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Ensaio de análise
dos custos sociais
da expansão urbana

A urbanização constitui um fenómeno irre-
versível. Ao lado das vantagens individuais
e colectivas que proporciona, parece poder
constatar-se que os seus custos, tanto indi-
viduais como colectivos, aumentam, e por
vezes de forma muito acentuada. Uma ten-
tativa de análise desses custos pode, por-
tanto, ter algum interesse para uma avalia-
ção mais equilibrada do fenómeno.

0. Introdução

0.1. A expansão urbana traduz-se normalmente pela deslo-
cação de mão-de-obra de estruturas económica, cultural e espacial-
mente primárias;, para estruturas terciárias. Esta deslocação im-
plica geralmente certa desorganização social como estado intermé-
dio entre a organização e a reorganização. Simplesmente, como a
expansão é demorada ou contínua» a desorganização tendente à
reorganização conduz à evolução constante das estruturas urbanas,
e essa evolução tem um custo, como contrapartida de benefícios;
por exemplo: a maior liberdade do comportamento social 1 tem
como contrapartida uma regulamentação multiforme dos aspectos
correntes da vida.

O fenómeno da urbanização parece irreversível, e calcula-se
que, dentro de duas gerações dois terços dos habitantes da C E E
viverão em zonas urbanas ou suburbanas de apreciável dimensão
e disporão de fins de semana de três dias como forma de amor-
tizar os tempos de transporte.

Esta irreversibilidade parece querer significar que, sejam

* Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.
1 Em relação às zonas rurais tradicionais.
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quais forem os custos sociais da urbanização esta é um fenómeno
que se produz e que oferece — pelo menos até certo ponto — com-
pensações suficientes a esses custos.

Não pretendemos, contudo, analisar o problema no seu con-
junto.

0.2. O que se ensaia neste artigo * é o estudo dos custos
sociais provocados pela expansão urbana de uma dada zona e refe-
ridos à população que a habita.

Tentou-se inicialmente construir um modelo global envolvendo
a consideração conjunta das principais variáveis «urbanas» que
influenciam o bem-estar da população, e resumir os resultados num
número reduzido de formas analíticas. Porém, as dificuldades
encontradas foram grandes, pois as estatísticas da textura ur-
bana ainda são muito escassas e poucos ensaios de correlação têm
sido feitos; além disso, a análise social dos mecanismos urbanos
ainda tem largo caminho a percorrer. As dificuldades revelaram-
-se sobretudo em três campos:

— estabelecimento das relações funcionais e de relação;
— parametrização, ou pelo menos determinação dos campos

de variação dos parâmetros;
— formulação de hipóteses de ibase, suficientemente simples

e não muito irreais.

Alguns modelos de análise urbana foram e continuam sendo
estudados pela Rand Corporation [6,7] com vista ao estudo da
localização residencial e dos empregos e do seu interjogo, e ao
estudo dos fenómenos de tráfego. Nestes modelos tentou-se o esta-
belecimento de relações entre as variáveis interessantes através
de correlações e regressões sobre séries estatísticas obtidas por
análises de «cross-section» (de preferência às cronológicas) sem
obedecer a nenhuma predeterminação teórica, isto é, tentou-se
reconhecer e parametrizar as variáveis constatadas como signifi-
cativas. Todavia, apesar dos poderosos meios utilizados, os resul-
tados ainda não são satisfatórios, e somente se obtiveram alguns
modelos parciais. Por nosso turno, uma tentativa de adaptação
de alguns resultados revelou-se ilusória.

0.3. As dificuldades encontradas e a consideração do exemplo
acima depressa nos levaram a desistir do primeiro intento. Eviden-
temente que «arranjando» de forma adequada as hipóteses seria

* Agradece-se ao Eng.° Leite GARCIA a muito útil e construtiva crítica
que nos fê z sobre o texto primitivo deste artigo, a qual nos permitiu melho-
rá-lo. No entanto, dos erros ou omissões que subsistem, cabe ao A. a inteira
responsabilidade.

