do Estado no pensamento marxista, 

embora a clara distinção do papel do Estado, que é instrumento de dominação entre classes no 

pensamento marxista. 

Assim fica evidente o fato de que não existem mais decisões racionais por parte dos 

policy makers havendo, em seu lugar, experimentos indutivos. Assim, não se propõe uma agenda 

política com regras universais. É importante recordar que sob a perspectiva evolucionista a 

posição atual das entidades é reflexo de suas decisões passadas, ou seja, são historicamente 

construídas. A elaboração de políticas públicas deve levar em consideração portanto a 

contextualização histórica e a variedade das entidades envolvidas. 

Dada a importância da inovação como agente catalisador do desenvolvimento econômico, 

o enfoque de políticas públicas evolucionistas é voltada principalmente para políticas 

tecnológicas o que não elimina a discussão sobre políticas educacionais, de ciências e de 

concorrência, mas sim pressupõe a interação entre as mesmas (METCALFE, 1994). O objetivo é 

criar um ambiente econômico competitivo, favorável a inovação seja através de aspectos 
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microeconomicos quanto macroeconomicos. Assim, reconhecimento as devidas limitações da 

elaboração e execução de políticas tecnológicas, Strachman constata que “mesmo com todas as 

imperfeições e desvios das políticas industriais e os consequentes prejuízos por elas causados, o 

conjunto das vantagens alcançadas por meio destas parece suplantar os danos tomados 

agregadamente” (STRACHMAN apud MORAIS; MILWARD, 2006). 

Nesse sentido, o papel do Estado vai além de medidas de transferência de recursos para o 

desenvolvimento de pesquisas, embora não se despreze a importância desse tipo de política. 

Envolve o estimulo a uma maior interação entre as firmas (que são os primeiros agentes da 

inovação), entidades de pesquisa, universidades e outras instituições, envolve analisar o impacto 

da regulamentação de determinados setores sobre o processo da inovação, dentre muitos outros. 

Tais políticas podem ser focadas em determinadas indústrias ou generalizadas. Dentro deste 

contexto e de forma sintética, o fundamental é que essas políticas estimulem a inovação de 

maneira intencional e guiada (METCALFE, 1994). 

Vale relembrar que o processo de inovação não ocorre de maneira simétrica assim como 

não estão em simetria os mercados. E é a própria assimetria dos mercados que assegura a busca 

por oportunidades de lucro pelas firmas e, por sua vez, a busca pela inovação. Assim, em um 

ambiente de livre mercado Stoneman observa o comportamento distinto das firmas sobre o 

processo inovativo. Conforme o autor: 

 

[...] Market mechanisms may result in firms doing too much or too little innovation, in their 

innovating too late or too early, and In their generating innovations with ‘bad’ as well as ‘good’ 

characteristics (STONEMAN apud METCALFE, 1994. p. 932)
40

 

 

Com efeito, a promoção de políticas voltadas ao estimulo da inovação intensifica esse 

processo e, como consequencia, aumenta as oportunidades de realização de lucro através de 

incremento tecnológico. 

No que diz respeito a difusão da inovação e do conhecimento no espaço, deve ser levado 

em consideração que a mesma implica em acumulo de conhecimento, de maneira que este 

acumulo e a sua aplicação na busca por novas oportunidades de lucro acarretam em distribuição 

também assimétrica no conhecimento. Nesse sentido, o processo inovatido tende a ocorrer com 

                                                 
40

 Os mecanismos de mercado podem resultar em firmas fazendo muita ou pouca inovação, em inovar muito tarde ou 

muito cedo, e na geração de inovações com características ruins e com características boas. Livre tradução. 
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maior frequencia em regiões com um maior conhecimento acumulado conforme analisado no 

capítulo 3. Retomam-se os conceitos de causação circular de Myrdal sob uma perspectiva de 

difusão do conhecimento. 

