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1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização humana, a comerciali~ação
de mercadorias tem sido a base da estrutura econômica e finan-
ceira de uma sociedade. Todo o entendimento da evolução espa-
cial urbana pode partir deste princípio gerador comum que e o
fluxo de bens ou pessoas entre dois pontos. De uma certa for
ma, a evolução da 'civilização moderna pode ser abstraída a pa~
tir desse movimento de fluxo de bens.

Com a constante evolução e desenvolvimento das atividades rela
cionadas com este fluxo de bens e serviços, vai sendo organiza
do e estruturado um arranjo espacial que dever~ ser a melhor
configuração relativa às necessidades das interações humanas,
naquele instante.

As areas urbanas naturalmente formadas, vao sofrer um processo
de expansao não definido e desbalanceado. Haver~ ~reas que a-
presentarão um maior ou menor processo de desenvolvimento que
vai depender do tipo de atividade ali instaurada. Com o cres-
cente desenvolvimento das atividades econômicas, do fluxo de
bens e de" serviços e das interações humanas, esta estrutura ur
bana sofrerá um processo de saturação e com o tempo, não
capaz de desempenhar adequadamente todas as funções a que
se destina.

~sera
ela

Para a compreensao do fenômeno urbano e do processo de locali-
zação das atividades econômicas, em particular as varejistas ,
faz-se necessário pois executar uma análise interdisciplinar
que forneça condições e subsídios de porque e como as locali
zações presentes desenvolveram-se para então poder efetuar as
considerações de localização atual de maneira adequada.

Este trabalho tem como propósito, fornecer uma visão interdis-
ciplinar do problema de localização varejista, a partir de um
ponto de vista urbano. Com isso, procurou-se retomar a compren
são do processo natural de evolução das ~reas urbanas segundo
suas atividades econômicas com base no principio fundamental
do fluxo e bens e serviços.

1.



2.

Acreditamos que dessa forma, uma vez construido um procedime~
to de avaliação de localização com base em informações urba
nas, poderemos facilitar grandemente essa tarefa, tornando a
realização desta acessivel a qualquer pessoa que necessite re
solver este problema, principalmente pela aplicação de mode-
los quantitativos baseados em dados urbanos.

FOffi1ULAÇÃO DO PROBLEMA

Ao depararmos com questões concernentes a avaliação de local i
zação, consultando a bibliografia referente a este assunto,
provavelmente iremos utilizar adaptações de estudos ou mode-
los retirados de trabalhos baseados em análises urbanas.

Conhecemos a forma de utilizar tais procedimentos, mas nao o
seu conteúdo. O conteúdo representaria todas as hipóteses co~
sideradas na formulação de um determinado modelo, assim como
a compreensão dos mecanismos urbanos. Esse aspecto, .cqlocado
em segundo plano é muitas vezes fundamental para uma correta
análise e avaliação dos fatores de localização, de uma insti-
tuição varejista.

Antes de mais nada, devemos enfatizar a relação estreita que
existe das atividades mercadológicas e o estudo da estrutura
de uma determinada área urbana. Não deve haver uma separação
ou distinção no estudo dessas áreas. A atividade varejista e
um dos da atividade urbana de uma cida~ •..--.....-------
de. Portanto, ao efetuarmos o processo de localização de ati-
vidades varejistas é necessário pois, o entendimento do meca-
nismo e da estrutura de uma determinada área urbana.

Já citamos anteriormente, que o princípio fundamental de to-
da atividade urbana é o fluxo de bens ou pessoas entre dois
pontos. A partir desse fluxo, vao sendo formadas as atividades
econômicas como fonte geradora de desenvolvimento e como polo
de atração; intensificando este fluxo de pessoas, de bens e
de serviços; fomentando uma maior atividade econômica, e as-
sim por diante.
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Ora, o processo descrito inicia-se com o movimento do fluxo
de bens e pessoas, que por seu turno comporão as atividades ~
conômicas resultantes deste fluxo. Para essa aglomeração de
pessoas e concentração de atividades, será necessário haver
uma estrutura urbana que forneça condi~ões de suporte para o
desenvolvimento dessas atividades. Com a constante expansão e I,
crescimento dessa área urbana, as atividades tornam-se cada
vez mais especializadas e complexas, assim como começarao a
surgir problemas decorrentes da concentração de pessoas e ocu
pação irregular dessa área, criando maiores obstáculos e di-
ficuldades para a realização de tais atividades.

Uma vez situado todo este contexto, enfocaremos o tema cen-
traI desse estudo que e a realização de uma revisão e análi-
se, sob o ângulo urbano, da questão de localização de uma ins
tituição varejista. Por meio desse enfoque, acreditamos que
seja possível obter-se um melhor critério de avaliação de lo-
calização, assim como reunir maiores subsídios para a utiliza
ção das técnicas e modelos aplicativos de avaliação de locali
zação ora existentes. A título de exemplificação será aprese~
tado no final deste trabalho, um modelo aplicativo de dados
urbanos desenvolvido para o uso de microcomputadores.

A seguir apresentaremos o pressuposto básico que dirigirá as
linhas de ação do tema em questão.

PRESSUPOSTO BÁSICO

O pressuposto básico, no qual todo este trabalho será estrutu
rado pode ser descrito da seguinte forma:

"devido ao fato de que toda e qualquer escolha de localização
de uma instituição varejista, estar em geral compreendida em
uma dada área urbana, é necessário executar uma análise e um
estudo compreensivo, mesmo que genérico, dos aspectos urbanos
relativos a essas áreas. Com o auxílio desse conhecimento e
de estudos interdisciplinares, a respeito da problemática ur-
bana, conseguiremos estabelecer um melhor critério de avalia-
ção de localização varejista com base nessa assertiva".
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Este trabalho sera composto por um levantamento genérico das
teorias e modelos a respeito da estrutura urbana, bem como a
apresentaç~o de modelos aplicativos para a avaliaç~o de loca-
lizaç~o, sempre tendo em mente o pressuposto básico apresent~
do.

Para o nível de ~nidade de análise, definire~os esta como sen
do uma instituiç~o individual, na forma de uma loja ou um ou-
tro tipo de estabelecimento comercial.

As considerações a serem efetuadas neste trabalho ter~o tam-
bém como hipótese simplificadora, o pressuposto de que todas
as considerações a respeito das condições, localizaç~o e ati-
vidades, outras que a unidade individual em quest~o, serao
tomados como dadas e que caberá a instituiç~o individual re-
solver o problema de onde preferirá localizar-se.

Uma vez estabelecido o referencial de nossa análise, faremos
a seguir a definiç~o dos objetivos desse trabalho.

OBJETIVOS DO ESTUDO

O objetivo a que esse trabalho propôe-se executar, é estabe-
lecer um critério de análise de localizaç~o que possua um em-
basamento em aspectos relativos as ciências urbanas.

O estudo das chamadas ciências urbanas é algo recente, assim
como o desenvolvimento da geografia de marketing e matéria de
particular interesse, que poderia trazer grandes contribui-
ções no estudo e aplicaç~o destes conceitos em problemas ref~
rentes ao varejo e a configuraç~o da rede de distribuiç~o des
sas atividades.

Devido a complexidade e amplitude que envolvem este campo de
estudo, procurou-se limitá-lo na medida do possível, a uma re
vis~o das várias teorias a respeito da estrutura e crescimen-
to urbano, a fim de se criar um corpo teórico, que pudesse ser
utilizado na caracterizaç~o dos aspectos referentes a constr~
ç~o de um critério de análise para avaliaç~o de localizaç~ode
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uma unidade varejista~ Finalmente, devido as limitaç5es de re
cursos e tempo, apenas apresentamos um modelo aplicativo de
desenvolvimento recente para uso em microcomputadores,recome~
dando-se a verificaç~o e uso deste, em trabalhos po~tetiores,
principalmente em problemas relativos a quest5es de càráter
urbano. A utilização de técnicas e tecnologias recentes, como
a que será posteriormente apresentada,' trará uma grande con-
tribuição e desenvolvimento no campo de estudos da geografia
de marketing.

METODOLOGIA

Este trabalho foi resultado de uma proposiç~o que surgiu qua~
do da realizaç~o de uma disciplina na área de Engenharia Urba
na e Construç5es Civis na Escola Politécnica da USP. A partir
dessa idéia, estruturou-se o estudo em questão por meio de
pesquisa bibliográfica e de dados secundários.

Para a consecuçao deste trabalho foram feitas pesquisas bi-
bliográficas, consultando-se vários estabelecimentos da Uni-
versidade de são Paulo, principalmente a Faculdade de Arquit~
tura e Urbanismo, a Escola Politécnica da USP e a Faculdade
de Economia e Administração, assim corno a Fundaç~oGetúlio
Vargas. Além dessas fontes utilizou-se também de bibliotecas
de professores especialistas no assunto.

Com relação a outros orgaos visitados para coleta de informa
ç5es e dados utilizados neste trabalho, relacionamos a Secre-
taria Municipal de Planejamento (SEMPLA), a Empresa Metropo-
litana de Planejamento da Grande S~o Paulo (EMPLASA) e o Ins-
tituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de são Paulo (IPT).

Com o levantamento de dados e informaç5es a respeito deste t~
ma, organizou-se uma estrutura teórica considerando-se todas
as teorias e construç5es que abordam os aspectos urbanos e va-
rejistas, fundamentais para o tratamento dos aspectos de lo-
calização de unidades varejistas, bem como da geografia de
centros de mercados e distribuição do varejo.
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Posteriormente, foi executada uma revisSo dos modelos e criti
rios de avaliação de localização existentes, concluindo-se uma
recomendação de aplicação do corpo teórico construído, em um
modelo aplicativo de dados urbanos.

A seguir, iniciaremos o estudo proposto, com a estruturação do
nosso esquema teqrico, a partir da formulação dos aspectos f~
damentais para uma análise urbana e para o estabelecimento dos
critérios avaliatórios de localização de uma unidade varejis-
ta.



2. A~ESTRUTURA URBANA

Para entendermos como sao executadas as atividades e o seu
fluxo dentro de um contexto urbano, devemos pois entender co-
mo se processa a ligação dos problemas advindos da concentra-
ção de indivíduos em um determinado lugar com a análise da
distribuição espacial das atividades geradas por esses indiví
duos.

Os problemas que existem em uma estrutura urbana sao dévido
ao rápido e constante crescimento da população mundial, assim
como do crescente aumento na taxa de pessoas que se deslocam
para os centros urbanos, na tentativa de satisfazer suas ne-
cessidades e desejos tanto no nível econômico como social den
tro de um contexto urbano. Como afirma Balchin (1), a grande
quantidade de pessoas que migram para as cidades pode produ-
zir uma incontrolável explosão urbana através de um aumento
ímpar na população, que por sua vez vai provocar um aumento
na demanda de infra-estrutura urbana, do nível de poluição e
fatalmente um declínio na qualidade do padrão de vida desses
habitantes.

Balchin (2) ainda, define como sendo quatro, os fatores prig
cipais que determinam a taxa de urbanização. Esses fatores
são o desenvolvimento e crescimento econômico, as mudanças
tecnológicas, o rápido aumento na população mundial e um movi
mento maciço de pessoas das áreas rurais para as áreas urba-
nas.

Esse aumento da concentração de pessoas nas áreas urbanas po-
de ser entendido através do mecanismo do fluxo de mercadorias
e da distribuição espacial das atividades. Em termos de otimi
zação do fluxo de atividades, as áreas urbanas oferecem maio-.
res vantagens comparativas que as áreas rurais, oferecendo uma
menor perda de energia devido a concentração da população e
das atividades nesses locais; bem como uma rede de transporte
e infra-estrutura energética (água, luz, gás, comb~stí~el)
mais desenvolvida. Dessa forma, o poder de atração das óida-
des é cada vez maior, provocando uma concentração e um cres-
cimento contínuo das áreas urbanas.

7 .
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Netzer (3) prop~e que esse estudo dos problemas urbanos e da
distribuição espacial das atividades, deve ser verificado em
dois niveis. O primeiro seria o estudo de como e porque as
pessoas e as atividades econbmicas concentram-se nas áreas ur
banas e quais seriam os motivos que levam determinadas cidades
apresentarem diferentes taxas de crescimento. O segundo nivel
é de que modo aS.pessoas e as atividades econômicas são loca
lizadas dentro de uma dada área urbana.

Esse trabalho vai abordar o segundo nivel de análise, isto é,
quais seriam os fatores determinantes de localização de uma
instituição, com ênfase nas atividades varejistas. Não se
preocupará em desenvolver uma análise mais profunda de uma
teoria geral de localização, mas sim, de uma maneira mais a-
plicativa baseada em modelos já desenvolvidos. O primeiro ni-
vel de análise será feita de modo a estabelecer as bases teó-
ricas e a linha de raciocinio na qual este trabalho será de-
senvolvido.

Esse trabalho vai apresentar a seguir, de uma forma suscinta,
as várias teorias que procuram explicar o processo de distri-
buição espacial das atividades geradas em áreas urbanas.
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o CRESCIMENTO DA ESTRUTURA ESPACIAL URBANA

Através dos estudos do crescimento urbano e da estrutura esp~
cial interna urbana, observam-se quatro tendências muito cons
tantes que podem ser consideradas gerais. A primeira e ~ais
conhecida tendência, jã citada anteriormente, trata doconS-
tante e persiste~te aumento na taxa de urbanização em todo o
mundo. Esta vem desde o surgimento dos locais de comercializa
çao de mercadorias, que provoca úmpolo de atração e concentr~
-çao de atividades, aliado a um posterior desenvolvimento da

produção industrial. As vantagens dessa concentração de ativ!
dades produtivas provocam uma atração e fluxo de pessoas às
ãreas urbanas. Essa tendência ainda se manifesta em grandes
centros urbanos e sem dúvida ainda permanecerão

A segunda tendência diz respeito ao padrão da distribuição do
tamanho das cidades. Observa-se que a distribuição dos tama-
nhos das cidades é triangular, tendo como base, um grande nú-
mero de pequenas cidades e no topo um pequeno número de gra~
des cidades. Esta tendência jã foi submetida a testes estatís
ticos e apresentou uma regularidade que foi denominada de re-
gra posição-tamanho (4). Resumidamente, ela afirma que o pro-
duto do tamanho de uma determinada ãrea urbana pela sua posi-
ção relativa a outras cidades, todas de um mesmo país, é con~
tante. Isto significa que a segunda maior área urbana tem me-
tade da população da maior ãrea urbana, que a terceira maior
area urbana tem um terço da população da maior área urbana e
assim por diante.

A terceira tendência refere-se a estrutura espacial interna
das cidades que apesar do crescente aumento da concentração ~
bana, apresenta também um movimento acentuado para a descen-
tralização dessas áreas. Este fenômeno pode ser chamado de
suburbanização da cidade. ~ a mudança da população das áreas
centrais da cidade para os limites mais afastados da região
metropolitana, assim como uma descentralização da atividade
econômica e industrial do distrito de neg6cios central (CBD~
central business district ) localizado no centro da cidade e
nos distritos industriais pr6ximos às áreas mais
dentro da área metropolitana.

afastadas
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A compreensao deste fenômeno é fundamental no entendimento das
atividades, do seu fluxo em uma determinada cidade e toda a
adaptação e mudança que se fizeram necessárias ao se observar
tal modificação na estrutura espacial urbana das cidades. Es-
sa tendência observada veio a refletir diretamente em todo
sistema econômico estruturado até então. As atividades e seu
fluxo tiveram de acompanhar tal mudança e por conseguinte, sur
giu uma nova estrutura financeira, econômica e comercial, a-
companhando o movimento de pessoas e das atividades produti-
vas. Este movimento pode ser entendido em um sentido amplo c~
mo uma diminuição, até mesmo deterioração do padrão da quali~
dade do CBD tanto para a vida como o desempenho das ativid~
des econômicas. Com a constante e crescente concentração urb~
na, associada a uma deficiência da expansão da infra-estrutu-
ra básica, há o agravamento da poluição juntamente com o sur-
gimento dos problemas sociais.

De certa forma pode-se notar geralmente que as áreas mais den~-
uma grande deca-

~m
teso Contrastando com esse panorama, nas área com baixa densi,....-
dade ocupacional possuem um alto padrão arquitetônico, compo~
ta de uma população residente de alta renda localizada em
areas mais afastadas e de um desenvolvimento e ocupação recen
te. Tal representação reforça o fato de que a estrutura esp~
cial da economia urbana é composta de contrastes e que não e-
xiste uma uniformidade de distribuição de comportamento espa-
cial e sim uma heterogeneidade, uma diferenciação e segrega-
çao das atividades dentro do espaço urbano.