S85



sempre possível construir um modelo. Mas isso talvez não fosse
mais do que puro «playmetric» sem grande interesse.

Preferiu-se, portanto, o método das aproximações parciais»
utilizando ocasionalmente uma aparelhagem matemática relativa-
mente simples (com o fim de dar maior precisão à análise) e
algumas hipóteses de simplificação que são devidamente explicita-
das no texto.

Assim, em primeiro lugar, ensaia-se estudar os determinantes
da satisfação do indivíduo — que racionalmente tenta maximi-
zá-la — numa óptica microMSOcial e mediante uma análise estática.
Em seguida, iprocura-se ver quais as variações da satisfação colec-
tiva (macro-social) e individual produzidas pela alteração dos ní-
veis de preços dos serviços colectivos sequentes ao crescimento
da população.

Entre os variáveis e múltiplos factores de bem-estar e da
privação de bem-estar tomaram-se preferentemente em considera-
ção aqueles que eram determináveis mais objectivamente, como
por exemplo: preços, distâncias, quantidades de bens ou serviços,
custos, tempos, etc. Muitos aspectos ficaram, pois, por analisar,
até porque havia um limite de páginas; um desses aspectos
é o dos custos interiores dos indivíduos provocados pela vida gre-
gária urbana- Mas, compreende-se que a sua determinação é difícil-

0.4. Três observações de carácter metodológico terminam a
Introdução:

O texto deste trabalho refere-se frequentemente a «citadi-
nos» «indivíduos»; deve notar-se, contudo, que quando os citadi-
nos ou indivíduos são considerados «agentes económicos calculan-
tes», esses termos equivalem a «família», porque, com efeito, é
o rédito global familiar que faz face às despesas de cada um e
de todos os membros do agregado familiar, e é a família que dis-
pende um determinado orçamento de tempo.

A segunda observação liga-se à última frase de 0.3. «deter-
minação difícil». Isto releva francamente do facto de a noção
de custas sociais ser desconfortàvelmente vaga e a sua precisão
não ultrapassar, por exemplo, a de «desutilidades». Para o intuir
—* e este verbo é em si mesmo uma quase escapatória — basta pen-
sarmos que o homem consciente é um ser evolutivo, é um ser
que se adapta: evolutivo na sua dimensão histórico-ísocial, en-
quanto produto de uma cultura, e evolutivo na sua dimensão indi-
vidual na medida em que realiza no tempo concreto uma adaptação
contínua ao meio ambiente em que se insere, sempre que o não pode
transformar. Se essa adaptação é uma adaptação por assumpção
— bem mais profunda do que por conformação — podemos dizer
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que adaptar-se é ultrapassar e anular certos custos; o tempo
amortiza os custos2.

Talvez esta observação ajude a compreender a insistência com
que tentamos a redução do custo social a custo económico — afec-
tação necessária de parte de recursos limitados a certos dispên-
dios. Esta dificuldade metodológica merecia uma discussão mais
repousada; entretanto fica explícita.

A terceira referense às abstracções que fazem com que a aná-
lise não seja uma representação exacta da realidade. Sirvam-nos,
porém, de consolo as palavras de DORFMAN, SAMUELSON e SOLOW
[4]: «What we have a right to ask of a conceptual model is that
it seize on the strategic relationships that control the pheno-
menon it describes and that it hereby permit us to manipulate,
i. e., think about the situation».

1. Factores urbanos de satisfação individual e condições de maxi-
mização

Definimos, em primeiro lugar, uma zona geográfica com deter-
minada dimensão, onde se localiza determinada população (P)
e que se chama zona urbana (Z) por contraste de densidade de
ocupação da sua superfície com uma área que a circunda e que
se designa por área rural. Definimos igualmente que Z é uni-
central8, no sentido de que empregos e locais de aprovisionamento
se localizam numa sub-zona central. Finalmente, supõe-se que há
uma dada estrutura de preços e uma dada estrutura de distri-
buição de rendimentos.