Importante observar também que é a própria inovação que intensifica a variedade sendo 

esta por sua vez submetida ao processo de seleção o qual determinará o desenvolvimento 

tecnologico. Assim, Smith considera dois os principais objetivos da política tecnológica: 

 

The aim of technology policy is correspondingly twofold: to stimulate the generation of variety 

through innovation and to ensure that feedback from the selection process dos not operate to the 

detriment of variety mechanisms (SMITH apud METCALFE, 1991)
41

 

 

Sob a perspectiva evolucionária, as políticas de desenvolvimento regional têm por 

principal objetivo influenciar a matriz espacial de desenvolvimento econômico em determinada 

região, ou seja, de influenciar o ambiente e estrutura formada pelas diversas instituições que 

fazem parte do desenvolvimento econômico (LAMBOOY; BOSCHMA, 1998)
42

. Serve desta 

forma para estabelecer um padrão de desenvolvimento diferente daquele que vinha se formando 

até então. Tais mudanças são dadas principalmente a partir de estímulos localizados a processos 

inovativos, o que implica em associar políticas de desenvolvimento regional à políticas 

tecnológicas. 

Nesse sentido, ainda que de forma abrangente, Boschma e Lambooy (1999) apresentam 

três principais possíveis linhas de políticas de desenvolvimento regional: (i) políticas de 

investimento focadas em indústrias e/ou tecnologias específicas; (ii) políticas de desenvolvimento 

localizadas com o intuito de atrair mão de obra qualificada e indústrias de alta tecnologia e por 

fim(iii) políticas de amparo a inovação às pequenas e médias empresas regionais. Tais políticas 

seriam direcionadas para determinadas regiões, com o objetivo de, através da criação de 

ambientes favoráveis a inovação, fomentar o desenvolvimento econômico nessas regiões. 

De fato, Breschi e Malerba reconhecem posteriormente a relevância significativa das 

políticas tecnológicas para o desenvolvimento regional. Citam como exemplo casos de sucesso 

                                                 
41

 Existem dois objetivos na política tecnológica: estimular a geração de variedade através da inovação e assegurar 

que o resultado do processo de seleção não opere em detrimento aos mecanismos de variedade. Livre tradução.  
42

 Em estudo realizado em 1998, Jan Lambooy e Ron Boschma buscam associar conceitos da economia 

evolucionária com políticas regionais, a qual os autores entendem como sendo um tópico ainda não aprofundado pela 

literatura (Lambooy e Boschma, 1998). 
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como o Vale do Silício nos Estados Unidos e Baden-Württemberg na Europa, padrões que vem 

sendo replicados ao redor do mundo (BRESCHI; MALERBA, 2001)
43

. 

Em um contexto em que se estabelece um modelo de crescimento que intensifica as 

desigualdades sociais e econômicas e o qual se demonstra insustentável (UN-HABITAT, 2013), 

políticas públicas que visem promover a equidade se fazem cada vez mais necessárias, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde esse padrão se apresenta com maior 

intensidade. Até o momento, no entanto, não existem políticas urbanas claramente definidas para 

tal. Conforme relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas, 

 

The search for equity has been on the fringes of the development policy agenda for 

a long time. Until now there has been no clear urban policy and strategy to tackle 

it (UN-HABITAT, 2013)
44

 

 

O mesmo relatório aponta para a necessidade das políticas públicas urbanas e regionais 

não contribuírem para a reprodução de fatores que intensificam a formação de relações desiguais. 

Assim, expõe a necessidade de tais políticas agirem de maneira a não intensificar fatores de 

causação cumulativa circular. Conforme o relatório: 

 
Urban equity in development implies that the urban space should not contribute to reproduce 

unequal relations or reinforce existing ones. In this relation, it should ensure that redistributive 

mechanisms and where possible special measures are put in place for a fair, more efficient use of 

resources, skills and opportunities and to promote equal outcome for all. (UN-HABITAT, 2013)
45

 

 

De maneira que, tendo em vista a concentração do conhecimento e de processos 

inovativos nas cidades globais, principalmente de países em desenvolvimento, que passa também, 

por sua vez a ser fator de atração para tais regiões, é possível tratar a questão da política 

tecnológica como fator de descentralização.  