Este espaço urbano está sempre solicitado por forças externas
(população, condições econômicas, politica de ocupação do so-
lo etc.) e sofre uma constante adaptação e ajuste a estas for
ças. Em última análise, o espaço urbano está constantemente
sbb a ação de forças provocadas pelo desenvolvimento e exis-
tência de atividades que vao procurar localizar-se de modo
mais adequado, de acordo com suas necessidades e conveniên-
cias, agindo sobre o espaço urbano, modificando-o e se
quando as mudanças da estrutura urbana.

ade-

Há vários fatores que determinam o crescimento das áreas ur-
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banas. A um nível mais amplo, poderemos medir o cre~cimênto
urbano associado ao nível do PNB de um determinado país. Quan
to maior for a renda per capita de um dado país, pode-se afir
mar que haverá uma maior tendência a suburbanização e descen-
tralização urbana. Em contrapartida, quanto menor a renda per
capita, portanto menos industrializada é a região, maior a ta
xa potencial de urbanização.

Um outro fator muito importante a ser destacado é a influência
~ode exercer em determinados países. Se houver
uma política que provoque o desenvolvimento de áreas urbanas,
via política de utilização do solo, criação e desenvolvimento
de infra-estrutura básica, incentivos fiscais etc., a mudan-
ça e tendência de urbanização será drasticamente afetada.

A nível mais restrito, com os efeitos advindos da implantação
de uma política de desenvolvimento global, haverá diferentes
reflexos regionais. Dessa forma é possível entender por que
algumas cidades apresentam um crescimento maior que as outras.
Os fatores políticos, sociai~ e principalmente econ6micos sao
os que vao determinar as diferentes taxas de crescimento de
área urbanas.

A atratividade maior ou menor que uma determinada área vai
exercer, dependerá do nível local da economia em termos de
surgimento e desenvolvimento de indústrias e da política da
administração pública local, que pode ou não criar as condi
ções favoráveis para o desenvolvimento de uma determinada re-
gião.

A seguir, apresentaremos as teorias e modelos que procuram ex
plicar as tendências anteriormente mencionadas, através de
uma análise de como estas áreas urbanas são estruturadas e
quais são os fatores principais de crescimento e expansao des
tas áreas.
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TEORIAS DA ESTRUTURA URBANA

Até agora foi apresentado de modo suscinto os motivos que le
vam as atividades econômicas e pessoas a se concentrarem em
áreas urbanas e também quais eram os fatores que determinam o
crescimento diferenciado das cidades.

Para podermos representar uma determinada estrutura urbana é
preciso modificar o ponto de vista da análise da estrutura ur
bana, isto é devemos nos ater primordialmente, não nas dife-
renças e sim nas similaridades, que procuraremos destacar.

Uma dada cidade, apesar de possuir uma característica geográ-
fica particular e uma composição da população heterogênea, de
ve ser entendida como uma unidade de comportamento social e
também como um agregado de pequenas áreas homogêneas que po~
suem como foco principal, o CBD.

Observe-se que a estrutura espacial de uma área urbana. está
constantemente sob a ação de forças opostas e conflitantes que
vão definir e estabelecer a estrutura que melhor representará
a resultante destas forças. Esta resultante é composta de for
ças centrípetas que tentam concentrar e congestionar a estru-
tura urbana em torno do CBD e por forças centrífugas que pro-
vocam um movimento de descongestionamento e descentralização
deste mesmo CBD. Há também uma outra componente que fará sur-
gir na estrutura urbana, focos de diferenciação dentro deste
mesmo espaço.

Esta analogia, da forma de um objeto adequar-se a açao de for
ças a que está submetido, é perfeitamente aplicável no caso da
conformação da estrutura espacial urbana, frente as ativida-
des econômicas, movimento de pessoas, infra-estrutura básica
etc., agindo como forças solicitantes no corpo urbano.

As teorias que procuram representar a estrutura urbana sao,
apesar de inúmeras sofisticações ocorridas, ainda insatisfat~
rias. Não se conseguiu explicar adequadamente os efeitos so-
fridos decorrentes da suburbanização, descentralização, desen
volvimento de sub-centros, os avanços na tecnologia, as melho
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rias de transporte e os efeitos das políticas governamentais.

Iniciaremos o nosso estudo da estrutura urbana, relacionando
as várias abordagens que procuram explicar a conformação do
tecido urbano.
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TEORIA DA ZONA CONC~NTRICA

A teoria da zona concêntrica foi desenvolvida por Burgess (5)
e é essencialmente uma aplicação da teoria do uso do solo ur-
bano de Von Th6nen (6). Nesta teoria Burgess propõe que as c!
dades expandem-se em zonas sucessivas com a forma de círculos
múltiplos, sendo que cada zona representa tanto a zona de ex-
pansao urbana como também tipos de áreas que foram diferenci~
das no processo de expansão sofrido. Neste processo de expa~
sao através de zonas concêntricas, à medida que as distâncias
a partir do centro aumentam, ocorrerá também uma redução ou
diminuição na acessibilidade, no valor dos aluguéis e na den-
sidade.

O esquema de Burgess concebe a cidade em cinco tipos de áreas
diferenciadas. 1) Zona 1 - distrito econômico central (CBD).
2) Zona 2 - zona de transição. 3) Zona 3 - zona residencial
de classe baixa. 4) Zona 4 - zona residencial de classe ~me-
dia. 5) Zona 5 - zona residencial de classe alta. (Fig. 1)

Zona 1 - A zona central é representada pelo centro comercial
e financeiro onde as atividades são desempenhadas principal
mente durante o dia e muito pouco durante a noite.

Zona 2 - A zona de transição é ocupada por atividades indus-
triais leves ou antigas e atividades de transporte comercial.
Esta área é habitada em geral por moradores de baixa renda e
há grande deterioração das construções devido a sua baixa ma-
nutenção.

A zona 2 com relação as atividades varejistas apresenta-se de
cadente, sofrendo influências do comércio da área central e
do surgimento de instituições mais eficientes nas areas mais
externas (por exemplo, shopping centers) .

Zona 3 - Como Burgess definiu-a, a terceira área é habitada
por trabalhadores de indústrias que escaparam da área de de-
teoriração mas que desejam viver dentro dos limites de fácil
acesso ao seu trabalho. Esta área possui uma ocupação densa
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FIG. 1 - TEORIA DA ZONA CONC~NTRICA
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de casas modestas e a atividade comercial é restrita devido
a mobilidad que os habitantes têm, executando as suas com-
pras em outros locais mais apropriados ou atrativos.

Zona 4 - Esta área é ocupada por residências de melhor pa-
drão, correspondentes a classe média em geral. Nessa área lQ

caliza-se a maioria das atividades varejistas e representa o
avanço da cidade em direção a descentralização.

Zona 5 - Representa a área de residências de alto padrão si-
tuada nos limites mais externos da cidade; até mesmo 'além
destes, em cidades satélites ou em áreas suburbanas com aprQ
ximadamente trinta a sessenta minutos distantes da área cen-
tral.

Do mesmo modo que foi feita uma análise do uso do solo a
partir da zona central, haveria uma proporção decrescente de
migrantes recentes, da taxa de delinquência, pobreza e doen-
ça, à medida que aumentasse a distância do centro.

A teoria da zona concêntrica é perfeitamente compatível com
a teoria de Alonso sobre as taxas de aluguel (7). Basicamen-
te, os limites das diversas zonas concêntricas seriam deter-
minadas onde os gradientes de aluguel interceptassem-se, ha-
vendo nesse ponto uma mudança do uso de atividade que não p~
desse arcar com tal valor mais elevado do aluguel. (Fig. 2).

Observando a figura (2), a reta que representa o gradiente do
aluguel "a" poderia coincidir com a zona central (CBD); o
gradiente do aluguel "b" com a zona de transição e assim por
diante. Na intersecção dos gradientes obteríamos os limites
das várias zonas concêntricas.

A teoria das zonas concêntricas permite que a cidade possa se
expandir continuamente num processo de crescimento no qual
há uma invasão de uma zona em uma outra próxima mais externa.

Kolars e Nystuem (8) apresentam um outro modo de descrever o
modelo de Burgess ao considerar a distribuição de pessoas em
um assentamento que está em expansão durante sucessivos pe-
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riodos de tempo. Esta análise é feita a partir das densidades
populacionais em diversas distâncias do CBD. A densidade, ne~
te caso, é definida como sendo o número de pessoas existentes
em cada domicílio que ocupa uma dada unidade de terreno. Uma
família de curvas representando a mudança na densidade resi-
dencial é obtida, mostrando a evolução e crescimento das cida
dres em qiversos.periodos de tempo. Estas curvas podem ser
descritas por diversos parâmetros a partir de uma expressãom~
temática que relaciona a densidade populacional com a distân-
cia do centro da cidade. A distribuição mais atualizada neste
caso é a distribuição gama.

dr
b -er= ar e + do

onde: d e a densidade populacional no raio rr

d é a densidade populacional centralo
a,b,c são parâmetros.

A figura (3) ilustra tal distribuição das densidades a par-
tir de diversas distâncias do CBD. A curva tI mostra a dis-
tribuição de pessoas durante o assentamento inicial. As cur-
vas t2, t3, t4 descrevem o crescimento sofrido pela cidade.
Ao se observar o gráfico, é interessante notar a diminuição da
ocupaçao do CBD, podendo-se imaginar a expansão urbana como
uma onda de densidade populacional, movendo-se do centro para
as regiões mais externas.

Com o constante crescimento das áreas urbanas, o uso do solo
nao obedece uma regra de crescimento linear e sim bem comple-
xa. Por exemplo, com a expansão do CBD, as vantagens de se lo
calizar em pontos centrais poderá diminuir, ao mesmo tempo que
a zona de transição sofre uma deterioração cada vez maior. A
tendência de suburbanização aumenta cada vez mais, com o des-
locamento de pessoas e formação de novos distritos mais afas-
tados. Com essa tendência haverá efeitos secundários na estru
tura espacial como a ~ncompatibilidade do sistema de transpo~
te existente em atender a esse aumento de demanda assim como
a necessidade de se operar uma rede de transporte mais com-
plexa e eficiente.
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Muitas críticas podem ser feitas a teoria da zona concêntrica.
Por exemplo, não existe um padrão único do uso do solo, o
qual é normalmente heterogêneo, apresentando várias combi.n~
çoes possíveis que não se enquadram com o modelo proposto pe-
la teoria.

Um outro aspecto,refere-se a acessibilidade às diversas zonas.
Enquanto este aspecto não é muito importante para residên-
cias, com relação as atividades varejistas, ela é fundamental.
Os shopping centers são um exemplo que não se adequa aos pa-
drões descritos pela teoria da zona concêntrica. Os shopping
centers localizam-se em áreas que possuam um melhor acesso e
em áreas externas ao CBD, que via em regra apresenta uma redu
çao em seu acesso devido ao congestionamento provocado
concentração de pessoas e veículos.

pela

O modelo da zona concêntrica também nao leva em consideração,
aspectos físicos de uma cidade bem como a existências de vias
de circulação e sua influência no uso do solo urbano.

Um outro modelo denominado de desenvolvimento axial, minimiza
esse efeito ao levar em conta o aspecto das rotas de linha de
transporte. Este modelo pode ser considerado como uma modifi-
cação do padrão das zonas concêntricas.

A teoria da zona concêntrica é essencialmente descritiva pois
mostra apenas a morfologia urbana e seu desenvolvimento. ~ um
modelo determinístico e parte pressuposto que os grupos so-
ciais adequam-se a estrutura urbana. Não considera imperfei-
ções como por exemplo, uma ocupação não ótima do espaço urba
no ou a ação da ocupação planejada do espaço urbano.

Provavelmente a maior limitação que sofreu esta teoria foi o
crescente uso do automóvel aliado a um aumento do poder aqui-
sitivo assim como de inovações técnicas relativas ao transpoE
te e comunicação. Pode-se afirmar que o uso do automóvel ins-
tituiu modificações nos hábitos das pessoas com relação ao
seu modo de viver afetando os locais onde eram executadas as
atividades de trabalho, de compra e de moradia.

A contribuição da teoria da zona concêntrica foi demonstrar
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que, de forma geral, a acessibilidade, os aluguéis e densida
des ocupacionais diminuem à proporção que se afastam da zona
central e que o processo de invasão de urna zona em outra, de
nominada de sucessão, provoca urna mudança contínua no uso do
solo. ( figo 4)
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TEORIA DO DESENVOLVIMENTO AXIAL

A teoria do desenvolvimento axial foi desenvolvida por Hurd
(9) e pode ser entendida como uma modificação da teoria da
zona concêntrica.

Na teoria de desenvolvimento axial, Hurd afirma que o desen~
volvimento urbano efetua-se do centro da área urbana, acomp~
nhando as rotas das linhas de transportes, formando desse m~
do uma figura em forma de uma estrela ou um actópode. Poste-
riormente, essas areas são preenchidas entre os eixos origi-
nais, permanecendo no entanto a forma primitiva.

Muitos desenvolvimentos comerciais apresentam esta configur~
ção axial, formando os eixos comerciais. Os grupos de lojas
independentes também seguem esta tendência ao se localizarem
rotas de transporte, geralmente em áreas onde há um
trânsito de pessoas.

grande

As limitações e críticas tecidas para a teoria da zona con-
cêntrica aplicam-se da mesma forma a teoria de desenvolvimen
to axial, pois a conceituação de ambas é a mesma. Tanto uma
como a outra é basicamente descritiva e não explicativa, ap~
sar da teoria de desenvolvimento axial ser mai consistente
que a teoria da zona concêntrica. (fig. 5)
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FIG. 5 - TEORIA DO DESENVOLVIMENTO AXIAL
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TEORIA DO SETOR

A teoria do setor foi desenvolvida por Hoyt (11) e afirma que
o crescimento 'ao longo de uma rota de transporte particular
assume a forma do uso do solo já existente e que setores com
uso relativamente homogeneo expandem~se a partir do centro ur-
bano. (Fig.6)

Os princípios básicos utilizados na teoria do setor foram: 1.
A formação de um grupo dentro de urna ordem social é produto
principalmente da renda e da posição social. 2. A homogeneida-
de de uma área e o crescimento desta é função da renda e da p~
sição social. 3. A formação e desenvolvimento de um setor e in
versamente proporcional a densidade populacional, isto é, a
densidade declina do centro em direção aos limites mais exter-
nos. 4. As áreas próximas aos eixos de transporte tendem a se
desenvolver mais rapidamente. 5. Tendências do movimento de e-
difícios comerciais, bancos e lojas atraem urna vizinhança resi
dencia1 de maior padrão na mesma direção.

A teoria do setor postula que as áreas de uso de solo compatí-
veis tendem a se aproximar e áreas de usos incompatíveis ten-
dem a de distanciar. Por exemplo, na área industrial haverá
urna concentração de residências de baixo padrão e a inexistên-
cia de urna área residencial de alto padrão.

Toda esta teoria está baseada no fato de haver urna setoriza-
ção e segregação do uso do solo de urna área urbana baseada em
termos de posição social e renda.

Com a dinâmica das areas urbanas, os setores estão continuamen
te em expansão. Há um processo de crescimento e invasão de

~a-
reas decorrentes do aumento populacional e desenvolvimento das
atividades econômicas, provocando modificações no uso do solo
urbano de alguns setores. Por exemplo, com a concentração urba
na, a área central urna vez ocupada por residências de alto pa-
drão, devido ao fato de ter sido outrora urna área nobre, está
agora deteriorada. Esse fato provoca o surgimento de setores
mais externos com a mudança dessa população de maior renda, ao
mesmo tempo que o setor interno é ocupado por urna população de
menor renda, com urna maior densidade.
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A teoria do setor de Hoyt tenta exprimir a estrutura espacial
urbana em função da ação e interrelação de diversas variaveis.
Desse modo, esta teoria oferece grandes subsídios para a ana-
lise da localização de lojas varejistas.

o esquema de Hoyt reforça a importância de vários aspectos de
uma oportunidade .de mercado diferenciada. Tal esquema visual~
za a estrutura da área urbana com relação as áreas residen-
ciais, em função da classe social, renda e estilo de vida e
também em função do sistema viário, da existência de acidentes
geográficos como rios que inibam ou facilitem o acesso ou sal
da.

Um outro ponto a de destacar no esquema de Hoyt é a consider~
ção do conceito de conveniência e agrupamento como um fator
de localização de instituições varejistas, na medida que tais
fatores são atrativos para os consumidores em geral.

As críticas a esta teoria sao de modo genérico semelhantes às
da teoria da zona concêntrica. Um ponto a se destacar é, dev~
do ao crescente uso do automóvel, as características estrutu-
rais descritas nesta teoria não ficam definidas claramente ou
são inexistentes com a contínua expansão da área urbana.
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TEORIA DOS NÚCLEOS MÚLTIPLOS

Esta teoria foi desenvolvida por Harris e Ullman (11) e é uma
modificação da teoria do setor. A teoria postula que o uso do
solo de uma comunidade desenvolve-se através de vários núcleos
ao inves de simplesmente desenvolver-se em apenas em um núcleo
central. O termo húcleo é definido como sendo qualquer elemen-
to em torno do qual exista algum desenvolvimento residencial,
industrial ou comercial. Ultimamente o termo núcleo refere-se
a uma área urbana predominantemente de uso residencial com um
sistema viário de transporte. ( figo 7)

Os núcleos originais formadores poderiam caracterizar e deter
minar o uso do solo existente atualmente destes núcleos. Por
exemplo, a região do mercado central, poderia se tornar o CBDi

uma fábrica por sua vez, em um distrito industrial e atacadis
ta etc ..