1.1. Localização do alojamento

Pretende-se determinar a localização mais conveniente do indi-
víduo em Z, não considerando o custo de adaptação se ele é imi-
grante. A análise estática do problema pode formular-se da se-
guinte maneira: dado um determinado rédito disponível para con-
sumo, o indivíduo j vai escolher a localização do seu alojamento
em função do preço do® terrenos B do custo (medido em termos de
custo total de transporte) do seu afastamento da subzona central.

O preço dos terrenos é decrescente a partir do centro para a
periferia, embora possam existir áreas previlegiadas (dependentes

2 u m político alemão do NDP afirmava há pouco tempo que «Hitler
já está amortizado».

3 Uma estrutura pluricentral implicaria a compartimentação geográfica
de *Z e o estudo particular de cada um dos subconjuntos e das suas interre-
]ações em Z.
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de factores tais como verdura, ensolamento, snobismo, etc.) ou
menos preferidas (insalubres, próximas de áreas industriais, etc),
num e noutro caso tendo em conta o tipo de habitação. Bodê -se
estabelecer um mapa cartográfico do preço dos terrenos, como,
por exemplo, o que se apresenta seguidamente — as depressões
designando as áreas menos preferidas e as elevações as mais pre-
feridas.

Fig. 1

O custo global do transporte compreende o custo directo em
dinheiro e o custo indirecto em tempo despendidos na deslocação.
A tomada em consideração do custo em tempo põe evidentemente,
o problema de o reduzir a uma unidade de conta agregável à pri-
meira parcela. Para isso recorre-se a um raciocínio marginalista
de substituição.

Consideremos o caso de um indivíduo que vai mudar de em-
prego. Os custos de adaptação são nulos, mas o tempo de trans-
porte gasto na deslocação domicílio-emprego é superior em duas
horas ao despendido anteriormente. A soma — sob a forma de
aumento de salário diário — que ele estima suficiente para com-
pensar a privação de uma hora livre é, suponhamos, de 5$00; a
estimada para a segunda hora é de 10$00, mais a compensação
de 5$00 que é o custo directo do transporte. Assim, o custo em
tempo do transporte diário pode ser equiparado a 15$00, o que
perfaz cerca de 400$00 mensais. É evidente que o valor atribuído
ao tempo livre é função do mapa de preferências4 do indivíduo e
do nível de satisfações a que ele se situe: v. g. a fornei pode tornar
nulo o valor do tempo livre.

4 Os factores psicológicos também intervêm: o custo subjectivo aumen-
tará se ele se enerva com a circulação e diminuirá se faz o percurso em boa
companhia.

S88



O custo global do transporte aumenta evidentemente com o
afastamento do centro, embora de forma menos que proporcional,
pois que a velocidade de transporte acelera-se do centro para a
periferia.

Se colocarmos a distância (S) em abcissas e os custos em
ordenadas, pode-se estabelecer a seguinte representação gráfica:

A linha A refere o custo dos terrenos, a linha V o custo di-
recto do transporte, a linha 6" o preço em tempo, e a linha
B = &' -f- &" o custo total do transporte.

A «forma» das curvas depende de várias circunstâncias tais
como a existência de parques, de bairros «sinobs»», de vias rápidas
de acesso etc. Em geral, parece que os terrenos a oeste das cida-
des europeias e americanas são preferidos aos terrenos a leste,
como zonas de habitação.

A curva dos transportes tem como forma geral a dada pelas
desigualdades dB/dS>0 e d2B/dS2<0, sendo B=f (S).

A curva dos terrenos — expressão da medida de aloja-
mento5— respeita a desigualdade dA/d8<0, sendo A~g(S).

O preço dos terrenos e o custo total do transporte jogam em
sentido oposto e são ambos função da distância. A localização
mais conveniente verifica-se quando as respectivas desutilidades

5 Discutindo este ponto do trabalho e suas conexões com a formação
da renda fundiária, M. J. MACNEIL fez-nos notar o aspecto da expansão
<'vertical» dos terrenos urbanos. Porém, cremos que a análise não se modifi-
cará sensivelmente, pois a especulação fundiária sobre a superfície edificavel
faz com que o preço da superfície coberta não diminua (pelo menos); apenas
seria necessário passar da consideração de superfícies à de volumes, de 2 a 3
dimensões.
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marginais se equivalerem: 18U/8B | = 18U/S11, sendo U{A, B),=
= U[(8)]f donde

(1) \(8U/8B) . (dB/d8)\ = \(8U/8A) . (dA/ãS)\

O indivíduo tentará variar 8 de tal forma que o crescimento de
uma desutilidade seja compensado pela diminuição da outra.

