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EQUILiBRIO DE MERCADO E 6PTIMO 
NUMA ECONOMIA ESPACIAL (*) 

Jose Pedro Pontes(**) 

1 - lntroduc;io 

0 objective deste artigo e estabelecer a natureza e o grau da divergencia 
numa economia espacial entre o equilibria de mercado, resultante da 
maximizac;:ao do Iuera pelas empresas, e o 6ptimo social do ponto de vista 
de todos os agentes econ6micos, produtores e consumidores. Esta comparac;:ao 
sera feita do ponto de vista da localizac;:ao da actividade produtiva. E conhecido 
que, numa economia espacial, se verifica um trade-off entre economias de 
escala, que levam a concentrac;:ao espacial da produc;:ao, e custos de transporte, 
que acentuam a tendencia a multiplicac;:ao das unidades produtivas no espac;:o. 
Pretendemos avaliar, em termos de 6ptimo social, o modo como o mercado 
precede a esta arbitragem, no caso particular em que existem assimetrias na 
distribuic;:ao espacial da populac;:ao e da procura (v. NORMAN, 1977). Sera, entao 
possfvel retirar conclusoes sabre a necessidade e o conteudo de uma polftica 
regional. 

2-0 modelo 

2.1 - As hipoteses 

Supomos uma economia espacial com as seguintes caracterfsticas: 

1) Os consumidores distribuem-se na sua totalidade por duas cidades, 
A e 8, unidas por uma linha de transporte. A populac;:ao de A, na, 
e superior a populac;:ao de 8, nb: 

A 8 

2) Transacciona-se um unico bem homogeneo; 
3) 0 custo de transporte por unidade de produto na distancia entre 

as duas cidades e representado por t; 

(*) Agrade9o ao Prof. Simoes Lopes a aprecia9ao crftica do artigo. Como e evidente, eventuais 
erros sao da responsabilidade exclusiva do autor. 

(**) Assistente do ISE. 
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4) Os consumidores tem curvas de procura lineares identicas: 

q=a -bp (1) q=Procura 
p = Pre<;o pago pelo consumidor 
a, b > 0; 

5) 0 custo media e decrescente. A fun<;ao de custo da unidade 
produtiva e 

G= F +cO (2) G = Gusto total 
F = Gusto fixo 
c =Gusto marginal 
Q = Quantidade produzida; 

6) As cidades sao as (micas localiza<;oes admissfveis para as 
unidades produtivas. 

A fim de simplificar os calculos, admitiremos no que se segue que a= b = 1 
e C=O. 

2.2 - Os equilibios de mercado 

Claramente, existem dais tipos de equilfbrio de mercado: equilfbrio nao 
cooperative, em que duas empresas independentes escolhem localiza<;oes e 
pre<;os; equilfbrio cooperative, em que uma (mica empresa decide a localiza<;:ao 
de um ou dais estabelecimentos, bem como os pre<;os fixados. 

2.2.1- 0 equilibrio nao cooperative 

Na economia espacial definida pelas hip6teses anteriores, um equilfbrio 
nao cooperative de pre<;os e localiza<;oes (equilfbrio perfeito) verifica-se quando 
em cada cidade se localiza uma empresa que vende o produto aos 
consumidores locais ao pre<;o de monop61io, abstendo-se de concor~er na outra 
cidade mediante uma redu<;ao do pre<;o (V. GABSZEWICZ e THISSE, 1984). 
Com efeito, se as duas empresas se localizassem na mesma cidade, a 
concorrencia for<;aria os pre<;os a descer ao nfvel dos custos marginais, sendo 
negative o Iuera de cada empresa. 

Duas condi<;oes devem ser satisfeitas. Em primeiro Iugar, a popula<;ao e 
a procura de cada cidade devem gerar receitas que cubram os custos de cada 
empresa. Como n b < n a, a verifica<;ao desta condi<;ao para a empresa na 
cidade B e condi<;ao suficiente da sua verifica<;ao na cidade A: 

nb = nbp (1 - p)- F (3) nb Iuera da empresa na cidade B. 
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0 prego 6ptimo de monop61io e dado por 

clnb=O =>p*=.2.. (4) 
ap 2 

Substituindo (4) em (3) e dividindo ambos os lados por N, vem 

Tlb_g_f_ 
N 4 N 

(5) quota de populagao na cidade B. 