Com a teoria dos núcleos múltiplos podemos identificar os se-
guintes aspectos:

1. Algumas atividades necessitam de uma disposição especializa. -
da. Por exemplo, a zona de varejo deve estar localizada no po~
to de maior facilidade de acesso.

2. Atividades afins devem ser agrupadas com o objetivo de ser-
vir de polo de atração e proporcionar um benefício maior para
esse conjunto de atividades, aumentando a concentração dos con
sumidores potenciais e tornando possível a execução de compras
comparadas.

3. Atividades que nao sejam afins devem ser dispostas de forma
que não criem areas de atrito no desenvolvimento destas ativi
dades. Por exemplo, a zona de varejo deve ser distinta da zona
de comércio atacadista pois enquanto uma necessita de espaço
para carga de descarga de mercadorias, a outra necessita de es
paço para estacionamento; ist é, há exist~ncia de duas condi
çoes que são conflitantes.

4. Nem todas as atividades podem ser localizar nos locais que
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sejam os ideais devido ao uso do solo já existente ou aos al-
tos custos correspondentes tanto de aluguel como de aquisi-
çao.

A teoria dos núcleos múltiplos é muito importante no entendi-
mento do processo de descentralizaç~o ocorrido nas cidades a-
mericanase da maneira que ocorreram tais mudanças. As insti
tuições, em geral, tiveram que acompanhar tal tendência e a
compreensao deste processo é fundamental na análise dos as-
pectos referentes à quest~o de localizaç~o destas institui-
çoes.

Um dos autores da teoria dos núcleos múltiplos afirma que com
a crescente descentralizaç~o e formaç~o de centros adicionais,
o distrito central vai perdendo mais e mais a sua primazia e
se tornando apenas um centro dentro deste espaço urbano. A
formaç~o de outros centros vai retirando a importância do CBD,
embora ainda se mantenha um importante centro devido aos as-
pectos do processo de hierarquia ocorrido. As atividades mais
especializadas v~o, dessa maneira, localizar-se em centros m~
lhor localizados acompanhando a tendência descentralizadora da
cidade, movendo-se da localizaç~o original - centro comercial
da cidade - em direç~o aos centros de melhor acessibilidade e
em áreas de maior poder aquisitivo.

De um modo geral, as teorias de estrutura espacial urbana e
os seus modelos s~o muito mais descritivos do que analíticos.
Elas se propoem a determinar o modo pelo qual as cidades mu-
dam a sua forma e dificilmente podem explicar totalmente as
mudanças espaciais ocorridas.

No estudo de Anderson e Egeland (12) é demonstrado de forma
geral as limitações que existem nos vários modelos citados .
Eles concluiram que a teoria de Burgess representa o processo
de urbanizaç~o razoavelmente bem enquanto que o modelo de
Hoyt é mais adequado para descrever a distribuiç~o espacial
das classes sociais. Por sua vez, Alonso (13) num estudo onde
descreveu as diferenças de uso do solo urbano entre as cida-
des ocidentais e em algumas cidades de países subdesenvolvi-
dos, sugere que a teoria de Harris e Ullman é a mais geral



das teorias existentes.

De um modo geral, o entendimento destas teorias é
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importante
para uma compreensao primeira dos processo de desenvolvimento
urbano e dos fatores relevantes na determinação da melhor loca
lização de uma determinada instituição.
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TEORIA DE CRESCIMENTO URBANO

O capítulo anterior tratava da discussão das teorias da estru-
tura urbana, procurando explicar a maneira pela qual as cida-
des crescem. Neste capítulo serão abordadas as teorias de cres
cimento urbano, procurando identificar não como, e sim por que
as áreas urbanas desenvolvem-se.

O entendimento das teorias de crescimento urbano é fundamental
para a análise da estrutura de uma área urbana e também para
se obter a melhor forma de se localizar instituições em geral.
No nosso caso específico, as instituições varejistas.

De modo genérico, devido a complexidade e diversidade do cres-
cimento urbano, assim como das influências sociais e culturais
a que cada área específica está sujeita, a análise do cresci-
mento urbano é feita inadequadamente. Os dados utilizados sao
impróprios e em geral baseiam-se em variáveis demográficas, na
procura da identificação de relações diretas.

Um aumento na população nao significa que ocorrera necessaria-
mente um crescimento urbano decorrente; nem mesmo um aumento
de renda "per capita" reflete um incremento na urbanização, se
por exemplo, esta riqueza for gerada nas áreas rurais.

As teorias que procuram explicar o crescimento urbano produzem
modelos satisfatórios que descrevem o desenvolvimento urbano a
dequadamente, apesar de toda a sua complexidade e diversidade.
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TEORIA DO LUGAR CENTRAL

A teoria do lugar central foi desenvolvida por Christaller
. (14) e independentemente também por Lô sch (15). Ambos conlui
ram que a melhor forma, em termos espaciais de prover uma po-
pulaç~o com todos os tipos de serviços, é dispor tais servi-
ços em uma rede hierárquica de assentamentos centrais em or-
dem crescente localizados em uma malha hexagonal. Christaller,
dessa forma admitiu a hipótese de que a distribuiç~o de ser-
viços centralizados vai determinar o padrão de funcionamento,
tamanho e espaçamento dos centros urbanos.

Segundo Olsson (16), as teorias do lugar central implicam, em
diferentes graus, a noç~o de que mercados, pelo menos funcio-
nalmente, s~o iguais em tamanho; isto é, hexagonais.

Antes de descrevermos a teoria do lugar central, é necessário
entender quais foram as hipóteses e implicações adotadas por
Christaller ao desenvolver seu modelo. Nystuem (17) explica
tais condições da seguinte forma: Condiç~o 1. - Há um merca-
do perfeito num plano isotrópico. (O plano isotrópico refere-
se a uma superfície que tem a característica de ser homogenea,
isto é, onde todos os locais possuem as mesmas características
como solo e drenagem. Mercado perfeito significa que todos da
populaç~o tem o mesmo poder de compra e os mesmos desejos e
necessidades). Condiç~o 2. - Existe uma populaç~o descontínua,
igualmente espaçada. Condição 3. - Há um arranjo das ativida-
des do lugar central com diferentes suportes. Estas ativida-
des ocupam um determinado ponto e são ordenadas de acordo
com o tamanho de seus suportes. (A atividade ou bem do lugar
central é algo necessitado pelos membros de uma populaç~o que
n~o pode ser provido por eles mesmos. Por exemplo, equipamen-
tos, lojas de roupas e também serviços como companhia de segu
ros, dentistas etc. A noção de diferentes suportes refere-se
ao número de participantes necessários para poder se executar
uma função social. Por exemplo, o número de pessoas por uma
mercearia para que esta possa operar o seu negócio pode ser
obtido em uma pequena vizinhança, enquanto que uma loja de
máquinas agrícolas necessita de atrair consumidores de uma
população bem maior afim de poder sobreviver).
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Urna vez entendidos estas simplificações e estabelecidas as ca-
racterísticas do modelo, determinou-se o ambiente no qual as
atividades desenrolar-se-iam. Nystuem (18) segue descrevendo os
pressupostos assumidos por Christaller para determinar o modo
pelo qual as açoes seriam desenvolvidas. Estas relações sao
as seguintes: 1. - A população de cada lugar' central é urna fun
ção do número de pens e serviços que ela oferece. 2. - A hie-
rarquia do lugar central é operada corno um sistema fechado. 3.
- Um número mínimo de lugares centrais opera dentro de um sis-
tema. 4. - O sistema é operado no regime de concorrência per-
feita e com informação completa.

O pressuposto 1 afirma que o tamanho da população vai depender
da quantidade de bens e serviços oferecidos. Isto é, existe um
número de pessoas ótimo para urna dada infra-estrutura urbana.
O pressuposto 2 foi estabelecido devido as simplificações con
sideradas no modelo por Christaller. Dessa maneira,Christaller
pode supor que os estabelecimentos de urna cidade serviriam ap~
nas as vizinhanças que forem mais próximas. O pressuposto 3
faz referência ao problema de economias de escala. Finalmenteo
pressuposto 4 impõe a condição que os bens e serviços serao os
mesmos em qualquer lugar, além de saberem qual será o estabele
cimento mais próximo que os consumidores irão procurar
realizar as suas compras.

para

Urna vez já estabelecidos os pressupostos e hipóteses adotadas
por Christaller, ele segue considerando que na condição ideal,
os núcleos de serviços centralizados distribuir-se-iam unifor-
memente, seguindo um padrão sistemático. Corno já citado ante-
riormente, as áreas de influência desses centros teria a for-
ma de urna rede de hexágonos. A função da representação geomé-
trica das áreas de influência de centros de serviços é de pos-
sibilitar urna hierarquização desses centros de serviços, ba-
seada nas suas respectivas áreas de influência. (Fig. 8)

A representação num nível inferior seria através de pequenas
cidades com suas respectivas áreas de influência hexagonais.
Para cada grupo de seis peque as cidades haveria urna cidade
maior com um número maior de funções especializadas que se 10-
calizaria em distâncias iguais de outras cidades com o mesmo
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grau de especialização, isto ê, teria uma área de . influência
proporcionalmente maior e igualmente espaçada. Seguindo este
raciocínio, estas cidades por sua vez, comporiam a área de in-
fluência de uma cidade ainda maior que oferecesse serviços mais
especializados a qual estaria situada a distâncias iguais de
outras cidades com o mesmo porte e assim por diante.

Christaller partiu da hipótese que a mais provável distância ,
entre dois centros do nível mais inferior estariam localizados
à 7 km um do outro. Os centros de nível imediatamente supe-
rior possuiriam uma área três vezes maior e serviram uma popu-
laça0 três vezes superior.

Geometricamente estes centros estariam localizados aproximada-
mente 12 km distantes um do outro. Sucessivamente, utilizando
a condição da rede de haxágonos, cada centro de nível imediat~
mente superior com suas respectivas variáveis como área, popu-
lação etc. seguiriam uma progressão geométrica de razão igual
a 3. A esta razão dá-se o nome de hierarquia.

O crescimento desses centros de serviços obedeceria a regra da
hierarquia e sua zona de influência permaneceria no mesmo ní-
vel, apesar de haver um aumento da produção de bens e serviços
decorrentes do aumento da demanda de dentro desta área de in-
fluência.

Segundo Richardson (19) esta estrutura representa o
do mercado, onde para cada lugar está se associado a sua res-
pectiva área atendida.

L~sch denominou a estrutura a partir da razao de progressao,
chamando-a de rede K=3 ( figo 9 ). Esta estrutura ideal pode
ser modificada pelos princípios do trafégo e administrativo. O
principio do tráfego é baseado na influência da rede de trans
porte na estrutura das cidades. Se o desenvolvimento econômico
irradiar-se ao longo de um número limitado de vias principais
de tráfego, esse fator será determinante no desenvolvimento
dos lugares centrais através de urna rede de múltiplos de 4. I~
to é, urna rede K=4. Da mesma fo ma, o principio administrativo
vai estabelecer urna rede que satisfaça a necessidade da exis-
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FIG. 9 - Rotas de transporte na hierarquia K = 3
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Âreas de mercado, localização de centros e rotas de transporte
na hierarquia K = 4

Arranjo, enquadramento e rotas de transporte na hierarquia K = 7
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tência de centros onde se encontram as instituições que desem
penham funções ~dministrativas. Esta rede é observada quando da
divisão administrativa de uma região for executada de modo que
os seus centros sejam planejadas anteriormente à ocupação, se-
guindo uma seguência de múltiplos de 7. Isto é, tratar-se-á de
uma rede K=7.

Na rede K=4 todos os assentamentos sao localizados em estradas
que interligam os centros de ordem superior. (fig.lO) Neste ca
so as rotas em linha reta podem chegar em todos os locais, si-
tuação esta que a rede K=3 não permite, pois sua rota é na re-
tilínea.

Na rede K=7 cada local central é localizado no baricentro da
area na qual está associada e nunca é dividido por fronteiras
de lugares de ordem superior. Esta rede possui uma disposição
estratégicas muito útil para a estruturação espacial com fina-
lidades administrativas. Com este tipo de rede (K=7) e com a
hierarquização decorrente há um controle mais eficiente dos
centros de ordem inferior. figo 11)

o exemplo clássico da teoria do lugar central e a sua hierar-
quização, é vista na parte rural da China. Através das figu-
ras 12 e 13, podemos abstrair a rede K=3 na porção de Szechwan
ao sudoeste de Chengtu. No caso da rede K=4, ela seria perce-
ptível numa área de Szechwan distante 35 a 90 km a noroeste de
Chengtu.

A teoria do lugar central apresentou também um desenvolvimento
semelhante através da contribuição do modelo de L6sch (20) já
citado anteriormente. A diferença do modelo de L6sch. e
Christaller é, enquanto que Christaller construiu a sua hierar
quia a partir de centros de ordem superior para os da ordem in
ferior, L6sch construiu o seu modelo numa ordem inversa, isto
e, dos centros de ordem inferior para os de ordem superior. C2
mo afirma Berry (21) muitos autores sugerem que o procedimento
de Christaller é mais apropriado para o atendimento de siste-
mas de cidades já estabelecidas em áreas ocupadas previamente
de modo esparso. Por sua vez a abordagem de L6sch ao conside-
rar os centro menores e menos especializados é mais indicada
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no contexto de areas densamente ocupadas que estejam
do mudanças econômicas.

sofren

Boventer (22) ao comparar Christaller e L6sch afirma que a
formulação de Christaller é mais relevante para o entendimen-
to da geografia do varejo e de serviços, enquanto que o mode
lo de L6sch forne~e a base analítica da distribuição espacial
das indústrias voltadas ao mercado.

Uma das maiores críticas a teoria do lugar central é baseada
na consideração da evolução de um centro de serviços a partir
de condições hipotéticas ótimas. Não há considerações sobre
as características particulares de cada local tais como as
variáveis topográficas e acidentes geográficos, ou mesmo a a-
nálise da comunidade e a influência no crescimento específico
de cada área humana com relação as suas necessidades internas
como hospitais, escolas, áreas comerciais e indústrias.

Esta teoria também nao explica o movimento de descentralização
das áreas urbanas e tampouco os movimentos migratórios da po-
pulação urbana.

Apesar das limitações existentes a teoria do lugar central tem
a sua relevância ao considerar a idéia de hierarquia urbana e
relação entre uma área de comércio com um certo tamanho de
população.

A teoria do lugar central apresentou uma série de desenvolvi
mentos posteriores com objetivo de corrigir algumas de suas
limitações. Um desses desenvolvimentos foi feito por Berry e
Garrison (23) que introduziram os conceitos de alcance e su-
porte. Esses autores afirmam que os conceitos de alcance e de
suporte determinariam o padrão da distribuição dos lugares cen
trais. Esses conceitos serão abordados posteriormente quando
da análise da seleção do local. Basicamente o alcance de bens
e serviços é a distância que as pessoas estão dispostas a pe~
correr para obter um determinado produto. O conceito de su-
porte é a quantidade mínima de poder de compra necessária pa-
ra sustentar o suprimento de um bem ou serviço de um lugar
central. O alcance de um produto é limitado superiormente pe-

I
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lo grau de competição de outros locais centrais que fornecem
o mesmo produto e é'limitado inferiormente pelas condições de
suporte necessárias para permitir tal fluxo.

A hierarquização de centros urbanos e a idéia de formação de
áreas de influência correspondentes é fundamental no entendimen
to e análise da localização de instituições varejistas. Atra-
vés desses conceitos poderão ser determinadas as areas de co-
mércio de um dado assentamento comercial e dessa forma proce-
der às análises de adequabilidade e viabilidade na implantação
desse estabelecimento. Este trabalho vai utilizar o conceito da
análise do lugar central para construir o referencial teórico
de uma sistemática de localização varejista a ser estabelecida
no capítulo aos modelos de localização de uma instituição vare
jista.

Serão apresentados de forma suscinta mais algumas teorias exis
tentes sobre o crescimento urbano afim de mostrar algumas ou-
tras considerações teóricas desenvolvidas.
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TEORIA DA BASE URBANA

O enfoque da teoria da base urbana está na consideração da de-
manda de um lugar fora dos limites de um centro. Observe-seque
ela difere conceitualmente da teoria do lugar central a qual é
baseada na distribuição de produtos de um centro urbano para
os limites de sua-área de influência.