Este esquema simplificado de localização apresenta um certo
interesse para o resto da análise, como se verá. No entanto, a loca-
lização pode ser analisada em termos mais amplos, conjugada-
mente com outros factores determinantes da satisfação do indiví-
duo urbano.

1.2. Factores determinantes da satisfação do indivíduo ur-
bano; sua maximização

1.2.1 Mantidas as hipóteses de 1.1. é tomado um indivíduo
urbano médio cuja função de satisfação é expressa por uma
equação comportando um número limitado de variáveis explicati-
vas.

(2] Uj=U (sr q}, q}, t)) « = 2 n)

sendo:

s. — a localização medida em termos de distância à subzona
central;

qj = quantidade consumida de alojamento;
qi = quantidades consumidas dos diferentes bens e serviços;
/* = tempo livre líquido.

Este indivíduo tem um comportamento normal e tenta maxi-
mizar a sua satisfação pela utilização eficiente dos seus recursos
em rédito disponível para consumo Rf (um certo consumo futuro
é deduzido) e em tempo Th cuja cifra diária se pode estabelecer
em média em 5 horas por dia útil6 (Tf = a . 5, sendo a um factor
de proporção) Satisfaz, portanto, às seguintes condições de res-
trição.

(3) R= 2
* = 2

6 24 h. — 8 h. de sono — 3 h. de refeições e cuidados pessoais — 8 h. de
trabalho = 5 h. O que interessa sublinhar é que Tj é um dado.
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(4) T = 2
I = 1

e às condições de não nulidade

q}>o; p*>o\ t}>o

sendo p os preços directos dos bens e serviços consumidos e t os
preços indirectos em tempo (agora medidos em tempo) consu-
midos na prestação de serviços (mais correntemente no trajecto
casa-emprego) e na aquisição de bens e serviços (o tempo gasto
para ir e vir aprovisionar-se no centro comercial) 7.

A partir deste modelo e fixando Sj é possível, pela técnica
da programação linear determinar a satisfação máxima condi-
cionada para esse Sj. Se passearmos «/ em Z obtemos uma nova
cartografia das satisfações de j condicionada sempre aos Rj e T}
de que dispõe. Sobre esta cartografia a cota máxima representa
a posição óptima das óptimas.

O dual do programa linear não é imediatamente possível por-
que t*(Sj) e Pjisj) não são lineares. Mas pensamos que não in-
teresse determo-nos neste aspecto; utilizando a programação não
linear seria sempre possível maximizar Uh

1.2.2. Retemos apenas alguns aspectos do método de Khun-
-Tucker 8 que nos interessam para estudar as condições de maxi-
mização condicionada de U em relação a cada uma das variáveis
explicativas.

Pelo emprego dos multiplicadores indeterminados de Lagrange
procure-tse a maximização não condicionada de L9.

= U — X . R — ^ . T

7 Claro que o tempo gasto (ou perdido) no Chiado sob o pretexto de
compras pertence a í * e não a t*-. Vários refinamentos sociológicos são possí-
veis nesta análise.

8 Supomos que Rf e Tf apresentam satisfações marginais decrescentes.
9 Para um método analítico similar cf. [8].
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Assim:

ÒL ÒU ÒR
ò . . . ò . . .

= 0

e, portanto:

(6)

.1)

.2)

.3)

.4)

òqj

ÒU

ÒU

= \p*

s,

ÒU
òtf

= /£.

= f-

V) Cy)

dt, + f* q'
d^_
dSj

sendo A a utilidade marginal rédito, e positivos (8U/8X = R; A > 0)y
e fx a utilidade marginal do tempo e igualmente positiva.