                                                 
43

 Segundo os autores, “(...) Regional economists and policymakers have also started giving technology a prominent 

place in their research and policy agenda” (BRESCHI; MALERBA, 2001). 
44

 A busca por equidade tem estado às margens da agenda de políticas de desenvolvimento. Até o momento, 

inexistem políticas e estratégias urbanas para alcança-la. Livre tradução. 
45

 A equidade urbana no desenvolvimento implica que o espaço urbano não deve contribuir para reprodução de 

relações desiguais ou reforçar as já existentes. Nessa relação, deve assegurar que mecanismos de redistribuição e, 

quando possível, medidas especiais, sejam postas em prática para um uso mais justo e eficiente dos recursos, 

habilidades, e oportunidades e para promover um produto igual para todos. Livre tradução. 
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Não se trata aqui de se estabelecer uma agenda política que, conforme já observado 

dependeria das especificidades de cada região, mas antes demonstrar que a associação entre 

políticas regionais, tecnológicas e educacionais podem, em conjunto, contribuir para a 

minimização de estruturas que reforçam as desigualdades regionais. Isso seria possível através do 

estabelecimento de ambientes favoráveis a propagação do conhecimento e a inovação de forma 

descentralizada, e que garantam a competitividade entre as firmas
46

. Uma vez que as firmas são 

os principais agentes na perspectiva evolucionista, devem ser criados estímulos para que tais 

firmas optem por se estabelecer em determinadas regiões. 

No que diz respeito a difusão do conhecimento, tais políticas devem estimular o 

estabelecimento de instituições produtoras de conhecimento, tais quais universidades e centros de 

pesquisa, mas garantir também a sua integração ao setor produtivo, de maneira a transformar 

informação e conhecimento em inovação. Assim, vale a observação de Castells: 

 

This is why diffusing the Internet or putting more computers in the schools does 

not in itself amount to much social change. It depends where, by whom, for whom 

and for what communication and information technologies are used. 

(CASTELLS, CARDOSO, 2005, p.6)
47

. 

  

Ao passo em que pesquisadores da OCDE reconhecem que crescimento econômico e 

equidade podem antes ser variáveis complementares a contraditórias (UN-HABITAT, 2012), o 

estabelecimento de tais ambientes de forma descentralizada não implica necessariamente em 

menor crescimento econômico, mas sim crescimento junto a uma diminuição das desigualdades 

regionais.  

A elaboração e execução de tais políticas dependem das especificidades de cada 

estruturação ocupacional, dependendo, portanto, de fatores históricos e sociais de cada região. 

Nesse sentido, conforme já observado, sob uma perspectiva evolucionista, os policy makers são 

antes adaptativos a maximizadores.  

                                                 
46

 Nesse sentido a política industrial deve buscar criar um ambiente econômico competitivo com instituições que 

favoreçam a competitividade (SUZIGAN; VILLELA apud MORAES; MILWARD, 2006). 
47

 É por isso que difundir a Internet ou colocar mais computadores nas escolas não representa por si só muita 

mudança social. Isso depende de onde, por quem, para quem e para o que a comunicação e as tecnologias da 

informação são usadas. Livre tradução. 
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No âmbito das mudanças significativas na economia mundial e nos padrões tecnológicos 

observados nos últimos 30 anos, Moraes e Milward (2006) chamam a atenção para a tendência à 

descentralização do Estado como forma de proporcionar um maior dinamismo para as regiões. 

Assim, os autores expõe a implementação descentralizada de políticas industriais de estados norte 

americanos e europeus naquilo que veio a se chamar de estado empresarial (MORAES; 

MILWARD, 2006).  

 Reconhecendo as polêmicas em torno assunto, entende-se que tal estrutura, de políticas 

industriais descentralizadas (no que diz respeito a seu planejamento e execução em níveis 

subnacionais não se referindo políticas indústrias voltadas a descentralização) realizadas nos anos 

de 1990 no Brasil não culminou em redução relevante nas desigualdades regionais
48

, ocasionou 

principalmente aquilo que veio a se chamar de “guerra fiscal” (MORAES; MILWARD, 2006).  

É certo que a Constituição de 1988 proporcionou reformas institucionais relevantes no 

que diz respeito ao poder de atuação dos estados, mas, chama-se a atenção, no entanto, para a 

necessidade de atuação conjunta do Estado-Nação e de suas unidades de maneira a proporcionar 

um ambiente ao mesmo competitivo mas também de cooperação. Com efeito, vale a afirmação de 

Moraes e Milward de que “a questão mais adequada não seria referente a quanto o Estado 

intervêm, mas sim ao tipo de intervenção” (MORAES; MILWARD, 2006).  