A teoria de base urbana está fundamentada no fato de que quan-
to mais especializada é uma cidade, menor é sua auto-suficiên-
cia em termos de bens e serviços. Desse modo, o crescimento
urbano vai depender da capacidade da área urbana em produzir
bens e serviços que possam ser comercializados para outras á-
reas afim de se adquirir outros produtos ou bens necessários~.
A produção destes produtos destinados a comercialização exter-
na é denominada de atividade básica enquanto que a produção des
tinada ao mercado restrito da área urbana em questão é referi-
da como sendo a atividade não-básica. (24)

Pela teoria de base urbana, o crescimento de uma área urbana é
determinado pelo quociente das atividades básicas pelas não-b~
sicas. Quanto maior for o valor desta razão, isto é, quanto m~
ior for a atividade básica, maior será a taxa de crescimento
desta área.

A estratégia de crescimento de uma área urbana é determinada
por esta teoria com base no mercado externo. Isto é, a teoria
assume que, uma vez que a estrutura econômica, tecnológica e
social de uma região tenha se estabilizado, o quociente das a-
tividades básicas pelas não-básicas e o quociente dessas ativi
dades pelo total da população permanece constante. Para essa
dada área urbana apresentar um desenvolvimento e crescimento
é necessário adotar uma política de comercialização externa
de forma que em havendo uma injeção nestas atividades conside-
radas básicas, aumentar-se-á o emprego e desse modo haverá uma
readaptação do sistema. Com o aumento de emprego, este sendo
básico, a demanda local de produtos e serviços apresentará ta~
bém um crescimento que deverá ser suprido através de um aumen-
to na atividade não-básica. Por sua vez esse efeito vai refle-
tir em um aumento no emprego não-básico e a população total

j

l
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apresentará um crescimento. Portanto qualquer instabilidade re
sultante de um incremento inicial no emprego báiico, vai ser
eliminada através de um ajuste superior nas atividades não-bá-
sicas e na população total, procurando manter as condições do
equilíbrio inicial. Observe-se que há um efeito multiplicador
gerado por um aumento inicial na atividade básica.

uu(

No caso de retração de atividade, o ajuste será operado no me~
mo sentido, Isto é, se urna área apresentar umaretração no em-
prego básico haverá urna necessidade menor no emprego não-bási-
co e consequentemente um declínio no total da população.

A teoria de base urbana apresenta muitas limitações e várias
críticas foram feitas sobre a validade da teoria. A condição de
haver urna razão constante das atividades básicas pelas não-bá-
sicas e muito improvável, mesmo em urna economia já estabiliza-
da. Com o crescimento das areas urbanas há também um aumento
na importância das atividades não básicas bem corno economias de
escala nestas atividades, provocando sempre variações nas ra-
-zoes.

A importância dada as atividades básicas é questionável. Mui-
tas vezes as atividades não básicas são mais importantes que
as básicas em urna determinada área urbana. Isto é, em havendo
um grande desenvolvimento nas atividades não básicas, existi-
ra um grande interesse na utilização dessa estrutura pelas atl
vidades básicas corno por exemplo, o suprimento de
bens de capital, mão de obra etc ..

serviços,

A maior limitação que esta teoria apresenta é a consideração
inadequada dos efeitos da importação. Por exemplo, se todo o
aumento na renda advindo da exportação de produtos ou serviços
for utilizada na importação de produtos ou serviços, o setor
de atividades não-básicas não apresentará modificação alguma
e portanto não haverá nenhum crescimento advindo de um aumento
nas atividades básicas.

Um outro problema da teoria de base urbana é a identificação
e definição das atividades básicas e não-básicas, assim corno
a quantificação exata da produção destinada ao mercado local
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e exterior.

Apesar dessa limitaç6es, a teoria de base urbana apresenta con
ceitos importantes como o efeito multiplicador decorrente de
injeções ou retrações nas atividades e o efeito que as mudan-
ças na atividade bãsica provoca nas atividades econ6micas de
área de menor porte. De modo geral a teoria mostra que há uma
interdependência entre as atividades básicas e não-básicas e
que o efeito multiplicador de cada atividade é distinto varian
do em função do tempo e em função do nível de renda e da pop~
lação.
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TEORIA DO FLUXO MONETÂRIO

A teoria de base urbana vista anteriormente, visa explicar o
crescimento urbano com base no emprego nas áreas urbanas por
meio de seus diferentes níveis e através do efeito multiplica-
dor sobre o total populacional. A teoria do fluxo monetário ex
prime o crescimerrto urbano através do fluxo monetário gerado
por um determinado centro. O crescimento é explicado pela ger~
çao de uma renda tributária sobre a renda total do fluxo cir-
cular monetário entre produtores e consumidores, ganhos em ex-
portação e gastos com importação, investimentos e poupança, fi
nalrnent~ gastos públicos e taxas (25).

A renda de urna área urbana crescerá quando no aumento do flu-
xo circular monetário entre produtores e consumidores, este
produza um ganho superior aos gastos. Se ocorrer urna tendência
contrária, a renda da área urbana irá decrescer.

Associando-se a idéia do fluxo monetário ao crescimento ou de-
clínio de urna dada área urbana, através da geração de recursos
dentro dessa área, haverá um aumento na concentração de ativi
dades e consequentemente urna expansão provocada por uma maior
oferta de bens e serviços. Dessa maneira, a atratividade des
sa area sera maior bem corno a sua demanda de mão de obra, pr~
porcionando uma elevação do nível de emprego e da renda local.
O aumento da renda local pode ou não provocar um aumento na p~
pulação mas terá um efeito significativo no crescimento e de-
senvolvimento da estrutura urbana desta área.
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TEORIA DA LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL

A teoria da localização industrial é baseada no fato de que a
localização industrial atuando como um polo de atração, deter
mina a concentração de atividades e consequentemente provoca
o crescimento e desenvolvimento dessa área circundante.

A teoria relaciona dessa forma a criação de empregos devido a
uma atividade produtiva com o fator predominante da expansao
de uma cidade. A capacidade de uma área urbana de atrair ati-
vidades geradoras de emprego vai depender do potencial que uma
dada localização possuir, bem como da infra-estrutura urbana e
características culturais da comunidade que habita esse lugar.

Czamanski (26) desenvolveu um modelo da teoria de localização
de crescimento urbano, classificando as indústrias dentro de
uma área urbana em três categorias: 1. - indústrias orienta-
das geograficamente. 2. - indústrias orientadas urbanamente.
3. - indústrias complementares. As indústrias orientadas geo-
graficamente são muito móveis e influenciadas por fatores co-
mo mercado ou fontes de matéria prima. As indústrias orienta-
das urbanamente existem necessariamente para satisfazer as
demandas da área urbana onde estão inseridas. As indústrias
complementares necessitam da presença de outras indústrias p~
ra poderem se desenvolver.

Cronologicamente temos o desenvolvimento primeiro das indús-
trias orientadas geograficamente e a partir desta dos outros
tipos de indústrias. Como a teoria relaciona o total da popu-
lação com o emprego em cada setor, a indústria que mais apre-
sentará modificação será a orientada geograficamente.

Como limitação, temos o fato de que esta categorização de in-
dústrias e emprego apresenta certas dificuldades, além das
existentes, ao se relacionar quantitativamente ao longo de um
periodo de tempo, o crescimento da população com o aumento de
emprego em uma indústria específica.

A seguir, iremos conceituar os aspectos pertinentes a nossa a
nálise de localização de uma instituição varejista, com o de-
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senvolvimento das teorias e construç6es te6ricas que abordam
este tema.
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3. LOCALIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO VAREJISTA

Até agora tratou-se de se estabelecer o arcabouço teórico a-
través do qual a análise da localização de uma instituição va
rejista será baseada. Partindo-se do geral até chegarmos ao
particular objetivo deste trabalho, procurou-se dar uma visão
urbana e sistémica da relação entre as atividades de uma cida-
de e o seu crescimento e desenvolvimento. Como o processo de
localização de uma atividade comercial, em particular a insti-
tuição varejista está intrinsicamente ligada com a cidade na
qual está inserida, toda a formulação teórica até aqui execut~
da, encontra nesse fato a sua justificativa. Uma vez compreeg
dendo-se e entendendo-se melhor a estrutura e o crescimento de
uma cidade, tanto mais acertadas e menos sujeitas a erros se-
rao as decisões referentes a localização de uma instituição va
rejista.

A partir desse ponto, procuraremos desenvolver uma abordagem
genérica do processo de localização varejista. Da mesma forma,
partiremos de uma análise considerando fatores mais gerais até
chegarmos ao nosso objetivo que é a localização individual de
uma firma. Será feita uma breve revisão das teorias de localiza
ção, em primeiro lugar, depois a localização de uma firma indi
vidual através de um enfoque não mais urbano e sim do ponto de
vista mercadológico. Por fim, apresentaremos um modelo aplica-
tivo desenvolvido para uso de microcomputadores, procurandomo~
trar técnicas mais atuais que são perfeitamente utilizáveis por
qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida com algum probl~
ma referente a localização de uma unidade comercial.
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TEORIAS GERAIS DE LOCALIZAÇÃO

Não existe ainda uma teoria geral de localização plenamente
satisfatória. A consideração de todos os aspectos e suas in-
fluências não permite a construção de uma teoria de forma
abrangente. Como afirma Richardson (1) a dificuldade não está
na determinação dos fatores principais que afetam a ativida-
de econômica espacial, mas sim, desenvolver regras e padrões
que expliquem as estruturas da economia espacial urbana.

Para poder desenvolver modelos de equilíbrio econômicos ge-
rais é necessário o estabelecimento de hipóteses simplificad~
ras a fim de contornar tais fatores complicantes e ao
tempo validar todo um esquema teórico.

mesmo

As teorias gerais básicas foram desenvolvidas por L~sch (2)
Greenhut (3), Lefeber (4) e Isard (5). Não iremos analisar em d~
talhes todas estas teorias, mas sim fazer um breve relato ge-
ral sobre elas. Ao comentar sobre tais formulações, Olsson (6),
afirma que estas teorias sao construídas a partir de um equ!
líbrio "tipo-modelo" que sao satisfeitas através de 5 equa-
ções. Dessas cinco, três delas consistem de uma expressão pa-
ra a quantidade de bens transportados entre regiões; isto é,
relativo ao custo de transporte. De uma forma geral, Olsson
procura demonstrar que as teorias desenvolvidas possuem uma
dependência em relação ao conceito de distância, que é obtido
através das equações que estabelecem o equilíbrio econômico.

As teorias gerais citadas possuem hipóteses e desenvolvimen-
tos diferentes que não serão discutidos neste trabalho*. A
razão de apresentar tais teorias é de mostrar a dificuldade e
complexidade de se explicar todos os fatores intervenientes
na localização da produção e dos fluxos existentes de insumos
de mercadorias que vão determinar qual deve ser o local ade-
quado para qualquer tipo de atividade econômica.

* Quem tiver interesse em um estudo mais detalhado destas teo
rias ver: Harry W. Richardson, Ecomonia Regional (RJ, Zahar
Ed., 1975 pp. 112-123 ).
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A seguir, procuraremos mostrar quais os fatores que intervem
na análise locacional de urna firma urbana, não do ponto de
vista de teorias gerais, mas sim, de modelos de equílibrio lo
cacional.
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LOCALIZAÇÃO DE UMA FIRMA URBANA

Inicialmente iremos apresentar uma visão urbana do mecanismo
de localização de uma firma e a seguir enfocaremos uma visão
mercadológica deste mesmo aspecto, que é o objetivo principal
deste trabalho.

) De que maneira e onde as firmas localizam-se dentro de um esp~
ço urbano? Em que parte da cidade há uma maior concentração de
firmas? Sem dúvida, o local de maior aglomeração de firmas se-
rá o centro da cidade. Este fato pode ser explicado historica-
mente, através da evolução e desenvolvimento das atividades e-
conômicas nesse determinado ponto focal. Portanto, vamos par-
tir da hipótese, do teorema do lugar central e considerar a ci
dade como um centro na qual se processa toda e qualquer ativi-

\
\. dade de troca.

Esse fator de central idade é o mais importante aspecto para se
entender todo o processo de localização de uma instituição.~
centro urbano só terá razão de exist~ncia se ele puder desempe---nhar o papel de um centro mercador. Isto é, a cidade não e
nada mais que um agrupamento de estabelecimentos de varejo e
serviços localizados em um lugar .que proporciona um polo de
convergência para os consumidores satisfazerem seus desejos e
necessidades de compra de bens e serviços.

Berry afirma que a centralidade é a essência deste polo de a-
tração. As razões são explicáveis pelos fatores de concorren-.
cia e acessibilidade. O consumidor sempre quer realizar as-suas compras de um forma regular, prefirirá uma localização que
~ua-a melhor conveniência em termos de tempo de locomoção
dispendido e acessibilidade, isto é, a localização que aprese~
te o menor esforço em ser atingida (7).....---
Comentado este aspecto, e fácil de entender por que há uma ma-
ior concentração de firmas no centro da cidade. Há logicamente
outros aspectos, mas essencialmente o mais importante e o lu-
gar de maior acessibilidade por parte do consumidor.
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Voltando ao problema da localização de urna firma urbana, as
razoes de preferência de urna determinada instituição não sao
apenas com relação a conveniência e acessibilidade, mas tam-
bém do tipo de serviço ou bens que ela comercializa. Para con
firmar tais fatos, um estudo de mapeamento das áreas de in-
fluência de vários tipos de bens e serviços foi executado pa-
ra se observar o~ hábitos de compra de fazendeiros no sudoes-
te do Estado de Iowa em 1934 (8). Observou-se que o poder de
atração de urna instituição é função do tipo de bens e serviços

>-- -comercializados e que existe um sistema de lugares centrais de'---mercados e consumidores interagindo.

Sabemos que há um sistema de lugares centrais de mercados de
diferentes níveis, constituídos de modo a atender as demandas
do consumidor por diferentes bens ou serviços. Para o caso de~
te trabalho iremos considerar a instituição varejistas cornoum
lugar central que possui um poder de atração determinado pelo
tipo de bem ou mercadoria comercializada.

Para podermos sugerir um local para esta instituição, preci---saremos quantificar esse poder de atração em função dos bens
,ou serviços oferecidos e da conveniência para o consumidor que
este local apresentar. Out~os-fatores tais corno concorrência e
vias de transporte sérão considerados implicitamente no fator
conveniência do consumidor. Urna vez solucionados estes fato~
res, a localização de urna instituição terá urna solução pro-
vável que deverá ser analisada. Realizando esta análise para
várias possibilidades de locais, segundo um determinado cri-
tério estabelecido de comparação, será obtida a localização
mais provável para aquela instituição particular. Logicamente,
haverá urna interferência de muitos outros fatores que forma-
rão o critério decisório dependendo de cada caso específico .
Não existe urna regra determinada, pré-estabelecida. Fatores
irrelevantes em certos casos, serão fundamentais em outros. Em
cada local os fatores intervenientes serão diferentes, assim
corno o critério de decisão. Haverá sim, urna conduta básica a
ser seguida, cujos resultados considerados com outros fatores
pertinentes, levarão ao estabelecimento do painel decisório ~
ra cada caso específico.
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Esta monografia vai procurar estabelecer essa linh.a de conduta
para formar um quadro de referencia inicial, que deverá ser u-
tilizado como partida na análise de localização de instituições
varejistas os quais deverão ser complementadas de acordo com
as caracterIsticas particulares do tipo de atividade desenvol-
vida por esta instituição e da região aonde esta firma vai se
inserir.

Falta ainda, para completar o nosso esquema teórico, apresen-
tar os conceitos de alcance (range), suporte (threshold) de um
bem e área de comércio de uma instituição varejista.

o SUPORTE DE UM BEM

Nystuem dá uma definição de suporte de um bem da seguinte ma-
neira:

"O numero mInimo de vendas ou o menor volume total de vendas
que permitirá um estabelecimento comercial prosperar e resul-
tar um retorno adequado ao seu proprietário é chamda de "thre-
shold" do estabelecimento. Esta idéia pode também ser expressa
em termos de uma única venda ou um único Item, se o custo to-
tal de produção for dividido pelo número de unidades produzi-
das. Isto estabelece o menor preço que pode ser cobrado por um
Item no volume "threshold" de produção que cobrirá os custosde
produção assim como proporcionará um retorno razoável do inves
timento. Isto pode ser pensado como preço de suporte de um
bem". (9)

Balchin define este mesmo conceito da seguinte forma:

" O "threshold" é a quantidade mInima de poder de compra nece~
sária para suportar o fornecimento de um bem ou serviço de um
lugar central". (10)

A utilização deste conceito será importante na relação entre
o produto fornecido pela loja varejista e o conceito de área de
comércio relativo a esta instituição que será discutido poste-
riormente.
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ALCANCE DE UM BEM

o alcance de um bem pode ser de~inido como a máxima distância
que este bem será transportado, onde o preço final obtido, já
adicionado o custo de transportes, seja o máximo que o consu-

-rnIdor este'a disposto a pagar. Nystuem afirma que há um limi
te da distância que um bem pode ser transportado. Além desse
ponto, os custos de transporte tornariam a mercadoria tão ca-
ra que os consumidores não teriam interesse em adquiri-la. E~
te conceito define-se como o alcance máximo de um bem (11).