Uma interpretação destes resultados pode ser a seguinte:

(6.1.) —A satisfação marginal retirada da variação da quan-
tidade consumida do bem ou serviço i é proporcional ao seu preço
directo e ao seu preço em tempo. Como a utilização de transporte
é um consumo complementar do de outros bens e serviços, uma
conveniente separação e reagregação das variáveis permitir-nos-ia
dizer que a satisfação marginal dada por i é proporcional ao seu
preço total.

(6.2.) —A satisfação retirada da variação da quantidade de
terreno (alojamento: bem uniforme) é proporcional ao seu preço
que por sua vez depende da localização. A mesma observação que
em 6.1. quanto aos transportes.

(6.3.) —A satisfação retirada da variação da localização é
proporcional às variações das quantidades consumidas de aloja-
mento e de bens, ponderadas respectivamente pelas1 consequentes
variações do preço do alojamento e dos tempos gastos.

(6.4.) —A satisfação marginal da variação de tempos é igual
cujo valor está condicionado em «feed-back» por t .* = Tj —•

* 4j ' e ' Portant°> finalmente por s$, uma vez que T}

a
— 1J t *'
ê dado.



Aliás é fácil de ver que Sj é a variável estratégica de (6)
em análise estática.

1.2.3. Uma relação mais sintética entre as variáveis expli-
cativas pode ser estabelecida supondo determinado nível de satis-
fação e fazendo, a partir de (6.2) e de (6.4)

( 7 > * $ / > < > < "

Substituindo (7) e (7') em (6.1) e em (6.3) e utilizando um
teorema de Euler10, estabelece-se a seguinte igualdade de quo-
cientes de diferenciais de grandezas homogéneas:

<8) L
Quer dizer que a razão de substituição (ou de troca) do con-

sumo do bem i por alojamento é igual à razão de troca do tempo
dispendido na aquisição do bem i pelo tempo livre líquido. Isto
evidencia uma certa substituibilidade entre os dois recursos tempo
e rédito, na vida urbana.

As conclusões retiradas de (6) e de (8) explicitam as condi-
ções de bem-estar individual, em Z, numa perspectiva estática.

1.2.4. A passagem à consideração da satisfação colectiva
requer certas precauções, pois põe-se o problema da comparabili-
dade das satisfações individuais.

No entanto, para uma dada estrutura de preços e para uma
dada distribuição de rendimentos, é possível admitir uma função
de satisfação colectiva da população P em Z, da forma

e que
p

(9) dU,= 23 du

10 Que se exprime assim:
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cujo vector gradiante (BF/BUJ) é considerado conhecido ordinal-
mente.

É possível ainda definir os valores de q e s que maximizam
Ug. Mas esta maximização colectiva não nos interessa directamente,
nem a discussão e controvérsia que rodeiam a maximização das
macro-funções. Basta-nos saber, e este aspecto parece menos con-
travertido, que se dU}- ^ 0 não for incompatível com dUi = ... —
= dUj- i = dUj -i ! = ... = dUp e se a estrutura da distribuição em
P dos Rj e Tj- não for afectada, então variações nas derivadas (6)
provocam variações de sentido conveniente em Uz. E se para todos
os TJj variando no tempo (0) as variações de cada 0 forem todas
d o m e s m o s e n t i d o : (dUj \ 0 ) > 0 o u (dUj \ 0 ) < 0, p a r a j = l...P,
então os sucessivos 8Uz / SP são ordenáveis no tempo peio menos
em cada par de momentos.

1.3. Um modelo particular

Um caso particular do modelo apresentado em 1.2. foi elabo-
rado por ALONSO [1] para o Joint Center of Urban Studies of Har-
vard-MIT, e destinado a estudar fundamentalmente o preço dos
terrenos urbanos.

Nesse modelo, o tempo não foi contabilizado e todos os outros
bens, além dos terrenos, foram agregados numa só variável v.
A variável a explicar é o preço dos terrenos; o preço que um indi-
víduo está disposto a pagar por um terreno é dado pelo sistema

p(s)

para um dado nível de satisfação.