Uma vez que a concentração dos meios de produção e da força de trabalho persiste no 

Brasil, é necessário analisarmos que tipo de intervenção o governo vem realizando de maneira a 

reduzir as disparidades regionais do país. Nesse sentido analisaremos na seção 4.4 as propostas e 

a execução das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional – PNDRI e PNDR II, 

elaboradas nos anos de 2003 e 2012, respectivamente e verificaremos de que maneira tais 

propostas estão ou não inseridas no contexto de políticas públicas com abordagem evolucionária.  

 

4.4) Brasil – a concentração de recursos e as Políticas Nacionais de Desenvolvimento 

Regional  

 

4.4.1) Brasil – PNDR I  

 

                                                 
48

 Muito embora Rodrigues reconheça o importante papel na atração de investimentos e empresas nos estados do 

Ceará, Bahia e Minas Gerais. 
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A proposta para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR (2003) 

identifica de maneira clara a problemática da concentração de recursos a partir da atual 

conjuntura de liberalização financeira e de reestruturação produtiva:  

 

O desenvolvimento mundial recente reanima forças centrípetas de articulação metropolitana que 

atestam a lógica espacial predominante de um sistema econômico que intensificou sua 

internacionalização. A tendência à concentração de meios de produção e força de trabalho em 

determinados pontos do território é motivada pelas circunstâncias que se vão impondo na dinâmica 

do jogo do mercado e das políticas públicas (BRASIL, 2005). 

 

Identifica a maior dificuldade dos países em desenvolvimento em enfrentar esse processo, 

ao passo em que as atividades econômicas se dinamizam em regiões privilegiadas ao mesmo 

tempo em que regiões que não fazem parte da lógica do mercado permanecem às margens do 

desenvolvimento.  

No âmbito nacional, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

evidenciam as discrepâncias regionais que tal política visa combater, discrepâncias essas de 

maior relevância entre as regiões sudeste e sul quando comparadas as regiões norte, nordeste. 

Nesse sentido, chama-se a atenção para as figuras 11, 12 e 13 as quais demonstram, nessa ordem, 

a distribuição por microrregiões do percentual de pessoas com mais de 15 anos de idade e com 

menos de 4 anos de estudos, o grau de urbanização de cada microrregião e a distribuição do 

rendimento per capita. Tais dados foram obtidos no censo demográfico e serviram como base 

para a formulação da proposta para o PNDR I, que seria institucionalizada em 2007. 
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Figura 11 – Brasil - % de pessoas com mais de 15 anos de idade e com menos de 4 anos de estudo 

em 2000. 

Fonte: IBGE, 2000 

 
Figura 12 – Brasil – Grau de Urbanização % (2000). 

Fonte: IBGE, 2000. 
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Figura 13 – Brasil – Rendimento médio por habitante (2000) 

Fonte: IBGE, 2000 

 

Nesse sentido a PNDR objetivava combater a desigualdade ao “atuar em territórios que 

interessam menos aos agentes do mercado, valorizando suas diversidades, configura-se como 

uma estratégia para redução das desigualdades” (BRASIL, 2005). Para tal, se configurava como 

uma política predominantemente nacional que se interliga com sub-regiões, principalmente com 

as regiões Norte e Nordeste do país, mas também com a região Centro-Oeste. Através da análise 

da realidade regional brasileira seriam propostas ações direcionadas para as regiões de 

baixa/média renda e dinamismo (BRASIL, 2005). Surge aqui a proposta para a recriação da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro 

Oeste – SUDECO. 

A atuação das políticas seria viabilizada principalmente a partir da formação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), que direcionaria os recursos do projeto para 

essas regiões e a partir da Câmara de Políticas de Desenvolvimento Regional (CPDR). 
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Muito embora o avanço obtido em se estabelecer uma política de âmbito nacional focada 

no combate às desigualdades regionais, “[...], a PNDR não logrou ainda alcançar um status de 

Política de Estado, nem de construir o consenso político e federativo necessários para promover o 

salto de qualidade que o enfrentamento da questão regional no Brasil exige.” (BRASIL, 2012, 

p.7) 

A não viabilização de tal política, conforme reconhecido pelo próprio Ministério da 

Integração em anos posteriores, foi atribuída principalmente pelo fracasso da criação do FNDR e 

da CPDR, bem como de outras limitações estruturais que viriam viabilizar a implantação da 

política (BRASIL, 2012). Assim embora recriadas, SUDAM, SUDENE e SUDECO ainda 

apresentam problemas básicos e ainda não estão operando conforme era esperado (BRASIL, 

2012). 