Nystuem apresenta o seguinte exemplo muito ilustrativo para
compreender melhor os conceitos de alcance e "threshold". O
exemplo considera uma fábrica localizada num plano isotrópico
no qual os consumidores potenciais estão uniformemente distri
buídos. A seguir, assume-se que 100 vendas ao ano sao neces-

i sárias para cobrir o investimento inicial na fábrica e todos
os custos de produção subsequentes; isto é, 100 vendas ao ano
seriam o "threshold" do estabelecimento. Para poder executar
tal volume de vendas, a fábrica precisaria transportar seus
produtos a uma distância que representaria o raio de uma área

lcircular que deverá incluir 100 clientes. Esta distância é de
nominada de alcance mínimo de um bem. A uma outra distância RI

os custos de transporte tornariam o produto tão caro que redu-
ziriam a demanda do consumidor para zero. Esta distância RI é
chamada de alcance máximo de um bem.

Através deste exemplo, o entendimento dos conceitos expostos
anteriormente é mais fácil. A figura (14) apresenta o exemplo
numa forma gráfica.

O entendimento dos conceitos de alcance e "threshold" de um
bem é fundamental na compreensão do processo pelo qual um da-
do estabelecimentodefine a área na qual a sua produção é distribuí
da e comercializada. Estes conceitos serão utilizados na ana
lise dos fatores que interveem na localização de uma dada ins
tituição. Conhecendo-se o alcance,o "threshold" e consequent~
mente a área de comercio de uma dada instituição, com base
nesses dados e em outros fatores intervenientes que serão ana
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FIG. 14 - A CORRESPOND~NCIA ENTRE O NÚMERO DE CLIENTES DE SU-
PORTE E O ALCANCE MÂXIMO E MtNIMO DE UM BEM
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lisados posteriormente, poderemos ter uma base e um .critério
de avaliação a respeito da localização existente ou de futu-
ras localizações de instituições varejistas.

A seguir iremos apresentar uma analise sob o ponto de vista
mercadológico dos fatores intervenientes na localização de
instituições varejistas.
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LOCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO VAREJISTA

Sob o ponto de vista sistêmico de Markin (12) ,& localização e
o local de uma unidade varejista é o estágio final da ligação
entre a unidade (firma) e a oportunidade de mercad~ Primei-
ramente iremos definir aquilo que entendemos a respeito de
oportunidade de mercado. Uma definição geral e abrangente foi
formulada por Clewett (13) que caracterizou a oportunidade
de mercado através de seus aspectos principais: 1) Deverão
existir condições que permitam a firma compatibilizar suas ca
pacidades e recursos, as exigências que se enquadram dentro
das áreas gerais da atividade daquela firma. As condições de
capacidade da firma e das exigências do mercado são elementos
essenciais. 2) As condições específicas do mercado são aque-
las que a firma deve satisfazer e que foram adequadas pelas
necessidades dos compradores e ação dos competidores, condi-
ções econômicas e legislação governamental. 3) O produto com-
patível para aquele determinado mercado precisa apresentar uma
expectativa de geração de lucros sobré c longo período. 4) Com
relação ao tempo, a situação pode ser no presente ou em qual-
quer período futuro. 5) O desenvolvimento desta situação exis
tente, ou foi executado por ações deliberadas de uma ou
rias firmas ou foi criada pelas mudanças tecnológicas ou
bientais, internas ou externas a firma.

~va-
am-

~a definição acima depreende-se que a oportunidade de mercado,
meio ambiente que a firma está inserida, ela deve também ana-
lisar e adequar a melhor solução em termos de produto ou ser-
viço para uma referida situação.[pe uma forma gerafl, utiliza~
do uma afirmação de Markin (14),~ problema da oportunidade de
mercado é o de perceber, definir, avaliar e selecionar para
implementação, as oportunidades que irão melhorar a posição da
firma com relação as expectativas de lucros em um dado perí~
do de tempo..J

A importância do conceito de oportunidade de mercado para es-
se trabalho, será discutida a seguir. Corno já foi mencionado,
a localização e o local de urna unidade varejista é o estágio
final da ligação entre a firma e a oportunidade de mercado.



66.

~elo que foi observado a respeito do conceito de oportunidade
de mercado para uma firma varejista, em um sentido amplo, tem
como meta o estabelecimento de estratégias e ações que permi-
tam a firma continuar o seu negócio a longo prazo Há uma re-
lação direta da análise de localização de uma firma e o con-
ceito de oportunidade de mercado.

Como afirma .Markin (15) ,~a análise de localização e local
essencialmente um estudo mais refinado da análise da oportun!
dade de mercado. Através das considerações a respeito das ca-

'--- -----racterísticas do mercado potertcial, obtêm-se um caminho para
~minar um local e localização adequada para um estabeleci

mento Vª;ejist~Markin, segue dizendo que quando se percebe-~
que o produto e serviço oferecido por uma loja estiver combi-
nando harmoniosamente em termos espaciais com uma dada ou des
coberta oportunidade de mercado, teremos resolvido a princípio
o problema de localização daquela instituição varejista.

As considerações de ordem espacial, já foram extensamente a-
presentadas e discutidas. Uma vez formado o fundo conceitual
urbano, iremos agora discutir e analisar os aspectos mercado-
lógicos ligados ao problema de localização de um estabelecimen
to varejista.

\ ~De uma forma geral, ao localizar uma nova loja ou reavaliar a
localização de uma já existente, iremos relacionar e identifi
car urna oportunidade de mercado, primeiramente avaliando a ci
dade onde se pretende localizá-la e depois quantificando e
definindo a área de comércio respectiva para finalmente exe-
~utar um último ajuste com relação aos aspectos do local pr~
priamente di toJ
A seguir apresentaremos os tipos de localização e os fatores
intervenientes na localização, isto é, uma perspectiva quali-
tativa, para depois realizar uma análise mais quantitativa o~
de iremos mostrar as técnicas e modelo de avaliação de oport~
nidades de mercado, especialmente áreas de comércio.
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FATORES DE LOCALIZAÇÃO

Iremos apresentar de forma suscinta uma análise efetuada por
Hoover a respeito dos fatores de localização.l!e~undo Hoover,
independentemente do tipo de atividade desenvolvida por um de-
terminado estabelecimento, existem fatores comuns determinan----tes de uma adequada localização.

( Hoover (16) classificou quatro fatores principais que vão de-
terminar a adequabilidade de uma determinada localização:

( 1) "Input" local: o fornecimento de "inputs" locais ou nao
transferíveis na localização em questão.

2) Demanda local: a demanda de "outputs" nao transferíveis na
localização em questão.

3~ "Inputs" transferiveis: o fornecimento de "inputs" transfe-
I ríveis trazidos de fontes externas para a localização em

questão, refletindo em parte o custo de transfer~ncia daqu~

I las fontes.

14) Demanda externa: os recebimentos lIquidos obtidos da
I

venda
de "outputs" transferíveis para mercados externos, refleti!!
do em parte o custo de transferência para aqueles mercados~

Esse esquema classificatório proposto por Hoover, como nao le-
va em consideração as características de cada firma,necessita
ser refinado através de uma ponderação desses aspectos numa
análise inicial, possível de ser executada para qualquer tipo
de atividade.

A seguir iremos apresentar uma versao das várias teorias exis-
tentes que procuram explicar de que forma as instituiçBes var~
jistas avaliam e adequam a sua localização frente as constan-
tes mudanças do ambiente em que estão inseridas.
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CONSTRUÇÃO TEÓRICA DE MERTES

Através de seus estudos da área da cidade de Oklahoma,~ertes
(17) observou uma interrelação entre a conveniência e a sele-
ção quando o consumidor decide aonde executar as suas com-
pras. Ente~~e-se .por conveniência, a redução no tempo e esfor
ço necessário para a realização de suas compras e por sele-

~çao, como a escolha de um local pelo consumidor devido a qua~
tidade de bens oferecidos (variedade e sortimento) e o grau
de acessibilidade de que este local õferece em comparação com
os demais~

De acordo com este raciocínio, e de acordo com a teoria do me
nor atrito instituição varejista deve-se localizar em
pontos que perm"t'm a máxima conveniência para o consumidor.

----=
lSom o crescente uso do automóvel e o desenvolvimento _v~rio
das cidades, os locais de máxima conveniência serão preferen-
cialmente junto as vias de transporte. Com base nisso, Mertes
formulou uma classificação de possíveis alternativas de
lização:--------

-loca

1. Interno: situado no centro da cidade, geralmente o
de maior afluxo de vias de transporte e de pessoas.

ponto

2. Axial: localizado ao longo das principais artérias de trá-
fego que interligam o centro da cidade e as áreas externas.

3. Pivotal: situado nas intersecções de duas principais vias,
em áreas de grande densidade populacional.

4. Periférico: localizado nas areas periféricas das
cidades.

grandes

10 :::::n:~r~:::JizadO ao longo das estradas que interligam as
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CONSTRUÇÃO TEORICA DE MARKIN

A partir da análise da estrutura e funçãp das comunidades com
relação as oportunidade de mercado oferecidas, Markin afirmou
que as atividades desenvolvidas nestas comunidades especiali-
zam-se de acordo com as necessidade e peculiaridades destas

~ diferentes comunidades (19). Apesar dessas diferenciações, e-
xistem características comuns apresentadas com relação as po~
sibilidades de localização dentro dessa comunidade, segundo a
SegUinte~lassificação de area negócio proposta por Markin,
para a localização de uma dada instituição:

1. A área de compra central - geralmente localizada no centro
da cidade, incluindo as instituições financeiras, governa-
mentais e algumas lojas de departamento.(

I 2. A área de compra secundária - composta de vários pequenos
agrupamentos operando como núcleos satélites do distrito de
compra central.

3. Desenvolvimento axiais - agrupamentos nao planejados loca-
lizados em ruas de comércio de desenvolvimento radial.

4. Áreas vicinais - agrupamentos não planejados de lojas de
conveniência que atraem tráfego de áreas adjacentes.

(

5. Áreas independentes ou localização livre - urna única loja
localizada em urna determinada área, atuando independentem~
te. Tal tipo de unidade utilizando uma localização livre n~
cessita ter fácil acesso, estacionamento adequado e sufi-
ciente poder de atração individual para atrair os consumi-
dores.

6. Área de shopping center - localizada em areas suburbanas,
consistindo de um grupo planejado de lojas que geram um PQ
der de atração/de acordo com este composto de lojas.

Através da avaliação da oportunidade de mercado no processo
de selecionar urna localização adequada, as instituições vare-

(

\

\
\
\
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jistas analisam as características de cada uma das áreas men-
cionadas e procuram compatibilizar o tipo de produto ou serv!
ço oferecido com a opção de localização mais conveniente~
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PRINCíPIOS LOCACIONAIS DE NELSON

~elson formulou alguns princípios que sugeriu, serem utilizado
como guia prático na avaliação de seleção de local para uma da
da instituição varejista (20). Os princípios utilizados por
Nelson são:

1. Avaliação da área de comércio potencial através de análises
de dados secundários.

2. Verificar qual o nível de acessibilidade da instituição va-
rejista referente a área de comércio onde se pretende loca-
lizar; verificar o sistema viário existente e projetado.

3. Estudar o potencial de crescimento da área com relação ao
volume de vendas.

4. Analisar as possíveis localizações em áreas adjacentes aos
grandes corredores de tráfego.

5. Analisar a concorrencia em termos de compatibilidadeecumu-
lação atrativa com o tipo de instituição que se pretende lo

/ calizar.

6. Avaliar a concorrência em termos competitivos, principalme~
te evitando localizações em agrupamentos e em áreas de ati-
vidades atritivas.

7 • Efetuar um estudo das alterações futuras com relação ao po-
tencial da ~ de comércio de determinado local frentearea um

\ concorrência lucros~
~

a e a expectativa de

Até esse ponto foram demonstradas teorias e princípios de di-
versos. autores que procuram explicar o procedimento de locali-
zação varejista em termos de acessibilidade, densidades popul~
cionais, vias de transporte e concorrência. Agora, iremos ini-
ciar uma abordagem mais quantititiva a respeito do processo de
localização através do estudo da área de comércio e de modelos
gravitacionais e potenciais.
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o CONCEITO DE ÂREA DE COM~RCIO

O conceito de ~rea de com~rcio, como afirma Markin (21), e in-
tuitivamente entendido embora essa forma de compreensão nao
possua utilidade aplicativa. Realmente, se perguntarmos a um
propriet~rio de u~a loja a respeito de sua freguesia e qual se
ria a região na qual a sua loja atrairia esses tais clientes ,
ele saberia informar o conceito de área de comércio de forma
intuitiva.

As definições a respeito de área de comércio sao vários e cita
remos algumas para mostrar que embora intuitivo, sua conceitua
ção possui v~rias interpretações.

\

segundo a American Marketing Association (22), a ~rea de comer
cio é definida como um "distrito cujo tamanho é usualmente de-
terminado pelos limites dentro dos quais é econômico em termos

I de volume e custo para uma unidade de marketing vender e/ou

r distribuir um bem ou serviço". (Observe-se que há uma perfeita
compatibilidade do uso dos conceitos de "threshold" e alcance
de um bem). Por sua vez, Applebaum(23) define área de comércio

\

\
\

como "uma estrutura ordenada espacialmente dentro da qual, uma
loja realiza os seus negócios num dado período de tempo". La
Londe (24) define a ~rea de comércio como "perímetros de pref~
rência espacial do consumidor". Huff (25) define a área de co-
mércio como "uma região delineada geograficamente, contendo con
sumidores em potencial, os quais tem uma probabilidade maior
do que zero de realizar sua compras de uma dada classe de pro-
dutos ou serviços oferecidos para venda por uma particular fi~
ma ou por um aglomerado de firmas". Completando, Markin (26) d~
fine a ~rea de comércio como "o espaço geogr~fico no qual a uni
dade varejista explora a sua oportunidade de mercado".

Como podemos observar a diversidade nas definições é muito
grande, mas notamos que todas elas procuram associar e[delimi-
tar geOgraficament~ma ~rea contendo consumidores que irão

~r~as compras em uma determinada loja que õfereça o
produto que estejam procurand~)

~
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o ponto crítico da área de comércio é a sua avaliação. De que
forma iremos dimensionar uma área de comércio. A importância
dessa avaliação pode ser observada quando Berry C27}afirma que
tal medida é a base da representação dos dados de marketing, da
apreciação da performance da unidade varejista, do estudo das
mudanças com relação a competição e para a estimativa das van-
tagens locacionais e do potencial de geração de lucros de no-
vos locais para lojas ou centros.

Uma vez estimada erroneamente a área de comércio de uma insti-
tuição varejista, fatalmente obteremos resultados viesados da
realidade, que poderão ter efeitos negativos bastante signifi-
cativos.

Uma vez ressaltado este aspecto, apresentaremos a seguir, ini-
cialmente, uma definição da area de mercado de um bem, para e~
tão, caracterizarmos a área de comércio, apresentando modelos
representativos que procuram estimar e representar este concei
to.

Inicialmente, .iremos definir o conceitode área de mercado em tenrosde
análise econômica e matematicamente. A seguir, apresentaremos
várias configurações possíveis da área de mercado e então rea
lizaremos uma generalização desse conceito*.

Para a definição do~nceito de área de mercado utilizamos a
análise efetuada por Berry (28). Ele~ravés de considerações
a respeito do custo de transporte, da quantidade consumida em
função da distância de uma dada loja, deduziu um cone de de-
manda ao redor da loja, onde a quantidade consumida diminui
com a distância devido ao aumento de preço em decorrência

cone de demandade aumentos nos custos de transporte
resultaria em uma área de comércio ideal com a forma de um

* Para efeito deste trabalho consideramos o conceito de área
de mercado sinônimo de área de comércio.

I
I
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~ de raio igual ao alcance~o produt~( fig.15)

Através desse cone~ de demanda podemos calcular a demanda to-
tal desse produto pela integração da função de demanda ou se-
ja:

Di f (pi + rnt) rn d~ d e

onde:

pi = preço do produto i
m = distância da loja
t = custo de transporte por km

Di = demanda total do produto i
S = densidade populacional

Seguindo este mesmo raciocínio, linearizando a função de de
manda de uma loja individual e de custo, Berry (29) calculou
areas de mercado para diversos formatos de área e posteriormeE
te utilizando a função de custo, obteve equação que determi-
nam a lucratividade correspondente a um dado formato de area

'<,

de mercado.

Um outro modelo de curva de demanda, nao considerando a hipó-
tese linear, foi desenvolvido por Boumol e Ide (31) que defi
riram a seguinte função:

1 ( mt + Cn v;+ Ci )

onde:

P (T) = probabilidade que o consumidor encontrará os bens
que ele necessita para executar sua viagem com su-

* O formato de círculo é devido as hipoteses consideradas por
Berry como consumidores idênticos, distribuídos em densida-
des uniformes sobre um plano isotrópico.



mt = o custo de viajar m (km) para o centro ao custo
t (por krn ) •

de
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cesso no centro que oferece T bens.