2. A expansão urbana; evolução do custa dos serviços colectivos

Passamos da análise estática à dinâmica, supondo que a po-
pulação P cresce no tempo (0): dP/dO > 0, e que este cresci-
mento faz variar os preços dos serviços colectivos (perspectiva
macro). O rendimento colectivo aumenta também no tempo, e in-
clusive não se exclue que aumente mais rapidamente que P. Sim-
plesmente supõe-se A0 suficientemente pequeno para que a estru-
tura de distribuição do rendimento não se altere substancial-
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menteia nem se modifique sensivelmente o conjunto dos mapas de
preferências dos indivíduos.

2.1. Custo de produção; situações possíveis

A partir da lei da oferta e da demanda é de admitir que o
aumento da procura global constitui um estimulante ao aumento
de preços, que se verificará a não ser que a oferta reaja elástica-
mente e sem desfazamentos ou que os preços estejam bloqueados
legalmente.

2.1.1. Considerando a reacção da oferta deve proceder-se a
uma distinção entre:

— aqueles bens e serviços cuja produção se localiza obriga-
toriamente em Z;

— e aqueles cuja produção pode não estar localizada em Z.

A primeira categoria diz normalmente respeito aos serviços,
nomeadamente aos serviços colectivos; a segunda compreende mais
especificamente a produção de bens.

Quanto aos bens e serviços cuja produção não está obrigato-
riamente localizada em Z supomos que a oferta reaje adequada-
mente, mantendo-se os preços estáveis.

Quanto aos serviços de produção localizada em Z, o problema
da reacção dos preços apresenta-se diferentemente, conforme o
estado de produção no momento 0O. Para simplificar admitimos
que todas as empresas produtoras de serviços (transportes, arrua-
mentos, correios, telefones, escolas, parques, assistência clínica,
hospitais, polícia, tribunais, energia, gás, esgotos, adução de
águas, etc.) são públicas ou para-públicas, isto é, não visam essen-
cialmente o lucro máximo, mas sim a maximização social dos ser-
viços que prestam.

2.1.2. Em relação ao ponto de partida 60, duas hipóteses se
podem pôr:

I) As empresas não atingiram o pleno emprego da sua capa-
cidade de produção;

11 Mais rigorosamente1: a distribuição dos rendimentos obedece a um
modelo aleatório estável, em que o rédito individual é função global

R = 7/ cB+V+V (/=1...«)
onde r)i representa um termo aleatório de esperança matemática nula e
7y e gy dois parâmetros numéricos.
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Et) As empresas utilizam já plenamente a sua capacidade.

Vamos analisar em rápido esquema teórico as posições pos-
síveis para uma empresa H produtora do serviço X (homogéneo)
e localizada em Z.

I) H não atingiu o pleno emprego da sua capacidade de pro-
dução.

Pode ainda distinguir-se o caso em que a empresa e^iá na fase
de custos marginais decrescentes ou na fase de custos marginais
crescentes. A primeira hipótese refere-se a um caso eminentemente
temporário para uma população continuamente crescente; a se-
gunda hipótese parece mais normal e corrente. Em qualquer dos
casos, a evolução dos custos deve-se comparar à evolução dos pre-
ços de venda do serviço X.

a) Se o preço de venda se mantém fixo, então o resultado lí-
quido da empresa é dado por

(11) B= f x [Po — Ca(X)]ãX
JXo

B > 0 representa o benefício directamente colhido pela empresa H
e, talve^, indirectamente pela comunidade, através dos serviços de
melhor qualidade; B <0 representa uma desvantagem para a
empresa que se manterá eficazmente produtiva com subsídios ou
injecções de créditos.

6) Se o preço de venda acompanha os custos marginais, então
haverá um resultado líquido para a comunidade em Q, em relação
a 0o que será dado por

(12) B=X0.[Ca(X0)—Ca(X1)] + I ' [Ca(X0)—Ca(X)] ãX

TL) H tinha já atingido em O0 o pleno emprego da sua capa-
cidade de produção.