Apesar das limitações estruturais foram despendidos aproximadamente R$ 72 bilhões 

para financiar a política no período de 2004-2010 sendo que o mesmo foi dado substancialmente 

pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro 

Oeste (FCO), mas também pelos fundos de Desenvolvimento do Norte (FDN) e do Nordeste 

(FDNE) (BRASIL, 2012). O Ministério da Integração reconhece que embora tais montantes 

sejam relevantes para o desenvolvimento regional, existem limitações estruturais destes 

instrumentos, principalmente no que diz respeito à indução da localização dos investimentos e da 

seletividade de atividades a serem financiadas. 

Com efeito, muito embora a PNDR I exponha de forma clara o prognóstico do 

crescimento com desigualdade proporcionado pela atual conjuntura econômica, apresentou 

limitações relevantes que não permitiram a sua plena realização. No que diz respeito a 

características evolucionistas, é possível afirmar que a política não considera o processo da 

inovação e da difusão conhecimento como instrumentos para a descentralização. Nesse sentido 

não existe na mesma nenhuma conexão com políticas tecnológicas ou voltadas para a ciência e 

inovação. O desenvolvimento tecnológico, científico e da inovação passa a ser uma prioridade 

somente na proposta para a PNDR II como será visto na próxima seção. 
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4.4.2) Brasil – PNDR II  

 

A proposta para a Nova Política do Desenvolvimento Regional, ou PNDR II surge em 

2012 após constatarem-se que as limitações estruturais da PNDR I vieram a inviabilizar boa parte 

de suas proposições. Reconhece-se que a concentração das atividades econômicas ainda é um 

problema relevante para a economia brasileira e também para os brasileiros. Assim, aponta para 

três principais consequências:  

 

1) Os cidadãos brasileiros são punidos por seu local de nascimento. Aqueles que nascem nas 

regiões menos dinâmicas terão suas chances de crescimento pessoal e profissional profundamente 

limitadas em razão do baixo acesso à educação, à saúde, ao emprego de qualidade e a toda uma 

gama de serviços e oportunidades. 

 

2) A desigualdade induz uma movimentação populacional em direção aos espaços mais dinâmicos, 

agravando o fenômeno da megametropolização com todas as suas consequências de favelização, 

pobreza e violência bastante conhecidas. 

 

3) O Brasil deixa de aproveitar grande parte do seu potencial produtivo, que poderia estar 

contribuindo para uma maior competitividade do País, gerando emprego, renda e bem-estar. 

(BRASIL, 2012. p.5) 

 

Em relação ao contexto econômico, político e institucional a proposta para a PNDRII 

destaca os seguintes assuntos: i) deve-se pensar na atuação do Estado a partir da reestruturação do 

planejamento econômico a partir dos anos 1980 com a crise do planejamento centralizado 

passando para uma estrutura de cooperação entre os entes federados e a federação, que assume 

papel de coordenação; ii) reconhece-se a transição para um paradigma tecnológico e produtivo no 

qual a informação e o conhecimento passam a desempenhar papel estratégico, demonstrando a 

necessidade de tratar a ciência, tecnologia e inovação como eixos estruturantes no 

desenvolvimento regional; iii) reconhece a necessidade de elaboração de modelo de 

desenvolvimento que considere ao mesmo tempo a sustentabilidade social e ambiental; iv) 

considera a expansão de países emergentes e da China e analisa o desencadeamentos para a 

política regional. 

A execução da PNDR II é dada no âmbito do federalismo cooperativo que pressupõe: i) 

autonomia e descentralização, garantindo a liberdade relativa dos entes federados; ii) cooperação 

entre os entes federados; iii) coordenação federativa de maneira a garantir a integração e 

compartilhamento de decisões. Para tal devem se estabelecer “capacidades político-institucionais, 
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tanto do Poder Central como dos governos subnacionais”; iv) atuação do Governo Federal de 

maneira a garantir a equidade, coesão e solidariedade regional. 