Cn vr.r = a dificuldade de realizar as compras advindas de fa-
tores corno tamanho do centro de compras e problemas
d . -/ f í ní.de congestao, de a n i. o corno custo proporcional arai z:

quadrada do tamanho do centro T.

Ci = os custos de oportunidade de atividades alternativas
mencionadas, incluindo outras oportunidades de com-
pra.

e,l = constantes, onde ~ é urna constante que leva em consi
deração, a expectativa do comprador de realizar essa
compra com sucesso e 1 as expectativas
aos custos envolvidos.

referentes

r Este modelo é interessante pelo fato de que podemos conside~
rar o aspecto de que grandes centros provavelmente possuirão
maiores áreas de mercado, pelo fato de que a probabilidade de
convergência de compradores, isto é, a sua atratividade, é ma
ior, preferindo os compradores a se dirigirem a estes centros
pela maior possibilidade de satisfazerem suas necessidades de
compra numa única viagem.

~s áreas de mercado definidas analiticamente, apresentam cer-
tas regularidades empíricas observadas por Huff (31) através
de um estudo sobre áreas de comércio, as quais destacaremos a
seguir:

1. A proporçao de consumidores que preferem urna dada área de
compras varia com a distância da área de compras.

2. A proporçao de consumidores que preferem várias areas de
compras varia com o sortimento e variedade oferecidas por
cada área de compras.

3. As distâncias que os consumidores viajam para várias areas
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)de compras variam para diferentes produtos que eles
pram.

com-

4. A atração de urna dada área de compras é influenciada
proximidade de áreas de compras concorrentes~

pela

\
)

Huff (32) também refinou a definição de área de comércio atra-
vés da consideração do conceito de contornos de probabilidade
ou gradientes de demanda. Utilizando o conceito de gradiente de
demanda Applebaum (33) dividiu as áreas de mercado em primá-
rias, secundárias e terciárias. As áreas de comércio primárias
sao o perimetro de onde a unidade varejista obtem a maior pa~
te de suas vendas. Em termos de contornos de probabilidade, s~
ria a are a compreendida até o contorno de probabilidade de 70%.
A área de comércio secundária seria a área adjacente a área prl
mária e de onde a loja obteria de 15 a 25% de suas vendas. Fi-
nalmente a área terciária contaria com o restante das vendas de
urna area mais afastada da unidade varejista.

M

Lum~tl~·refinamento do conceito pode ser efetuado ao conside-
rarmos obstáculos fisicos existentes no interior de urna area
de comércio~ Ao observamos a figo l6,LJevandO em conta obstá-
culo cornoum.rio e urna avenida, devido o fato da incoveniência
de atravessar tais obstáculos, o nfimero de consumidores que
transporá estas barreiras será bem pequeno, podendo-se consi-
derar a área delimitada por estas barreiras fisicas cornosendo
a área de comércio em termos práticos, contrapondo com a area

~e comércio potencial que seria a área tot~

Os conceitos até agora expostos tentam explicar o conceito de
área de comércio em termos analíticos, buscando representar a
realidade por meio de modelos que enfocam variáveis a respeito
da estrutura urbana e de distribuição espacial. Serão mostrados
a seguir modelos que procuram quantificar os limites de areas
de comércio entre duas ou mais cidades. Referimo-nos aos mode-
los gravitacionais e potenciais que sao os modelos de intera-
çao mais simples e assim mesmo, os mais utilizados.
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FIG. 16 - ÂREA DE COM~RCIO EM TERMOS PRÂTICOS CONSIDERANDO-SE
OS OBSTÂCULOS FíSICOS
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MODELOS GRAVITACIONAIS

Lei da gravitação varejista de Reilly

Assim como determinamos analiticamente a area de comércio de
uma instituição varejista, podemos obter as áreas de comércio
de centros a par~ir de modelos que relacionam as variáveis dis
tâncias e população destes centros numa analogia a lei da
gravitação universal de Newton.

Segundo Olsson (34) as primeiras formulações daquilo que e
entendido como o conceito gravitacional social, isto e, que
a quantidade de interação entre duas cidades é diretamente prQ
porcional ao número de pessoas vivendo nestas cidades e iver-
samente proporcional a distância entre elas, foi sugerida em
1858 por Henry C. Carey (35). Outros autores utilizaram este
conceito para estudos sobre migração e foi Reilly (36) que em
1929, aplicou este conceito para a delimitação de áreas de co
mércio varejista. Reilly ao desenvolver as suas leis de gra-
vitação varejista, obteve urna equaçao que pode ser usada para
estimar a extensão linear das fronteiras, isto é, o ponto de---ruptura ou separação de duas áreas de comércio ..Ao se determi
nar esse tamanho em termos de área geográfica, é necessário
ressaltar que este modelo é determinístico e não probabilís-
tico. Este fato será importante quando da análise do modelo
desenvolvido por Reilly._A equação do ponto de ruptura afirma
que os limites da área de comércio entre duas cidades A e B é,
a partir de B, igual a:

( d
D R = AB

\ R~1 +

/ B

\ onde:

dABI distância entre a cidade A e B

/ TA tamanho da cidade A
TB tamanho da cidade B
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DR = distância do ponto de ruptura do centro menor para o
maior

(

\ Com relação ao fator tamanho pode ser usada a variável popu-
Ilação, nfimero de atividades, nGmero de tipo de neg6cios ou
qualquer outra que expresse urna função central da cidade em
questão. A respeíto das limitaç5es dessa equação, Berry (37)
afirma que ela deve ser usada apenas para cidades e grandes
centros regionais, para se determinar áreas de mercardo de
bens relativos a grandes centros. Por sua vez, Markin (.38) a-
ponta um outro aspecto negativo pela não consideração de fato
res com a influência das vias de transporte, obstáculos geo-
gráficos naturais e limites políticos.
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MODELO PROBABILíSTICO DE HUFF

Como ressaltamos anteriormente, o modelo desenvolvido por
Reilly era determinístico. Ora,~abemos que o consumidpr pos-
sui um comportamento probabilístico ao se decidir em que 10- I

cal irá preferir,para realizar as suas compras. Huff (39) en-
')

tão desenvolveu um modelo probabilístico baseado na expecta-
tiva do número de consumidores esperados em um determinado lo
cal, que pode ser utilizado na determinação de áreas de comé~
cio a partir de contornos de probabilidadyCver figo 17)

( A equaçao apresentada por Huff é a seguinte:

=
r S, O(,J

1

L
i=l

onde:

I PAl = probabilidade que um consumidor localizado em A visi
tará o centro 1

= índice de tamanho relativo a diversas oportunidades'de
mercado de 1 a r.

Ti = tempo de viagem, relativo a diversas oportunidades de
mercado, a partir do centro A.

A somatória de todas as probabilidades de compra de um consu-
midor localizado em A, isto é L:, PA, e obrigatoriamente

1 1

igual a 1,0. O parâmetro cC varia em função dos diferentes nl
veis de hierarquia. Em aplicando este modelo, obtém-se vários
contornos de probabilidade de se visitar um determinado cen-
tro. O limite da área de comércio entre dois centros será de-
finido com os pontos correspondentes a contornos de probabil~
dade de mesmo valor que são tangenciais.
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FIG. 17 - CONTORNOS DE PROBABILIDADE DE 3 CENTROS DE COM~RCIO
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Até o momento foi dada uma visão urbana da cidade procurando
desenvolver a base teórica deste trabalho fundamentado na anâ
lise da estrutura, crescimento e hierarquia urbana. Nesta se-
quência de raciocínio, procuramos demonstrar que os agrupame~
tos varejistas e de serviços estão estabelecidos segundo or-
dens baseadas nos tamanhos de área de mercado respectivos que
possam proporcionar condições necessárias para a execução do
seu negócio. Todos os centros de mercado desenvolvem-se segu~
do níveis e hierarquias que se interligam no sistema espacial
das cidades. A relação entre a estrutura urbana, principalme~
te a teoria do lugar central, com o processo de localização de
instituição varejista, como acabamos de demonstrar, é eviden-
te.

Abordamos também vários conceitos importantes no processo de
localização varejista como a área de comércio, a tendência de
descentralização urbana, aspectos de acessibilidade e conve-
niência do consumidor e modelos de estimação de áreas de mer-
cado. O problema de determinação do local propriamente dito,
não será abordado, por fugir do objetivo deste trabalho. Esta
análise poderá ser encontrada em estudos exaustivos de diver-
sos autores e trabalhos acadêmicos.

Apresentaremos a seguir um modelo desenvolvido pelas Nações
Unidas que usa a tecnologia de microcomputadores, a título de
exemplificação e como guia de utilização dos conceitos anali-
sados neste trabalho. O objetivo de apresentação desse mode-
lo, e basicamente de demonstrar o estágio atual das ferramen-
tas disponíveis para análise de dados urbanos existentes, bem
como a rapidez e facilidade e com que as informações são man~
jadas e utilizadas no auxilio com relação a tomada de decisão
a respeito de problemas ligados a assentamentos urbanos em
geral.
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4. MODELO DESENVOLVIDO PARA MICROCOMPUTADORES PARA GERENCIA-
MENTO DE DADOS URBANOS

APRESENTAÇÃO DO~ SGDU

Esta parte do trabalho será baseada num artigo escrito por
Coiner (1) e no manual do usuário do Sistema de Gerenciamento
de Dados Urbanos (SGDU) na sua versão preliminar.

Primeiramente iremos apresentar o modelo através do qual desen
volveremos esta parte do trabalho.

Este modelo foi patrocinado pelo Centro das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos (HABITAT) que desenvolveuli.m "software"
de gerenciamento de dados urbanos para microcomputadores, o
Urban Data Management Software" (UDMWa fim de facilitar

"
a

transferência da tecnologia de microcomputadores para regiões
em desenvolvimento e fomentar o uso e potencial desse tipo de
equipamento no planejamento de assentamentos humanos.

O Sistema de Gerenciamento da Dados Urbanos (SGDU) que o tra-
balho irá apresentar, é uma adaptação do "UD~S" ~s condições
brasileiras e desenvolvido pelo Ministério do Interior com a
permissão do HABITAT ~

A descrição das funções do SGDU encontra-se no apêndice e
e uma reprodução da descrição do sistema encontrado no manual
do usuário.

De uma forma geral o "UDMS", para o objetivo a que foi propo~
to, isto é, assentamenbcshumanos, e um sistema de informação
geográfica baseado em polígonos. O sistema contém vários pr~
gramas que utilizam dados de elementos espaciais, de ponto e

(1) J.C.Coiner & V.B. Robinson, "Microcomputer Geoprocessing
as a Minimum Technology Solution for Data Management in
Developing Countries", in Série Sistemas Urbanos e Regio-
nais, Sistemas de Informações Urbanas e Regional, (São Pau-
lo, IPT/AUR, 1981).
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o sistema desempenha as seguintes funçõ~~ apre~entadas atra
vIs do seu fluxo de programa. (yer figo l~l.

89.

Faremos uma breve descrição deste sistema, mostrando de que
modo ele pode ser utilizado no caso de um problema de locali-·
zação varejista hipotético. Dessa maneira, procuraremos tra-
tar a problemá~ica de localização varejista, assim como, abor
dar os conceitos e aspectos desenvolvidos neste trabalho.
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO SGDU

A seguir, iremos apresentar como o SGDU poderia servir de ins-
trumento de auxílio na decisão de localização de uma loja vare
jista qualquer.

~
Consideraremos a seguinte situação: uma pessoa, proprietáriade
uma cadeia de lojas de vestuário masculino, localizada na cida
de Beta deseja expandir-se abrindo uma nova loja na cidade
Delta. De que forma ele poderia efetuar a análise de localiza-
ção mais adequada para sua loja na cidade Delta?

Partindo do pressuposto que o proprietário possa obter com re-
lativa facilidade, dados secundários como renda e população de
cada bairro de Delta, assim como um mapa da cidade com suas
principais vias; através da utilização do SGDU, ele poderá ex~
cutar inúmeras análises espaciais, e em particular, determinar
qual a localização ótima de sua loja dentro da cidade Delta.

Com posse dos dados secundários da cidade e dos mapas,seguindo
o procedimento de utilização descrito no Manual do Usuário do
SGDU, podemos operar as várias funções do SGDU e determinar a
localização ótima de um assentamento humano em função' de uma
variável ponderada que expresse demandal A execução do progra- -
ma não possui maiores segredos, bastando apenas seguir o ma-
nual. A titulo exemplificativo, util~aremos o SGDU para a si-
tuação hipotética anteriormente descrita, que embora seja um
caso muito simplificado, permitirá compreender todos os passos
do processo de execução do programa.

O SGDU é importante ferramenta de auxIio nas decisões de loca-
lização, pois é, rotinizado todo o tratamento quantitativo num
problema de análise espacial. Cabe agora ao planejador urbano,
o especialista em marketing, analisar qualitativamente a loca-
lização de uma instituição varejista dentro de uma cidade. Es-
sa tarefa, cada vez mais, será facilitada com a utilização de
novas técnicas, métodos de análise, permitindo uma melhor ava-
liação de alternativas e dessa forma diminuir as probabilidadre
de insucesso.
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CIDADE DELTA

Considerando a situação anteriormente descrita, ~remos agora
mostrar de que forma poderemos utilizar o SGDU para auxílio
nas decisões de localização de unidade varejistas.

Supondo que através de pesquisa de dados, conseguimos obter
informações a respeito dos vários bairros da cidade Delta] A
primeira tarefa a ser executada, será a representação do bair
ro da cidade Delta onde pretenderemos instalar a unidade vare
jista, através de um polígono. A cidade Delta é reproduzida na
figo 19. ~os bairros que compõem a cidade, iremos analisar q~
tro bairros que apresentam, por exemplo, após urna investigação
preliminar, um maior potencial de mercado para a instalação da
unidade Varejista~Estes bairros são o 1, 2, 5 e 6. Destes
bairros serão definidas também, por motivo de simplificação
do exemplo, apenas duas variáveis - população e emprego, ape-
sar do sistema poder operar com arquivos de até 10 variáveis.

CIDADE DELTA - VARIÂVEIS CONSIDERADAS

1
2

3

4
5

6

7

8

POP ULAÇÃO (1980)

53.000
81.200

115.100
9.400
4.600

15.800
78.200
31.500

EMPREGQ (1980)

32.000
53.100
62.300
26.000
11.600
16.100
20.700

4.900

BAIRRO

O passo a ser executado, a seguir, sera a preparaçao dos ma-
pas e das variáveis para armazenamento no computador, de acor
do com os procedimentos adotados para este programa. A partir
do mapa representativo da cidade Delta (Fig~ 19) executaremos
toda a sistemática de armazenamento dos dados de coordenadas
para a área de Delta. Procedimentos análogos serão executados
para o~rmazenamento dos dados referentes as variáveis, popu-
lação e renda por bairro, assim como pontos que representem al
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, guma ocorrência importante na área, por exemplo, a localização
de uma outra instituição varejista como um supermercado, uma
outra loja de vestuário masculino, um centro comercial etc. A
lém desses dados, poderemos armazenar também dados referentes
a redes importantes existentes nestes bairros como linhas de
transmissão, redes de sanea~ento ou viãrias~A representação
de uma rede no computador é feita através de nodos ligados
por meio de elos. Nos bairros em questão, existem 4 nodos que
representam 3 vias principais que interligam esses bairros. No
mesmo mapa da figo 19, mostramos também 5 pontos importantes
que são representados pelas letras A, B, C, D e E, onde A =
supermercado, B = Loja de artigos esportivos, C = supermerca-
do, D = loja de vestuários em geral e E = centro comercial.

Uma vez definidos os arquivos de coordenadas, passamos para o
passo seguinte, que é da definição dos arquivos de dados esp~
ciais que são necessários para as operações da descrição e a-
nálise de dados espaciais. Os arquivos de dados espaciais são
compostos pela matriz de interação para o modelo gravitacio-
nal, pelo arquivo de restrição dos nodos, de pesos por locali
dade, de nodos de origem e de subconjuntos de nodoso

Para o caso da cidade Delta, a matriz de interação poderá ser
representada pelos números de passageiros de ônibus entre os
bairros:

De
Bairro 1

1
1
2
2
5

Para N9 de Passageiros
Bairro 2 11.200

5 5.600
6 2.800
5 8.400
6 7.000
6 1.200

A matriz de interação é necessária na execução da análise gr~
vitacional, que por sua vez, e utilizada no entendimento das
interações entre os bairros de Delta.

O arquivo de restrição de nodos é utilizado para se executar
a localização sobre uma redee~etermina 'se um nodo especifico,
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pode ou nao, ser a localização de um dado equipamento. No
caso da cidade Delta, consideraremos que todos os nodos podem
estar na solução do problema de localização em questão.