Portanto, para aumentar a produção necessita de novos inves-
timentos (A K). A evolução dos custos de produção depende pois
essencialmente da posição do coeficiente capital-produto marginal
(Zi, Xo) relativamente ao coeficiente médio em Xo.

a) O coeficiente marginal é superior ao coeficiente médio:

(13) /\Y -^ Yo p./\X^p.XoXo +

sendo p o preço da produção em termos de produto1S.
12 Que se pode decompor em dois sub-tempos: um em que Ca(x) <
() e outro em que Ca(x) > Ca(x0), se é que os dois existem.
13 Numa matriz in-out p será a taxa de conversão do output em valor

acrescentado.
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De (13) pode deduzir-se que, devido pelo menos a maiores
amortizações, os custos aumentam mais rapidamente que a pro-
dução (elasticidade - preço - produção > 1). Produz-se, portanto
um aumento dos custos unitários. Fórmulas análogas a (11) ou
(12) esclarecem o resultado deste aumento de custos, conforme
a reacção de preço de venda.

b) O coeficiente marginal é inferior ao médio.

(14) A Y < Y — • x +/\ X ^ Xo

De (14) é possível supor que os custos marginais são menores
que os custos médios em 0O, quer dizer que os novos custos mé-
dios são inferiores aos anteriores, e, portanto, que a elasticidade
referida é < 1.

Segundo as reacções de p, (11) ou (12) completam a aná-
lise 14.

2.2. Efeitos das variações dos custos sobre o nível de satisfação

Segundo 2.1. os custos de produção dos serviços colectivos
podem baixar, manter-se ou aumentar. Recolhemos o caso em que
se verifica um aumento generalizado dos custos de produção, pelo
menos a partir dos limiares máximos da capacidade de produção
instalada; para a hipótese contrária o problema será analitica-
mente o mesmo.

O aumento dos custos unitários da produção tem com con-
sequência ou o aumento do preço de venda ou a atribuição de sub-
venções sustentadas pelos fundos colectivos. Se estes são alimen-
tados pela imposição fiscal local então os subidios não são mais
do que uma forma indirecta de se pagar o aumento de preços, pois
os recursos afectados não são empregues na satisfação de outras
vantagens colectivas15. Se os fundos provêm de recursos fiscais

14 Enfim, há aqui um pequeno abuso de notação das diferenças (cordas)
e diferenciais (tangentes); não é grave se pensarmos que as desigualdades
(13) e (14) se verificam ponto a ponto.

15 No entanto, entra em equação o problema da distribuição do B nega-
tivo. Pode raciocinar-se da seguinte maneira: é aceitável um novo imposto
municipal sobre estabelecimentos de luxo que permita manter o uso do metropo-
litano a preço acessível; ou desta outra: não é aceitável que os recursos em-
pregues a subvencionar o metropolitano não sejam empregues na construção
de alojamentos para famílias pobres ou a melhorar a assistência pública.
Como^ nota documental note-se que os subsídios outorgados pelo Governo
francês aos transportes colectivos de Paris ultrapassam os subsídios de
fomento para certas províncias francesas.
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nacionais, então o resto da Nação subvenciona algumas facilidades
colectivas de Z. Isto ocorre, não poucas vezes, com as capitais
nacionais que mantêm certas infraestruturas subvencionadas, o
que explica em parte a «criação» de economias externas e o seu
poder de atracção aglomeraste.

Se os preços sobem, equações análogas à (12) dão-nos a me-
dida em que se produzem desvantagens colectivas.

Supondo que há M empresas de serviços, das quais G perce-
bem um preço pela sua prestação e M-G nada recebem (educação
infantil, primária, polícia, assistência social, arruamentos, par-
ques, etc.) e supondo que todas sofreram aumentos dos custos
de produção — sean subsídio® — entre 6O e 0l9 então o «desbene-
fício» colectivo foi de

M

(15) Bs= 2 B(Xh)+ S B (Xk)

sendo

*H
[pf-p(Xh)]dXh

(150 JX£

(15'0

Mas (15) é apenas uma medida rudimentar dos custos so-
ciais; quase não contém mais do que o agravamento dos custos
económicos da prestação dos serviços colectivos.