Claramente, a empresa em B apenas e viavel se 

~ ~ o ~ e ~ 4 ( ~) (6) 

em que f._, a ratio custos fixos/populagao total, exprime o peso das economias 
N 

de escala. 
A segunda condigao deriva do conceito de equilibria nao cooperativo (de 

Nash). 0 par de pregos (p~, Pb) e um equilfbrio de Nash se 

lucro da empresa na cidade A, 8 
prego da empresa na cidade A, B 

No caso em estudo, estas condigoes significam que 

na (~, ~)~ naG- t- £, ~) (7) £> 0, arbitrariamente pequeno 

Como 
n (.2.. .2..)=.!!.2._- F e 

a 2' 2 4 

na(~-t-£,~)=naPa(1-Pa)+nbPa[1-(pa+t)]-F = 

=naH-t) [1 -(~-t)]+nb(~-t) [1-(~-t+t)]-F 
A desigualdade de (7) vem, dividindo-se ambos os lados por N e simpli

ficando-se 
41 2 

e ~ 41 2 + 1 - 21 (B) 

Para a firma 8, a desigualdade (7) e 
1fb (.2.. .2..) ~ 1fb (..:!. ,)_ - t - £) ~ 

2'2,.. 2'2 

~ ,.,~ 1-21 (9) 
" ,.. 412 + 1 - 21 
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No gratico n. o 1 representamos as condi96es (6) - parametrizada para 

.f._= 0,025 e .f._= 0,05 -, (8) e (9). Claramente, a condi9ao (9) domina a 
N N 
condi9ao (8). 

Grafico n. o 1 

t 1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
,, =net FIN= 0,05 

0,1 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Q 

2.2.2- Equilibrio cooperative 

No caso de um equilfbrio cooperative, um unico centro de decisao 
(empresa ou cartel) opta entre a localiza9ao de um estabelecimento na cidade 
A, exportando para a cidade 8, e a localiza9ao de um estabelecimento em 
cada cidade para satisfazer a procura local. 0 lucro da primeira estrategia (que 
designaremos por «exporta9ao») e, se a empresa pratica o mesmo pre90 lfquido 
nas duas cidades 

1tet=nap(1-p)+nbp[1-(p+t)]-F (10) 

0 pre9o 6ptimo e determinado pela condi9ao 

anet=O ~ p*=..!_-E. (11) 
ap 2 2 

0 pre90 6ptimo e fun9ao decrescente do custo de transports entre as 
duas cidades e da quota de popula9ao situada a distancia. Com efeito, a 
elasticidade da procura espacial e a media ponderada das elasticidades da 
procura dos consumidores de A e de B. A procura dos consumidores de 8 
e mais elastica do que a de A, porque aqueles pagam um pre9o p + t, superior 
ao pre90 p, pago pelos consumidores de A. Quanta maior e a participa9ao dos 
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consumidores de 8 na populac;:ao total, maior e a elasticidade da procura 
espacial e menor o prec;:o 6ptimo p* (1). 

Substituindo (11) em (10) obtem-se 

net= N (1 -e) (.1.- e
2 

t
2

} + N (.1.-.!.- e
2 

t
2 + ~} - F (12) 

4 4 4 2 4 2 

Do mesmo modo, o lucro associado a estrategia (que designaremos de 
«investimento») de criac;:ao de dois estabelecimeotos que satisfazem a procura 
local de cada cidade e 

n; = (na + nb) p (1 - p) - 2 F (13) n; lucro da estrategia de «investimento» 

Substituindo em (13) o prec;:o 6ptimo p * = .l, vem 
2 

n1=!:!..-2F (14) 
4 

De (12) e (14) vem que a estrategia de investimento na cidade 8 e mais 
rentavel do que a estrategia de exportac;:ao para 8 para valores de e e t que 
satisfazem 

1 [ ( F)1/2] n;~Tret <* e~t 1 - 1 - 4r:; (15) 

A comparac;:ao entre as duas estrategias apenas e valida no conjunto dos 
valores de e e t, para os quais ambas as estrategias sao possfveis. A estrategia 
de «exportac;:ao» apenas e Valida para OS pares (e, t) tais que 0 prec;:o de entrega 
aos consumidores mais afastados nao seja superior ao prec;:o maximo que estes 
aceitam pagar. Ou seja: de (11), e dada a func;:ao de procura q = 1 - p, deve 
verificar-se a condic;:ao 

A estrategia de «investimento» apenas e viavel sea populac;:ao e a procura 
da cidade 8 geram receitas suficientes para cobrir os custos do 
estabelecimento a implantar nessa cidade. Em termos formais, esta condic;:ao 
e expressa por (6). 