Os dados de pesos por localidade, atribuem pesos a cada loca
lidade de acordo com a sua importância relativa a distribuição
das variáveis (população e emprego) associados a cada local.
Para o nosso caso de localização de uma unidade varejista de
vestuário masculino, utilizaremos os dados de distribuição da
população e o numero de pessoas empregadas em cada nado da re
de viária de Delta, compreendida nos bairros que estão sendo
analisados.

NO DO
1

2
3

4

PESO
700
500
100
150

O arquivo de nodos de origuem contém os números de identifi-
cação dos nados que serão usados para a localização de um e-
quipamento sobre um modelo de rede. No nosso caso, como utili
zaremos apenas uma loja varejista, escolheremos o nado 2 que
parece ser intuitivamente o mais indicado.

O arquivo de subconjunto de nodos é utilizado na análise de
caminho mais curto e não será executado no nosso caso.

Definidos todos os arquivos e restrições para o nosso exemplo
hipotético da cidade Delta, executaremos o programa, obtendo-
se as seguintes listagens de resultados dos módulos oferecidos
que serão apresentados a seguir.
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REGIÕES COMPONENTES DA CIDADE "DELTA"

Inicialmente apresentaremos uma listagem das regiões compone~
tes de Delta. são oito regiões e mais uma região falsa que e
um retângulo gerado a partir dessas regiões onde todas estas
estão inseridas.
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MAPEAMENTO DA CIDADE "DELTA"

106.

A seguir o programa permite o mapeamento dos dados, sendo que
apresentamos o mapa de limites da cidade Delta com sua regiões
e um outro mapa, onde foram sobrepostos dados referente a re-
de viária de Delta e os pontos importantes para a nossa análi
se de localizaçãó varejista, definidos já anteriormente.
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LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NOTÂVEIS EM UM CIRCULO

Uma vez definida geometricamente as. regiões componentes da ci
dade Delta, assim como algumas variáveis importantes para a
nossa análise, iremos agora executar a an§lise dos dados esp~
ciais de Delta.

lRrimeiramente, utilizamos o módulo que efetua a localização
dos pontos notáveis, a partir da definição de um ponto cen-
tral e um raio definido aleatoriamente. Esta função poderia
ser utilizada para a análise de concorrência varejista em uma
determinada região, quando da realização das considerações a
respeito das possiveis localizações de uma unidade varejista.
Para isso, após uma primeira avaliação de um local provável ,
localizaremos este ponto no mapa das regiões à& Delta e atri~
buiriamos um valor de raio que poderia representar a área de
comércio esperada para a unidade varejista em questão, caso
esta se localizasse nesse pon~~ O módulo respectivo do pro-
grama informaria, uma vez definidos todos estes parâmetros, os
pontos notáveis isto é, outras unidades varejistas ) local!
zados na área de comércio definida para a unidade varejista em

~
questão. Com iSso, seria possivel, em listando estes pontos,
efetuar uma análise minuciosa da concorrência em várias loca-
lizações possiveis para a unidade varejista em análise.-/

No caso de nosso exemplo, escolhemos o ponto de coordenada
(4,0 ; 2,60) que é o ponto n9 1 do mapa e supondo um raio de
4 km encontramos os pontos 1, 2, 3 e 4 compreendidos na sua
area de comércio.

Este simples exemplo permite extrapolar. algumas sofisticações
que poderiam ser efetuadas quando da operação de .casos mais
complexos relativos a grandes áreas comerciais.·fÃ partir de

~
um mapeamento de dados urbanos de uma determinada região, po-
demos executar rapidamente um grande número de análises de
concorrência, da área de comércio de uma unidade varejista e
portanto obter uma melhor caracterização da região onde se pr~
tende instalar tal unidade varejista. 1
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LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NOTÁVEIS DE CADA REGIÃO

Além da possibilidade de localização de pontos aleatórios des
crita anteriormente, o sistema também permite determinar os
pontos notáveis que ocorrem em cada uma das regiões da area
urbana em análi~e. Para o caso da cidade Delta, os pontos 1
e 2 (A e B) estão na região 1, o ponto 3 (C) ocorre na re-
gião 5 e o ponto 4 (D) na região 6.

Este módulo permite várias aplicações interessantes. Uma das
aplicações possíveis seria o levantamento de cadastros de' re-
giões com os vários tipos de estabelecimentos existentes. Po-
deriam ser executados cadastros inteiros de regiões com os e~
tabelecimentos existentes para várias áreas urbanas, facilmen
te catalogáveis e armazenáveis em arquivos. Uma vez, necessi-
tando-se estudar o perfil dessa área urbana, o sistema permi-
tiria facilmente listar todo o conjunto de assentamentos urb~
nos existentes em cada região de interesqe. Com isso, a tare-
fa de análise da estrutura urbana e caracterização desta para
atividades ligadas ao estudo do planejamento de ocupação e
uso do solo ficam grandamente facilitadas No nosso caso esp~
cífico, uma vez levantados os pontos notáveis das regiões pr~
váveis para a localização de uma unidade varejista, a tarefa
de análise e avaliação torna-se muito mais ágil e simplifica-
da, bastando apenas recorrer aos arquivos das áreas urbanas .
Uma extensão que poderia ser feita com estudos posteriores, é
a catalogação das áreas urbanas dos grandes centros para essa
finalidade. Esse trabalho, uma vez executado, permitirá um
maior acesso a essas informações aos planejadores urbanos e
também aos especialistas de marketing, fornecendo rapidamente
dados e melhores condições de análise, para tomada de deci-
sões envolvendo as variáveis urbanas.
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CARACTERIZAÇÃO GEOM~TRICA DAS REGIÔES DE "DELTA"

Túm outro módulo interessante do programa, permite caracterizar
geometricamente as regiões componentes de urna dada área urba-
na..:JNo exemplo da cidade Del ta, os bairros de I a 8 foram ca-
racterizados atr~vés de seu centro geométrico ex, Y}, pelo
seu perímetro e pela sua área. Esses valores podem ser utili-
zados corno dados de análises posteriores, corno por exemplo em
análises de modelos gravitacionais ou potenciais de cada re-
gião.



DESCRICAO GEOMETRICA DAS REGIOE5
F' (.~r;.' ,~:l ,~ Fi'E G I tI (} 1
o CENTRO GEOMETRICO E DADO POR : X _
o PERIMETRO E DE 2.~775~ KM
A AREA E DE .38625 KM QUADRADOS

~.1767 r y - 2.76602

F' tI Fi' ,~ t.l Fi'E G I ,~o ~?
o CENTRO.GEOMETRICO E DADO POR: X _O PERIMETRO E DE 2~062~ KM
A AREA E DE .2625 KM QUADRADOS

3.05079 F Y - 2.998~1

P,~Fi',~,~/=:.'I:::CIAO:3
o CENTRO GEOMETRICO E DADO POR : X -
O PERIMETRO E DE 2.3819' KM
A AREA E DE .3~125 KM QUADRADOS

2.0381 E Y - 2.'381

F' (, F~ (.\ tI Fi' C G I tIO .q
O CENTRO CCOMCTRICO E DADO POR : X _
O PCRIMCTRO E DE 2.18772 KM
A AREA E DE .2725 KM QUADRADOS

.1.1;":~11E Y :::: ~~.5):30a.q

F' (.i Fi',~,A Fi'E:G I (:,o ~::
o CENTRO GCOMCTRICO E DADO POR X - 3.'5032 C Y - 1.~56~5O PCRIMCTRO E DC 2.'382 KM
A AREA E DE .53 KM QUADRADOS
P,~>'Fi'('\A /=:.'I:::GI (:,0 6
O CENTRO CEOMCTRICO E DADO POR X - 2.88667 C Y _ 1.75733O PERIMCTRO E DC 2.08017 KM
A ARCA E DE .25 KM QUADRADOS
PtlF.'AA r:.'LGI (.',0 7
O CENTRO GCOMCTRICO E DADO POR X - 1.85685 E Y _ I.B29O PLRIMEJF.'O E DE 2.~53B9 KM
A AREA E DE .365 KM QUADRADOS
F',~ Fi',~,~ Fi'E G IA o 8
o CENTF.'O GCOMETRICO E DADO POR: X - .767851 C Y _ 1.66019o PEF.'IMETRO E DC 2.3061~ KM
A AFi'LAE DE .2~625 KM QUADFi'ADOS
F' ,~ Fi'A (~ P E::G :rt,o 9
o CENTRO GEOMETRICO E DADO POR: X - -.1853 E Y - 2.1~179O PLF.'IMETRO E DE 29.9981 KM
A AREA E DE 29.5988 KM QUADRADOS
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DESCRIÇÃO E AN~LISE ESTATíSTICA DAS VARIÁVEIS

O SGDU também permite caracterizar estatisticamente as variá
veis existentes nos arquivos, bem como realizar regressões l!
neares simples com elas. Com esta ferramenta, o usuário do
programa tem posSibilidade de associar parâmetros baseados em
análises estatísticas, que melhor descrevam as condições das
regiões que estão sendo estudadas.

No nosso exemplo, foram estatisticamente descritas as variá-
veis emprego e população, e também efetuada uma regressão de~
sas duas variáveis. Os resultados estão apresentados nas lis
tagens a seguir.
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F'O j::'U I...(.\ (: {.\O
V~I...ORMAXIMO - 115100
VAI...ORMINIMO - ~600
INTERV~LO DE V~I...ORES= 110500
MEDIA - ~7]71"~
V~RIAN(:I~ - l"ôô756E'~OY
DESVIO PADRAO - ~3~~6
(: O 1:::I::' I (: I 1:::I\J T I::: [) E:: \"J (.\ F.' I (~ (: (~ o .." " ~;>O!::; 6 ~; !::;
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EMPREGO
VALOR MAXIMO - 62300
VALOR MINIMO - ~700
INTERVnLO DE VALORES = 57~00
MEDIA - 2781~.3
VARIANCIA - ~"77808E+08
DESVIO PADRAO - 22311.6
COEFICIENTE DE VARIACAO - .802163



ANALISE DA REGRESSAO:

VARIAVEL INDEPENDENTE
VARIAVEL DEPENDENTE
o COEFICIENTE DE CORRELACAO E .7970~1
A ESTATISTICA-T E 3.23276
COM 6 ~RAUS DE LIBERDADE.
o ERRO PADRAO DE ESTIMATIVA F 113~~.8

OS COEFICIENTES DA EGUACAO DA REGRESSA O SAO:
A INTERCESSAO-Y E 8908.36
COEFICIENTE DE INCLINACAO = .399777

x y
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..q 1 ~37 Ü 11 ~;.:,

~::;i·1 ~?? :r.~11 (~;

1 ~~~.;f:. é; <:> " ~3
1 O '7 ."1 '7 • :;;
1 !:;; ::;~ ;~:.l.j\I D

·<'.101 '':'>·O.~»
:~~~1 ~:::I) 1 • :3

'7 ~:i'7 '7 11 ~:i~::;
1 ~3~3~3~3.. e
a ~::;:~.~11 -::; <~;
e'?!::: 11 1'?

"" 15>i·I'/0. 9
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LOCALIZAÇÃO CTIMA DE UM EQUIPAMENTO

A localização ótima de um equipamento, permite localizar um
equipamento em função de uma variável ponderada que expresse
demanda. No nosso exemplo, efetuamos dois casos. No primeiro,
utilizamos como pontos de demanda, os pontos A, B, D e E ass~
ciados com os pesos respectivos isto e, 700, 500, 100 e 150.A
solução para este caso foi o ponto de coordenadas X = 4,00 e
Y = 2,6, que e o ponto A. Intuitivamente, a solução do probl~
ma deveria estar mesmo no ponto A. No outro caso foram altera
dos alguns valores relativos aos pesos dos pontos de demanda,
mantendo-se estes, os mesmos. Os pesos associados, neste se-
gundo caso foram 500, 600, 550 e 450. Intuitivamente nao e
possível determinar a solução. Para esses valores, a solução
apresentada pelo módulo foi Q ponto de coordenadas X = 3,69 e
Y = 2,22. Este ponto localiza-se mais cerca do ponto A que
dos outros pontos.

A consideração importante a ser feita neste módulo, trata-se
da avaliação qualitativa dos pesos dos pontos de demanda para
a solução do problema de localização de uma instalação. É ne-
cessário para se arbitrar um valor respectivo a um ponto de
demanda, o conhecimento da estrutura urbana e das caracterís-
ticas particulares que cada entorno do ponto de demanda apre-
senta. Com isto, é preciso um conhecimento das variáveis ur-
banas, da área onde se pretende localizar uma determinada ins
tituição, assim como também, expressar o tipo de concorrência
que esta instituição irá defrontar, através de um critério de
atribuição de pesos. O exemplo apresentado é bastante suscinto,
mas apresenta claramente o mecanismo de utilização deste mód~
lo. Como uma recomendação, seria interessante a execução de
estudos posteriores que permitissem obter melhores critério~
de avaliação da condição urbana assim como das característi-
cas varejistas de cada entorno de ponto de demanda, para uma
melhor atribuição de valores-pesos que representassem de um
modo mais adequado, a realidade existente de cada local, para
se chegar a uma melhor sistemática de localização do
mento em estudo.

equip~
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Prosseguindo esta mesma linha de considerações, apresentamosa
seguir um algoritmo com o intuito de estabelecer uma melhor
sistemática na avaliação das alternativas de localização pro-
váveis que poderemos obter como soluções do problema de loca
lização de uma unidade varejista.
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LOCALIZACAO DE UMA UNIDADE VAREJISTA (4)

COORDENADA X DO PONTO MINIMO
COORDENADA Y DO PONTO MINIMODISTANCIA AGREGADA

~"0000123~1303122
2.600002761363285
~::;1 e " :.=> (I~::;1 :] .~'.,~;~.q :3 (:~.:S (:} ~:)



LOCALIZACAO DE UMA UNIDADE VAREJISTA

c o O F,'[) E:: N ,~~,D {~ ,\ D O F:'O ~Jr (/" ~íI ~J I ~"íO
COORDENADA Y DO PON1"O MINIMO
DIS1"ANCIA AGREGADA

121.

3.6?12567276?63ô~
2.22365660232?326
lô2ô.2ô3250331ô7?
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ALGORITMO PARA ANÂLISE DE LOCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO VAREJIS
TA

bbtidas as localizações possíveis para uma certa unidade va-
rejista, a tarefa seguinte é estabelecer um critério avalia-
t5rio para determinaç§o da melhor soluç§o dentre estas al~
ternativas. Portanto para chegarmos a localização 5tima para
um determinado tipo de loja oferecendo um certo produto, ~e

necessário estabelecer um critério avaliat5rio das diversas
opções, entre as localizações disponíveis. Com este prop5si-
to, procuramos estabelecer um algoritmo para se padronizar
este tipo de análise e assim poder se obter parâmetros comp~

-7
rativos mais adequados.

A sequência de passos de algoritmo está apresentada na fig~
ra. 20.

Os critérios de avaliação ser§o baseados no tipo de estabel~
cimento e produto ou serviço oferecido e em critérios do va-
rejista em termos de custo, retorno sobre o investimento e
expectativa de lucros~

Para a análise da concorrência e avaliação da localização de
lojas, falta caracterizar o conceito de índice de saturação
varejista de uma área.

A saturação de uma area (1) é calculada pela seguinte fórmu-
la:

IRS ..1.J
C ..1.J RG ..1.J

=
RA ..1.J

(1) Para maiores detalhes ver David J. Rachman, Retail Stra-
tegy and Structure: A Management Approach, (N.J., Prenti
ce-Hall, 1969) p. 354-359.
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onde:

IRSij = índice de saturação da &rea i, para o produto ou
serviço j.

Cij = nGmero de consumidores na area i, para o produto ou
serviço j.

RG ..
1) = gastos em unidade monetária por consumidor na área

i para o produto ou serviço j.

RA , 2= area total em m na area i alocado para o produto
ou serviço j.

A escolha da localização em uma dada área para um tipo de
produto ou serviço j será definido, através desse critério ,
pela avaliação de diversas áreas considerando esse mesmo pr~
duto e será escolhida a área que apresenta o índice de satu-
ração mais alto. Isto é, a área que possuir o maior potencial
de vendas a ser atendido para esse determinado produto ou
servi<;o.

o objetivo desse trabalho nao
,-e de definir ou criar um mode

lo de avaliação mais eficiente e sim mostrar as inúmeras con
siderações que são relevantes no processo da localização de
uma instituição, servindo de guia e ponto de referência no
tratamento dos problemas relativos a localização de institui
ções varejistas.

Esse tipo de problema pode ser tratado de várias maneiras.
Zaloudek (2) em seu artigo, afirma que já existe um sistema
que utiliza computadores para auxílio nas decisões de locali-
zaçao, operado por um jornal de Detrbit. Nessa parte do tra
balho, assumiremos a forma de uma pessoa qualquer que com os
recursos disponíveis de dados e informação, necessita de uma

(2) Robert F. Zaloudek, "Practical Location Analysis in New
Market Areas", Storps, November 1971, p.lS.
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solução para o seu problema de localização, que pode ser re-
solvido por ela mesma desde que possa ter acesso a um micro-
computador.
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FIG. 20 - ALGORITMO PARA ANÂLISE DE LOCALIZAÇÃO VAREJISTA
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SUB ROTINA 1
(Adaptada de Barry Berrnan & Joel Evans, Retail Managernent: A
Strategic Approach, (New York, Macrnillan, 1979) p. 235.

