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Implantação de uma usina siderúrgica integrada para produção de 

4,1 milhões de toneladas de placas de aço por ano, utilizando 

minério de ferro proveniente da região de Carajás e carvão 

mineral oriundo de fornecedores estrangeiros 

 

O empreendimento deverá ser implantado na ilha de São Luís 

no Estado do Maranhão, onde serão aproveitadas a infra-

estrutura existente para o suprimento de minério de ferro 

procedente através da EFC - Estrada de Ferro Carajás, e a 

proximidade à costa, possibilitando a construção de um porto para 

navios de grande porte, visando as operações portuárias de 

recebimento de carvão e escoamento da produção 



Preferências locacionais 

 Siderúrgica 

 

 Fábrica de automóveis 

 

 Shopping Center 

 

 Mac Donald’s 

 

 Residência 

 

 Delegacia de polícia 

 

 Posto de saúde 

 Comparação entre os 

benefícios (receitas) e 

custos de diferentes 

localizações 

 

 Deve-se considerar 

benefícios e custos sociais 

para facilidades públicas 
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Introdução 

 Unidades locacionais (diferentes níveis) 

 

 O que constitui uma localização ótima? 

 

 Escolha sob incerteza (mudanças intertemporais) 

 

 Inércia locacional (custos envolvidos na re-

localização) 
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Fatores locacionais locais 

Insumos locais (não-transferíveis) 

 

 Dependem apenas da localização 

 Exemplos: terra, amenidades, bens públicos locais 

 

Produtos locais (não-transferíveis) 

 

 Devem ser consumidos localmente 

 Demanda “local” 

 Exemplos: barbearias, padarias, igrejas 
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Fatores locacionais transferíveis 

Insumos transferíveis 

 

 Podem ser utilizados em outras localidades 

 Vantagem da localização depende do acesso à fonte 

de oferta 

 Exemplos: minerais, combustíveis, informação 

 

Produtos transferíveis 

 

 Acesso a mercados 

 Custos de transferência envolvidos 

 Demanda “externa” 
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Fatores locacionais 

A importância relativa dos fatores locacionais depende do 

tipo de atividade 

 

Surveys: pergunte às pessoas envolvidas! 

 

Respostas qualitativas, subjetivas, “viesadas” 
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Incentivos e desincentivos à instalação de unidades 
produtivas em outras regiões apontados pelo empresariado 
brasileiro entre 2000-2002 

DESINCENTIVOS À 

INSTALAÇÃO

INCENTIVOS À 

INSTALAÇÃO

Eficiência relativa da região

Expansão contínua

Infra-estrutura

Mercado consumidor

Mão-de-obra qualificada

Matéria prima

Mercados consumidores

Benefícios estaduais 

Custo da mão-de-obra

Benefícios municipais

Matéria-prima

Benefícios federais

Saturação espacial

Mão-de-obra qualificada

Infra-estrutura

Sindicato atuante
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Abordagem quantitativa 

Através de fatores locacionais envolvendo insumos e 

produtos transferíveis e suas quantidades relativas 

 

Informação sobre variabilidade espacial do preço dos 

insumos 

 

Problemas de identificação: diferencial de produtividade, 

presença de economias de escala 
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Padrões espaciais de fatores locacionais específicos 

Padrão inter-regional e padrão local 

 

 Custo da terra (micro-geográfico) 

 Oferta de mão-de-obra, clima (macro-geográfico) 

 

Qual o nível de agregação espacial de interesse? 

 

Padrões espaciais 

 

 Uniforme (salário do servidor público federal, ICMS, 

clima) 

 Descendente (acesso a mercado – pulling factors) 

 Hierárquico (escala mínima de eficiência) 

 



Anos médios de estudo do chefe do domicílio, 1996 
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Concentração relativa de mestres e doutores no Brasil, 
quociente locacional, 2000 
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Papel do custo de transporte 

Até recentemente, a teoria da localização exagerava a 

ênfase em custos de transferência (teorias clássicas) 

 

Problemas analisados (indústrias) 

Tratável do ponto de vista quantitativo 

Diretamente relacionado à distância 

 

Atividade “orientada pela transferência”: preferências 

locacionais são dominadas por vantagens de locais em 

relação à oferta de insumos transferíveis, demanda por 

produtos transferíveis, ou ambos 

 



Modelo de orientação pela transferência 
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Mercado 
consumidor 

Unidade locacional 

Insumos 

básicos 
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Mensagem 

O espaço possui um papel fundamental na 

atividade econômica! 
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Exemplo básico 

Firma maximiza lucro 

Tomadora de preço (concorrência perfeita) 

Custo de entrega do produto (função da distância) 

Oferta perfeitamente elástica de insumos 

Incentivos para localização próxima aos mercados 
consumidor e de insumos 

Retornos constantes de processamento de insumos locais (escala e 
localização) 

Problema de minimização de custo de transferência por 
unidade de produto 

Superfície de transferência uniforme: custo de transferência 
invariável por ton-km 
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Exemplo: um insumo e um produto 

Orientação pelo insumo vs. Orientação pelo produto? 

 

 

 

 

wm e wq são os pesos relativos do insumo e do produto (são 

necessárias wm toneladas de matéria-prima para produzir 

wq toneladas do produto) 

 

rm e rq são os respectivos custos de transferência por ton-

km 

S M 
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Exemplo: um insumo e um produto (cont.) 

(wqrq) – (wm rm) = variação no custo devida a mudança de 

localização 1 km mais próxima do mercado 

 

Exemplo numérico: 

 

Produção diária: 2000 tons do insumo geram 250 tons do 

produto 

 

rm = R$0,02/ton-km  rq = R$0,32/ton-km 

 

Qual a localização ótima? 

 

 S M 



Característica do 

Processamento

Orientação Exemplos

Perda de peso Insumo Beneficiamento 

mineral, desidratação

Ganho de peso Produto Refrigerantes, 

produção de blocos de 

cimento

Perda de volume Insumo Compressão de 

algodão

Ganho de volume Produto Produção de 

automóveis, containers

Perda de perecibilidade Insumo Processamento de 

alimentos (enlatados)

Ganho de 

perecibilidade

Produto Confeitaria

Perda de fragilidade Insumo Embalagem de 

produtos transportados

Ganho de fragilidade Produto Coque



Processo com perda de peso 
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0 

Custo de frete do insumo 

Custo de frete do produto 

Custo de frete total 

D (mercado) 



Processo com ganho de peso 
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0 D (mercado) 

Custo de frete do insumo 
Custo de frete  

do produto 

Custo de frete total 



22 

Bibliografia 

Hoover, E. M. e Giarratani, F. (1985). An Introduction 

to Regional Economics. The Web Book of Regional 

Science, cap. 2. 

 

http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/ 

http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/
http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/
http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/
http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/
http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/


Mercado 

16 km 34 km 

Mina 