Representamos no grafico n. o 1 as condic;:oes (15) - parametrizadas para 

!...= 0,025 e !...= 0,05- no domfnio {(e,t):t~ - 1
-, e~ 4£} em que ambas 

N N 2-e N 
as estrategias sao viaveis. 

No que se refere a estrategia de «exportac;:ao», assumimos que o 
estabelecimento produtivo situado em A vende o produto a um prec;:o lfquido 

(1) Esta afirma<;:ao e valida nao s6 para a curva de procura linear mas tambem, mais gene· 
ricamente, para curvas de procura menos convexas do que a exponencial negativa (STEVENS e 
RYDELL, 1966). 
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identico aos consumidores das duas cidades, cobrando integralmente o custo 
de transports aos clientes distantes. Passaremos, em seguida, a admitir que 
a empresa exportadora pode discriminar os prec;:os lfquidos a que vende o 
produto nas duas cidades, por forma a igualizar o rendimento marginal das 
vendas em A e 8 e maxi mizar o Iuera. Dada a maier elasticidade da procu ra 
dos clientes afastados (2), a discriminac;:ao significa que a empresa vende o 
produto a um prec;:o lfquido em A superior ao que pratica em 8, ou seja, que 
ela nao cobra a totalidade do custo de transports aos clientes distantes 
(STEVENS e RYDELL, 1966). 0 Iuera associado a estrategia de «exportac;:ao» 
vem 

ned= nap(1 - p) + nb [p - t (1 - a)] [1 - (p +at)]- F (17) 

p prec;:o a s~fda da fabrica 

0:::;; a:::;; 1 fracc;:ao do custo de transports paga pelos consumidores de 8 

(1 - a) fracc;:ao do custo de transports absorvida pela empresa 

A polftica de prec;:os optima determina-se pelas condic;:oes 

que geram 

8Tred = O 
ap 

p*=t ' a* =.l 
2 

8Tred = O 
a a 

(18) 

A empresa vende o produto ao prec;:o .l na cidade A e ao prec;:o .l +..!... 
2 2 2 

na cidade 8, absorvendo metade do custo de transports entre as duas cidades. 
Substituindo (18) em (17), o Iuera da estrategia de «exportac;:ao» vem 

ned=~(1- ef2)- F (19) 
4 

A condic;:ao de viabilidade da estrategia de «exportac;:ao» - o prec;:o de 
entrega aos clientes mais distantes nao deve ser superior ao prec;:o maximo 
que estes aceitam pagar - torna-se menos restritiva. Ela escreve-se 

De (14) e (19) vem que a comparac;:ao da rentabilidade das estrategias 
de «exportac;:ao» com discriminac;:ao de prec;:os e de «investimento» em 8 pode 
esc rever-se 

(2) Esta afirmac;:il.o e valida nil.o s6 para a curva de procura linear mas tambem, mais 
genericamente, para curvas de procura menos convexas do que a exponencial negativa (STEVENS 
e RYDELL, 1966). 
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A condi<;:ao (21) e representada no grafico n. o 2, no domfnio de viabilidade 

das duas estrategias, parametrizada para ..E...= 0,025 e ..E...= 0,05. 
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2.3 - Optlmo social 
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Utilizaremos como criteria de optimalidade o beneficia social'de cada 
estrategia, lfquido dos custos totais de produ<;:ao e transporte do bem (STERN, 
1972). Trata-se de comparar tres situa<;:oes distintas: exporta<;:ao de A para 8 
a pre<;:o lfquido uniforme; exporta<;:ao de A para 8 com discrimina<;:ao dos 
pre<;:os; produ<;:ao descentralizada nas duas cidades satisfazendo a procura 
local. Neste ultimo caso, o beneficia social e o mesmo, quer as duas unidades 
produtivas sejam empresas independentes (equilibria nao cooperative) quer 
sejam estabelecimentos da mesma empresa. 