SUB ROI'INA lVDE AVALIAÇNJ DE u:cALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE VAREJISTA

PONDE
NOrA FAÇÃO

N9
'IDI'AL

PONroS
TAAFEGO DE PEDES-TRE

número de pessoas
tip:> de pessoas

TAAFEGO DE VElcu
LOS

número de veículos
tip:> de veículos
congestionamento do tráfego

-FACILIDADES DE
ESTACIONAMENTO

número de vagas
distância das lojas
local para estacionamento
dos empregados

TRANSPORTE trânsito de massa na área
(t.ransporte coletivo)

acesso a vias expressas
facilidade para carga e
descarga de caminhões

POPUlAÇÃO

CIASSE SOCIAL-
RENDA

~pulação total de toda a
area
número de domicílios-área
número de domicílios-com-
pradores
p:>pulação p:>tencialrnente
compradora

distribuição % da classe
sócio-econômica na área
total.
A %

B __ ...::.%

C __ ...::.%

D __ ...::.%

E __ ...::.%

100 %
renda familiar
p:>tencial de compra com
base em renda familiar
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PROPENSÃO DE volume-base de compra efe-
CONSLID tuada na área total nos úl

tirros 30 dias -

Alto - - -
r-€dio - - -
Baixo - - _.

expectat.í.vas de novas lojas
(e tipos de lojas)

Alta - - -
r-€dia - - -
Baixa - - -

CQMt:RCIO NA muito bom - - -
ÁREA bom - - -

regular - - -
ruim - - -
muito ruim - - -

UX'ALIZAÇÃO 00 .visibilidade - - -
TERRENO localização e arredores - - -

tamanho total do terreno - - -
% tamanho da edificação
com relação à área total - - -

TERMJS DA compra ou leasing - - -

OCUPAÇÃO c~to de insta~ação, opera-
çao e rnanutençao - - -
taxas e impostos - - -
zoneamento - - -
outras regulamentações - - -

COMPOSIÇÃO DE número e tamanho das lojas - - -
LQJAS afinidade das lojas - - -

balanceamento varejista - - -

SUB ROTINA 2
Cálculo do índice de saturação para cada alternativa

IR ij
C ..

1)
RG ..

1)
= RA ..

1)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o processo de localização varejista deve se iniciar com
o conhecimento da cidade onde se pretende instalar tal uni-
dade varejista. Por conhecimento da cidade, entende-se nãos6
o conhecimento da estrutura urbana e do movimento de cresci-
mento que está sofrendo essa área, mas também do conhecimen-
to das características da comunidade que compõe tal espaço
urbano.

Ao se executar a análise da estrutura urbana; de que modo ela
está organizada e se desenvolvendo, melhor compreenderemos a
dinâmica das trocas de bens e serviços, o fluxo de tráfego e
pessoas, enfim as atividades econômicas que sustentam a cid~
de. Podemos afirmar, de certo modo, que a base de toda a es-
trutura e crescimento urbano está fundamentada na relação de
troca de bens ou serviços. Logicamente, com a expansao e
crescimento das áreas urbanas, essas relações de trocas tor-
nam-se cada vez mais complexas e especializadas. Com isto,
muitas vezes, acabamos por não compreender o mecanismo de
funcionamento das atividades econômicas de uma cidade.

Pensando neste aspecto, procuramos abordar o estudo da loca-
lização varejista dentro de um prisma urbano. Foi feita uma
análise detalhada das teorias que se propõem a explicar o es
paço urbano na sua essência e forma. O entendimento de como
a cidade foi formada, está se desenvolvendo; bem como a sua
posição e influência com relação a outros centros em uma
perspectiva regional, fornece valiosas informações e subsí-
dios para melhor poder se avaliar uma localização e dessa
forma reduzir a probabilidade de insucesso.

Um outro importante aspecto, que deve ser observado refere-se
as características da comunidade que habita esta área. Dife-
rentes comunidades certamente possuirão diferentes hábitos de
consumo, preferências e necessidades. Portanto é essencial
este fato e saber expressá-lo da melhor forma através de pa-
râmetros que ressaltem essas características e diferenças s~
pre quando forem efetuadas análises comparativas de localiza
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çao.

Urna vez traçado o panorama no qual este trabalho foi desenvo!
vido, apresentamos urna técnica da avaliação quantitativa, a-
través do exemplo hipotético da cidade Delta. Com isso, pro-
curou-se mostrar que urna vez facilitado o problema de avali~
ção quantitativaí a tarefa do especialista de marketing de-
ve-se concentrar nas análises das caracteristicas espaciais
e urbanas assim corno da comunidade referentes a essa cidade
em questão, a fim de se solucionar, da melhor forma, o pro-
blema da localização varejista.

A análise das caracteristicas espaciais é, ao meu ver, fund~
mental. Com ela obtém-se todos os subsidios e justificativas
a urna dada morfologia urbana e dessa forma informações impo~
tantes para se executar a análise correta de localização de
urna instituição varejista. Portanto, é necessário compreender
o caráter espacial urbano da localidade em que se pretende ~
fetuar um estudo da localização, antes mesmo de se executara
avaliação de potencial de mercado, de áreas de comércio que
podem encobrir importantes aspectos inerentes a essa area co
mum, não quantificáveis nesses cálculos.

Logicamente, nao existe um método perfeito. Todo e qualquer
modelo de representação da realidade possuirá suas limita-
ções. O importante é saber para que casos esse modelo é apl~
cável. Ao ter em mente as limitações e restrições quando de
sua utilização, saberemos avaliar os resultados de urna me-
lhor maneira.

Esse trabalho ao procurar dar urna visão geral das teorias e
modelos que tratam do problema de localização, propõe-se a
orientar, todo aquele que estiver envolvido com alguma que~
tão de localização e necessitar de algum ponto de referência.

Não se procurou estabelecer ou propor um critério geral de
avaliação de localização devido ao fato de ser cada localiza
ção, um problema em partic lar. A localização irá depender
de inúmeros fatores que não po'em ser reduzidos a modelos ou
teorias gerais as quais tenham urna validade abrangente para
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qualquer caso. Toda a decisão de localização, além do caráter
objetivo, possuirá um julgamento subjetivo, que será em ma-
ior ou menor grau, de acordo com a qualidade dos dados e va-
riáveis de análise" utilizadas e do nível de precisão dos re-
sultados que se pretende obter.

Os modelos cláss~cos de avaliações de área de mercado que se
baseiam numa análise econômica combinada com fatores de atra-
tividade e acessibilidade expressos em termos de tempo e dis-
tância de locomoção, são ainda muito utilizados na análise de
localização. Este fato é explicável pela complexidade de fato
res intervenientes, assim corno da falta de teorias de aplica-
çao para qualquer caso em geral. Cada problema de localização
utilizará de métodos convencionais para uma primeira avalia-
ção, cujos resultados serão calibrados por meio de outros cr~
térios de julgamento que permitam checar esses resultados, di
minuindo a sua probabilidade de erro.

Cada caso, será um caso particular e dessa forma possuirá um
esquema de avaliação próprio. Procuramos neste trabalho apre-
sentar um algoritmo que tem finalidade de servir apenas de o-
rientação na análise de avaliação de localização. Os modelos
e técnicas a serem utilizados como já mencionamos, serão em
função do critério de julgamento de quem estiver .executando
a análise de localização.

Com relação a apresentação do "software" de dados urbanos, o
SGDU, ele e uma ferramenta de grande valia na realização da
rotina de avaliação quantitativa das alternativas. Utilizando-
se o SGDU, podemos rapidamente avaliar as alternativas de lo-
calização, assim corno verificar a consistência dos dados uti-
lizados para essa análise através de testes estatísticos. Des
sa forma, através do recurso do microcomputador, facilitou-se
grandemente o trabalho de avaliação das alternativas, per-
mitindo-se uma análise mais completa e rápida da área urbana
aonde se pretende instalar uma instituição varejista.

~ interessante observar quP o SGDU nao possui nenhuma função
de avaliação que possa ser co siderada inovadora. Todas as
funções em geral de análise são baseadas em modelos convencio
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nais, mudando-se apenas o tratamento de introdução dos dados
e agilidade de operação dos mesmos por meio de suas rotinas
de cálculo.

A tarefa de especialista em mark.eting aos se realizar urna lo-
calização de instituição varejista será grandemente benefici~
da com a utilização de programa desenvolvidos para microcomp~
tadores no tratamento de dados urbanos, embora sempre haverá
a necessidade do julgamento e parecer profissional na avalia-
ção e resolução de um problema de localização varejista.
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS URBANOS-SGDU

1. FUNÇÕES DO SGDU

O SGDU é primordialmente, um sistema de informação de dados
geográficos, baseados em polígonos, com capacidade de mani
pulação de pontos e redes. Ele permite, também, o armazena-
mento, recuperaçao e manipulação de dados espaciais.

As funções executadas pelo sistema foram implementadas de
forma modular e são apresentadas na figo 1.

1.1. ENTRADA DE DADOS

Esta função permite ao usuário introduzir os dados requeri-
dos pelo SGDU e armazená-los em arquivos. Possibilita ain~
da a manutenção, ou seja, a alteração ou retirada de dados
destes arquivos.

A entrada de dados é ~nterativa, isto é, através de diálogo
ou "menu" e é realizada por este m6dulo específico do siste
ma.

1.2. FORMAÇÃO DA GEOBASE E VERIFICAÇÃO DE DADOS

Esta função permite armazenar mapas de escalas conhecida, no
computador, sob a forma de pOlígonos. Os polígonos são repre
sentados por pares de coordenadas cartesianas de seus vérti
ces, escolhidos sobre o mapa e pela ordenação destes vérti-
ces, de forma a configurar as regiões apresentadas. As coo~
denadas dos vértices e as definições das regiões são verifi
cadas e armazenadas em arquivos, em disco magnético. Esta
função cria ainda um ret~ngulo onde se inserem todas as re-



1. ENTRADA DE DADOS:

• Criação dos arquivos
• Manutenção dos arquivos

2. FORMAÇÃ~ DA GEOBASE:

• Verificação da lista de coordenadas e criação da
região falsa

o Criação do arquivo de distâncias da rede

3. MAPEAMENTO DE DADOS:

• Mapa de limites
• Sobreposição de redes e pontos sobre o mapa de

limites
• Mapa temático

4. TRANSFORMAÇÕES E PESQUISA ESPACIAL:

• Procura de pontos em um círculo
• Procura de pontos em um polígono
~ Sobreposiçã6 de uma grade sobre um polígono

5. DESCRIÇÃO E ANÂLISE DE DADOS ESPACIAIS:

• Estatística descritiva
• Descrição geométrica de polígonos
• Regressão linear simples
• Localização ótima de um equipamento

• no plano
• na rede

• Algoritmo de caminho mínimo em uma rede

FIG. A 1 - Funções do SGDU
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giões definidas. Este retângulo e denominado regiao falsa.

1.3. MAPEAMENTO DE DADOS

A partir da Geobase armazenada com computador, o SGDU pode
emitir mapas i~pressos ou na tela. Três tipos de mapas po-
dem ser gerados:

a) MAPA DE LIMITES:

~ um mapa que apresenta o contorno de todas as
(polígonos) definidos na formação da Geobase.

regiões

b) SOBREPOSIÇÃO DE PONTOS OU REDES SOBRE O MAPA DE LIMITES:

Pontos representando alguma ocorrência importante na área,
como por exemplo a localização da sede municipal ou de um
hospital, são plotados sobre o mapa de limites. ~ possí-
vel sobrepor, ainda, redes representando linhas de trans-
missão, redes de saneamento ou viárias.

c) MAPAS TEMÁTICOS:

O SGDU permite associar, em conjunto, variáveis sociais
econômicas ou ambientais a cada uma das regiões armazena
das em sua memória. Cada uma destas variáveis pode ser
apresentada sob a forma de uma mapa temático representa~
do a distribuição de frequência desta variável para cada
uma das regiões que compõem a área.

1.4. TRANSFORMAÇÕES E PESQUISA ESPACIAL

Esta função possibilita a localização de pontos notáveis (a
existência de um determinado equipamento urbano) próximo a
um ponto escolhido aleatoriamente sobre a área. ~ possível
determinar se existe um hospital num raio de 1 km de um po~
to de coordenada (x, y) escolh~do sobre o mapa. Pode-se tam
bém determinar se este ponto pertence ou não a uma determi
nada região da area.
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Uma terceira tarefa desempenhada pelo módulo que a impleme~
ta é a sobreposição de uma grade (retícula) sobre os políg~
nos, determinado qual a porcentagem de inscrição de um po-
lígono em uma das células da grade ou vice-versa.

1.5. DESCRIÇÃO E ~NÁLISE DE DADOS ESPACIAIS

Este módulo permite usar várias técnicas de estatística, o-
timização e geometria que auxiliam a descrição e análise dos
dados armazenados pelo SGDU.

As ferramentas que compoe este módulo sao:

a) ESTATIsTICA DESCRITIVA:

Calcula o valor mínimo, o valor máximo, a média, a variân
cia, o desvio padrão e o coeficiente de variação das va-
riáveis.

b) DESCRIÇÃO GEOM~TRICA DE POLíGONOS:

Calcula o centróide, o perímetro e a area dos polígonos.

c) REGRESSÃO LINEAR SIMPLES:

Calcula a linha de regressão', os coeficientes de corre la
çao e de determinação e plota um gráfico da linha na te-
la ou na impressora. Esta técnica pode ser usada em pre-
visões.

d} MODELO DE ANÁLISE GRAVITACIONAL SIMPLES:

Este modelo permite analisar o efeito da distância sobre
a interação e duas regiões, baseado na premissa de que
quanto mais perto dois lugares estão, mais eles intera-
gem entre si.

e) LOCALIZAÇÃO OTIMA DE EQUIPAMENTO:

Esta técnica permite a localização ótima de um equipame~
to no plano ou em uma rede, em função de uma variávelpo~
derada que expresse demanda. Ex.: localização de uma es-
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cola em função da população na faixa etária escolar. L~
calização de um supermercado em função da distribuição
de renda da população.

o modelo gravitacional responde à seguinte pergunta:
Quais são os melhores locais para implantar um serviço
para determinada demanda?

fl ALGORITMO DE CAMINHO MINIMO DE UMA REDE:

Esta técnica permite determinar um caminho de custo míni
mo em uma rede. Pode ser usado como ferramenta auxiliar
em projetos de redes de esgoto, pavimentação de
etc.

ruas,

2. CARACTERIsTICAS OPERACIONAIS

O SGDU e um sistema interativo de fácil manutenção e opera-
çao.

2.1. AMBIENTE OPERACIONAL

O SGDU opera em ambiente de microcomputadores. Estes equip~
mentos não exigem instalações caras nem sofisticadas e dão
flexibilidade suficiente para suportar um sistema como o
SGDU. O usuário tem controle total sobre o computador, e
não está sujeito à problemas comuns como quedas de linha~
de terminais, de carga de' máquina ou normas restritas ori-
ginárias de uma administração de processamento centralizado
apoiado em computador de grande porte.

2.2. EQUIPAMENTO (HARDWARE)

o SGDU é compatível com a maior parte dos microcomputadores
nacionais que operam com microcomputadores Z80 ou 8085. ~
importante lembrar que os microcomputadores compatíveis com
o Apple e TRS-80 podem ser facilmente transformados em má-
quinas Z-80 pela adição de placas e circuito integrado.
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A configuração mínima de equipamento (hardware) para a exe
cução deste sistema é:

a) Um microcomputador com 64 KB de memória RAM;
bl Duas unidades de disco flexível com capacidade de no

nimo 500 KBi

c) Um monitor de vídeo;
d) Uma impressora padrão de linhas.

•.ml.-

Estas necessidades de equipamento evidenciam o baixo custo
para a implantação do SGDU.

2.3. SISTEMA SOFTWARE) BÂSICO

O SGDU opera sob sistema operacional compatível com CP!M e
sob o controle do subsistema M-BASIC.

O UDMS foi prqgramado originalmente em linguagem Basic in-
terpretada pelo C~BASIC.

O CP!M e o M-BASIC sao respectivamente o sistema operacio-
nal·~·b processador de linguagens mais comuns no Brasil. Is

-',-to evidencia o alto grau de portabilidade do sistema do po~
to de vista do Software.

O SGDU é composto de 32 programas encadeados ocupando 130
KBYTES de memór-ia. Entretanto o sistema pode ser executado
em um computador dom 32 KB de memória principal graças ao
processo de encadeamento.

A velocidade de processamento é compatível com a natureza
da aplicação (eventual e com resultados que exigem uma ana
lise mais depurada fora da máquina) .