Especificamente naquilo que diz respeito a vertente da Ciência, Tecnologia e Informação, 

tendo em vista que os gastos com tecnologia e ciência ocorrem substancialmente em regiões de 

liderança no processo de crescimento econômico, a PNDR coloca como uma de suas prioridades 

“o propósito de ajudar a criar mecanismos e instrumentos que viabilizem a desconcentração 

regional dos gastos de ciência e tecnologia e promover a sua conexão com as atividades 

produtivas através da inovação” (BRASIL, 2012). Para tal, verifica-se o estabelecimento de 

instituições de ensino superior federais em regiões interioranas bem como a criação de institutos 

de pesquisa em áreas menos desenvolvidas tais quais a criação do Instituto Nacional do 

Semiárido (INSA) e do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE). O programa 

estabelece ainda as seguintes diretrizes vinculadas especificamente ao fomento de projetos 

relacionados a Ciência, Tecnologia e Informação: 

i) Apoiar a estruturação e o fortalecimento dos Sistemas Regionais e Estaduais de 

Inovação nas Regiões Elegíveis (REs) da PNDR; ii) Construir agendas estratégicas regionais e 

estaduais de ciência, tecnologia e inovação alinhadas com a Estratégia Nacional de Ciência e 

Tecnologia (ENCTI) e a PNDR; iii) Criar mecanismos efetivos de estímulo à inovação, de 

atração e promoção de empresas inovadoras no âmbito dos fundos de desenvolvimento e dos 

sistemas de incentivos fiscais para o desenvolvimento regional; iv) ampliar e fortalecer os 

programas de pós-graduação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e demais Regiões 

Programa da PNDR, tendo como referência metas definidas para a ampliação da formação de 

mestres e doutores nestas regiões, com foco em áreas tecnológicas e vocações regionais; 

aprofundar o processo de interiorização dos IFs se Universidades Federais priorizando as REs da 

PNDR; assegurar tratamento adequado das diferenças regionais na implementação da ENCTI; v) 

estruturar Redes Regionais de Inovação, articulando universidades, instituições de pesquisa e 

empresas, em torno de temáticas estratégicas para o desenvolvimento sustentável das REs da 

PNDR; estruturar e/ou fortalecer Redes Estaduais de Extensão Tecnológica com foco em micro, 

pequenas e médias empresas; Fomentar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias de 

produção e gestão com foco na Agricultura Familiar; vi) definir e/ou reforçar o foco na inovação 

nos programas de apoio a APLs nas Regiões Programa da PNDR, favorecendo a estruturação de 
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Sistemas Locais de Inovação; vii) Utilizar compras públicas e programas federais para estimular 

a pesquisa, viii) desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais e de promoção da economia 

verde nas Regiões Programa da PNDR. (BRASIL, 2012) 

Com efeito, a proposta da PNDR II considera a tecnologia e o processo inovativo como 

assuntos relevantes para o projeto de desenvolvimento nacional mas também para a elaboração de 

políticas de descentralização da economia, haja vista que os dispêndios com ciência e tecnologia 

se concentram em regiões com um maior grau de desenvolvimento no país.  

Nesse sentido propõe, em conjunto com as outras vertentes, a criação de ambientes que 

favoreçam a inovação, dentre outros, através do estabelecimento de instituições de ensino 

superior em regiões interioranas e outras instituições produtoras de conhecimento, buscando a 

interação dessas instituições junto às firmas, de maneira a transformar informação e 

conhecimento em inovação.  

Com efeito, a PNDR II ao reconhecer a importância do conhecimento e do processo 

inovativo para o estabelecimento de políticas de descentralização encontra-se em linha com a 

abordagem apresentada neste trabalho e representa uma abordagem distinta daquela do PNDR I.  

O reconhecimento do papel do Estado de forma não centralizada, mas ainda, como agente 

coordenador representa uma alternativa interessante por um lado à crise do planejamento 

centralizado e pelo outro para o estado empresarial. Estrutura-se a articulação entre políticas “top 

down” e “bottom up” o que permite a articulação regional ao mesmo tempo em que mantém os 

objetivos de distribuição equitativa do Estado Nação. À medida que a PNDR II está ainda em 

processo de elaboração pelo Governo Federal torna-se inviável qualquer tipo de análise sobre a 

sua efetividade. 