Dada a fun<;:ao de procura inversa p = 1 - q, a utilidade total de um 
consumidor que paga o pre<;:o p (area sob a curva de procura) e 

[
rq(1- x) dx=x- x

2
lq =q- q

2 
=(1-p)- (1 -P)

2 

Jo 2 o 2 2 

1 -1- (p2) 
2 

Assim, o excedente do consumidor vem 

..!_ (1 - p2) - p (1 - p) = ..!_ (1 - p)2 

2 2 

0 beneficia social lfquido associado a estrategia de exporta<;:ao com pre<;:o 
lfquido unico corresponde ao total dos beneffcios usufrufdos pelos consumidores 
das duas cidades, deduzidos os custos totais de produ<;:ao e transporte do 
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produto. Decompoe-se no excedente total dos consumidores e no lucro da 
empresa. 

Set= na (1 - p2) + nb [1 - (p + t)2]- nb t [1 - (p + t)]- F = 
2 2 

= {n;(1-p)2 +~b[1-(p+t)F} + [nap(1-p)+nbp[1-(p+t)]-F} = 

= CSet+ net 

Set beneficia social da estrategia de exportac;:ao a prec;:o lfquido unico 

CSet excedente do consumidor 

11'et lucro da empresa 

(22) 

Substituindo (11) em (22) e dividindo por N, o beneficia por habitante da 
estrategia de exportac;:ao a prec;:o lfquido unico vem 

Set=_!_(~-~et _ _!_e2t2+~- e3t2 +t2e)-f_ (23) 
N 24 2 4 4 2 N 

0 beneficia social lfquido da estrategia de exportac;:ao com absorc;:ao do 
custo de transporte e 

Dividindo (24) por N e simplificando, obtem-se o beneffcio lfquido por 
habitante 

Sed=~ (1 - 2et + et2)- f._ (25) 
N 8 N 

0 beneficia social da descentralizac;:ao da produc;:ao nas duas cidades e 

S;=(na+nb)(1 -p2)-2F (26) 
2 

Quer as unidades produtivas sejam empresas independentes, quer sejam 
estabelecimentos da mesma empresa, o prec;:o praticado e, como vimos atras, 

p* = _!_. Substituindo este prec;:o em (26) e dividindo por N, obtem-se o beneffcio 
2 

lfquido por habitante. 

A partir de (23), (25) e (27) e possfvel estabelecer as condic;:oes de 
optimalidade da descentralizac;:ao da produc;:ao. 

§..I~ Set # e3 (!.!.- !.) + e 2t 2 + e (~ t- t 2) - 2 f._~ 0 (28) 
N?'N 2 4 4 2 N?' 
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No gratico n. o 1 representa-se a condi<;:ao (28), parametrizada para 
F F N = 0,025 e N = 0,05, no dominic de viabilidade das duas estrategias. 

(29) 

No grafico n. o 2 representa-se a condi<;:ao (29), parametrizada para 

~ = 0,025 e ~ = 0,05, no dominic de viabilidade das duas estrategias. 

3 - Conclusoes 

Dos graticos n.08 1 e 2 podem retirar-se as seguintes conclusoes: 

1) Em bora o con junto de pontes de equilibria nao cooperative 

B = [(e, t) : e ~ 4 £., e ~ 1 
-

2t } nao esteja contido no con junto 
N 4t 2+ 1- 2t 

de pontes em que a descentraliza<;:ao da produ<;:ao e socialmente 
optima E =[(e. t) : Si (e, t) ~Set (e, t)], a diferen<;:a dos dais 
conjuntos, B-E, e muito menor do que a sua intersec<;:ao. As 
condi<;:oes de existencia de um equilibria nao cooperative 
(separa<;:ao espacial das duas cidades e equilibria na distribui<;:ao 
da popula<;:ao) coincidem, genericamente, com as que tornam a 
descentraliza<;:ao da produ<;:ao uma solu<;:ao socialmente preferivel 
a sua concentra<;:ao na cidade mais populosa; 

2) 0 conjunto de pontes (e. t), em que a descentraliza<;:ao da produ<;:ao 
par uma empresa e rentavel D =[(e. t):rri (e. t) ~net (e, t)], esta 
estritamente contido no conjunto E, em que a descentraliza<;:ao 
da produ<;:ao e socialmente optima. lsto significa que o mercado 
discrimina contra a descentraliza<;:ao da produ<;:ao para as valores 
(e. t) E E-D; 

3) 0 grau de enviezamento do mercado na afecta<;:ao espacial da 
actividade produtiva, medido pela diferen<;:a en- es, em que en 
e a quota minima de popula<;:ao na cidade B que torna rentavel 
o investimento em B [rri (en, t) =net (en, t)] e es, a quota acima da 
qual a descentraliza<;:ao e socialmente optima [Si (es, t) =Set (es. t)] 
e fun<;:ao decrescente do custo de transporte entre as duas 
cidades; 

4) 0 grau de enviezamento do mercado e fun<;:ao crescente do peso 
das economias de escala, medido pela ratio custo fixo/popula<;:ao 
total; 

5) 0 grau de enviezamento do mercado e claramente superior no 
caso em que a exporta<;:ao e feita com absor<;:ao do custo de 
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transporte, relativamente ao caso em que o consumidor paga a 
totalidade do custo de transporte; 

6) Contudo, no caso particular em que (e, t) e [<e. t): - 1
- < t ~ 1 

2-Q 

e e < 4 ~}· tanto as estrategias de exporta<;:ao a pre<;:o lfquido 

unico como de investimento sao inviaveis. A estrategia de 
exporta<;:ao com absor<;:ao do custo de transporte e a unica que 
permite o fornecimento do produto aos consumidores da cidade B. 

Assim, sabre a necessidade e natureza da polftica regional, pode afirmar
-se que: 

A polftica regional e necessaria. A simples presen<;:a de 
economias de escala e de custos de transporte determina que os 
comportamentos optimizantes das empresas se traduzam na 
concentra<;:ao da actividade produtiva em areas de forte densidade 
populacional, acima do nfvel socialmente desejavel. 

A polftica regional nao se esgota na reduqao dos custos unitarios 
de transporte. Embora esta redu<;:ao aumente os Iueras eo bem-estar 
associados ao movimento dos produtos, o estudo realizado permitiu
-nos concluir que, tomada isoladamente, ela conduz ao 
aprofundamento da divergencia entre o padrao locacional gerado pelo 
mercado e o padrao locacional socialmente 6ptimo, refor<;:ando a 
tendencia a concentra<;:ao espacial da actividade produtiva. 

A polftica regional tem como elemento fundamental a reduqao 
do peso das economias de esca/a, nomeadamente atraves do subsfdio 
dos custos fixos, no sentido da descentraliza<;:ao da actividade 
produtiva. 

Pelo contrario, a absorqao dos custos de transporte pe/as 
empresas e socialmente negativa, conduzindo a concentra<;:ao 
espacial da actividade produtiva. Exceptua-se deste jufzo o caso em 
que, encontrando-se as cidades muito afastadas e sendo diminuta a 
popula<;:ao de B, a absor<;:ao do custo de transporte e o unico meio 
de fornecer o produto aos seus habitantes. 
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PONTES, Jose Pedro - Equilibria de mercado e 6ptimo numa economia 
espacial. 

Numa economia espacial constituida por duas cidades com popula<;:ao desigual, comparam
-se duas configura<;:oes de localiza<;:ao da actividade produtiva de um bem homogeneo em que 
existem economias de escala: concentra<;:ao da produ<;:ao na cidade mais populosa, exportando
-se o produto para a outra cidade; descentraliza<;:ao da actividade produtiva nas duas cidades. 
Conclui-se que, em rela<;:ao ao 6ptimo social, o mercado discrimiria a favor da concentra<;:ao espacial 
da produ<;:ao de um modo tanto mais intenso quanta menor for o custo de transporte entre as 
cidades e maior for o peso das economias de escala. 

PONTES, Jose Pedro - Optimum market equilibrium in a spacial economy. 

In a spacial economy consisting of two cities whose populations differ in size, the author 
compares two localizations configurations of the productive activity of a homogenean asset in which 
economies of scale are to be found: the concentration of production in the most highly populated 
city, and the exporting of the product to the other city; decentralization of the productive activity 
in both cities. The author concludes by saying that as regards the social optimum, the market dis
criminates in favour of the product's spacial concentration. 

The lower the cost of transport between the two cities and the greather the weight of econo
mies of scale, the more intense will be this form of discrimination. 
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