Note-se, porém, que, muito embora sejam definidas novas diretrizes para o PNDR II, as 

quais em certa medida se demonstram consistentes com a abordagem proposta por esse trabalho, 

reitera-se a necessidade de criação de mecanismos específicos que visem à formação de uma 

estrutura de financiamento eficiente e de instituições políticas que possibilitem a seleção e 

indução dos investimentos proporcionados por essa política no âmbito regional, de forma a evitar 

as falhas ocorridas na PNDR I.  
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho teve como intuito a realização de uma análise sobre os fenômenos de 

concentração e centralização urbana sob uma perspectiva evolucionista. Entende-se que os 

estudos econômicos desses fenômenos a partir de modelos de equilíbrio estático apresentam 

limitações consideráveis ao atribuir a centralização como fator exógeno. Tais modelos, 

elaborados primeiramente pela escola da tradição germânica e em seguida pela Nova Economia 

Urbana formularam regras e leis universais que definem a localização dos agentes a partir de 

decisões racionais, em planos cartesianos, dadas determinadas condições iniciais. O mercado atua 

então para garantir o equilíbrio econômico. 

Nesse sentido estrutura-se a distribuição harmônica das atividades econômicas a partir de 

diferenciais de renda e de utilidade. Ou seja, torna-se inviável explicar um fenômeno dinâmico e 

de desequilíbrio a partir da estática e do equilíbrio. Com efeito, diversas são as críticas a esses 

modelos. Harvey, por exemplo, observa as limitações da análise estática, e passa associar as 

aglomerações espaciais à dinâmica do processo de acumulação de capital de Marx.  

Ao entenderem que o desenvolvimento econômico não ocorre a partir do equilíbrio, 

François Perroux e Gunnar Myrdal apresentam contrapontos importantes à economia de 

equilíbrio: Perroux observa o crescimento desigual das firmas e indústrias, chamando atenção 

para a figura da indústria motriz, que conduz o crescimento das demais indústrias a partir das 

cadeias produtivas. Demonstra ainda que o plano abstrato é de maior relevância ao espaço 

euclidiano ao desenvolver o conceito de espaço econômico. Já Myrdal nota a tendência à 

ampliação da desigualdade entre países através dos processos de causação cumulativa circular, na 

qual fatores positivos e negativos se retroalimentam de forma cumulativa. 

Entende-se neste trabalho que a abordagem evolucionista surge como outro contraponto 

importante para tais modelos de equilíbrio uma vez que: (i) estabelece formalismo e estrutura 

lógica própria, distinta de modelos ortodoxos, na qual os agentes atuam a partir de sua 

racionalidade limitada, de forma a buscar o lucro de forma adaptativa e não maximizadora; (ii) o 

equilíbrio econômico é uma condição irrelevante; (iii) as relações econômicas são dadas de forma 

dinâmica de modo que a situação atual das firmas é resultado de sua trajetória traçada até então; 
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(iv) a evolução tecnológica é introduzida de maneira endógena através do processo inovativo das 

firmas em busca do lucro, da formação da variedade e da sua seleção pelo mercado. 

No que diz respeito à análise regional e urbana, a economia evolucionária: (i) proporciona 

o estudo da localização em diferentes níveis de agregação partindo do microambiente para o 

macro de forma integrada; (ii) introduz a problemática da localização das informações, do 

conhecimento e da inovação, demonstrando que a decisão pela localização das firmas é 

influenciada não somente pelos custos de transporte mas também pela difusão do conhecimento 

necessário para o seu funcionamento; (iii) demonstra que a proximidade geográfica é fator 

facilitador da difusão do conhecimento existindo assim uma tendência das firmas em se 

aglomerarem; (iv) demonstra que a difusão do conhecimento é dada através do aprendizado mas 

também que o aprendizado é dado através da difusão do conhecimento; (v) demonstra relação 

direta entre valor adicionado nas indústrias e inovação.  

Assim, embora o atual paradigma tecnológico e da comunicação tenha proporcionado a 

divulgação das informações a uma velocidade nunca antes vista bem como ampliado o seu 

alcance, tem-se que o conhecimento e os processos inovativos são concentrados. Com efeito, o 

estabelecimento da sociedade em rede ampliou de forma relevante a produtividade das 

economias, porém de forma concentrada. Nesse contexto, 99% do registro total de patentes têm 

como origem países de renda alta e média alta. Em relação à origem das patentes por continentes 

tem-se a participação ínfima de países latino-americanos, africanos e da Oceania, que em 

conjunto, representam 2% do total de registros. É ainda nesse mesmo contexto em que 

observamos o aumento contínuo das desigualdades sociais e econômicas no mundo. 

As cidades e, principalmente as cidades globais são os nodos dessa sociedade em rede que 

concentram conhecimento teórico e prático. São assim locais privilegiados, polos de atratividade 

de seus arredores em decorrência da maior produtividade e remuneração da mão de obra. 

Estabelecem, portanto, relações desiguais e assimétricas em seus arredores intensificadas pelo 

acumulo de conhecimento que atua, portanto, como fator de causação circular cumulativa. Ou 

seja, o conhecimento é um dos fatores que favorecem os fenômenos da concentração e 

centralização urbana. 

Em países em desenvolvimento, como no Brasil, a disparidade entre tais regiões é ainda 

mais expressiva, o que implica em maior atratividade. Nesse sentido, as assimetrias entre cidades 
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como São Paulo, Cidade do México e Hong Kong em relação aos seus arredores é 

significativamente mais relevante do que em cidades tais quais Londres ou Nova Iorque.   

 Se por um lado as disparidades entre conhecimento, produtividade e remuneração da mão 

de obra são alguns dos fatores que proporcionam a desigualdade entre cidades e regiões, os 

principais fatores que determinam a desigualdade dentro das próprias cidades são a diferenciação 

no acesso ao emprego bem como aos bens e serviços públicos. No que diz respeito à 

diferenciação no acesso ao emprego, as disparidades na qualificação e instrução da mão de obra 

são certamente um fator relevante para a mesma. 

 Tendo sido exposta à problemática da concentração de recursos a partir da atual 

conjuntura de liberalização financeira e de restruturação produtiva objetivou-se a discussão de 

políticas públicas que pudessem promover a descentralização dos mesmos de maneira a 

proporcionar crescimento econômico em conjunto com equidade entre regiões. 

 Nesse sentido a abordagem das escolas de equilíbrio demonstra pouca margem para a 

formulação de políticas públicas, mantendo somente o seu caráter passivo para a resolução de 

falhas de mercado. Ao passo em que a figura do centro é dada como fator exógeno em tais 

modelos e que o mercado se encarrega da alocação harmônica dos agentes ao seu redor a partir de 

diferenciais de utilidade, fica limitada a discussão sobre políticas de descentralização. 

 A abordagem marxista por sua vez chama a atenção para os efeitos da dominação do 

Estado por classes privilegiadas que visam perpetuar a realização de seus interesses. Embora seja 

feita uma releitura sobre a mesma, a Organização das Nações Unidas demonstra que essa é uma 

realidade em diversas regiões e propõe o aprimoramento dos arranjos de governança e das 

instituições como uma possível solução. 

 Por fim foram expostas as contribuições da abordagem evolucionista para o 

desenvolvimento de políticas públicas regionais. Ao passo em que se reconhece a concentração 

do conhecimento e do processo inovativo como fatores de causação circular cumulativa, tem-se 

que um dos possíveis vetores de políticas que visam a descentralização como forma de combater 

desigualdades regionais é a integração da política urbana e regional com políticas tecnológicas 

com o objetivo de se o estabelecimento de ambientes favoráveis ao conhecimento aplicado que 

implica em inovação. 



 

 

 

100 

 

 Assim, ao analisarmos as Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional, PNDR I e 

PNDR II, foi constatado que embora a PNDR I identifique o problema do crescimento com 

desigualdade proporcionado pela atual conjuntura econômica, não considera o processo da 

inovação e da difusão conhecimento como instrumentos para a descentralização. 

Desta forma, a PNDR II ao reconhecer a importância do conhecimento e do processo 

inovativo para o estabelecimento de políticas de descentralização encontra-se em linha com a 

abordagem apresentada neste trabalho e representa uma abordagem distinta daquela do PNDR I. 

Nesse sentido, pode representar uma ferramenta importante para a descentralização dos fatores de 

produção e da mão de obra no país e como consequência contribuir para a criação de um país 

mais igualitário. 

Conclui-se assim que, a economia evolucionária pode trazer contribuições significativas 

para a economia urbana principalmente ao relacionar a questão da localização com a produção e 

difusão do conhecimento que, conforme visto, tende a estar concentrada.  
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