Os custos sociais são melhor pressentidos pela consideração
das desigualdades (6).

Já sabemos que todas as derivadas parciais SU/Sq1 (i=l ...n) ]
e 8U/8t* são positivas e as derivadas segundas são negativas.
Assim, um aumento do preço de vários serviços compreendidos
entre 2 e n de (6.1.) fará com que a derivada aumente e, portanto,
que a satisfação total diminua. Se o preço dos terrenos aumenta,
a derivada (6.2) aumenta e a satisfação total diminue também.

Sabemos igualmente que p\ = /(«/) e que ti.(sj) e que dpj /
/dSj < 0 e dtj/dSj > 0. Mas podemos melhorar as duas funções
acima, porquanto
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Isto entranha novos factores de aumento de (6.1) e (6.2) e que,
sendo possivelmente dpl =0 por anulação mútua dos efeitos de
s3- e de P (0), então (6.3) é decididamente negativa.16

Para cada nível de rédito, o indivíduo perde satisfação com
o crescimento da população, uma vez ultrapassados certos limia-
res. E como os seus t\ aumentam, o seu t: diminue, o que, por
(6.4), provoca uma diminuição suplementar de satisfação. Se isto
acontece para todos os j , então por (9) a satisfação colectiva di-
minue também.

É preciso, todavia, introduzir uma restrição a estas conclu-
sões: é a que derivaria de um forte aumento de x que eventual-
mente mais do que compensaria a desutilidade resultante do acrés-
cimo de preços e de gastos de tempos. Aliás, julgamos ser este
aspecto quQ, numa análise mais vasta, explicaria fundamentalmente
a produção factual da urbanização, juntamente com factores so-
ciológicos.

Em suma, fica assim exposto sumariamente o que nos parece
ser uma forma de aproximação parcial ao estudo do problema
em título.

3. Evolução dos custos de produção em pleno emprego

Estabelecido o modelo teórico anterior põe-se o problema de
conhecer a real evolução dos custos de produção dos serviços colec-
tivos.

Não dispomos em primeira mão de dados empíricos suficien-
temente rigorosos que nos permitam concluir no sentido da baixa
ou da alta, o que constitue uma limitação dificilmente superável.

Porém, estamos convencidos a partir da literatura consultada
e da observação pesisoal — mas não mais do que isso — que os
custos unitários de produção dos serviços colectivos aumentam
com o crescimento da dimensão urbana.

A seguir se donsideram três pontos: o primeiro concerne o
preço dos terrenos, cuja alta não parece muito convertível; os dois
outros alinham considerações (diferentes de provas) a favor da
alta ou da baixa dos custos de produção. Em 3.2. e em 3.3. não
se consideram as hipóteses A por duas razões: a primeira, por-
que a maioria dos serviços trabalham frequentemente em posições
próximas do pleno emprego; a segunda, porque mesmo em sub-
emprego a expansão de certas produções entranha modificações
qualitativas que requerem novos tipos de equipamento. Conside-
ramos apenas as hipóteses B e queremos saber qual das duas ten-
dências B)á) ou B)b) prevalece, em geral.

16 O que poderia significar a deslocação para Almada ... antes da Ponte.
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3.1. Um caso de oferta quase-rígida; os terrenos

Consideremos o caso concreto dos preços dos terrenos, quando
a população de Z aumenta.

O aumento da população (independentemente do facto de
aumentar o rédito individual) provoca quase necessariamente
maior procura de alojamentos e quase certamente um alargamento
da subzona central. Mesmo que o «volume de alojamentos» se ex-
panda verticalmente, o preço da superfície coberta aumenta, por-
que, como se disse, não só o custo de construção sobre a mesma
superfície de terreno aumenta, como também a especulação fun-
diária faz elevar, por vezes de forma acentuada, o preço das áreas
de expansão vertical. Aliás, esta expansão tem um limite dado
pela capacidade de escoamento da circulação nas artérias que ser-
vem essas áreas; o que acontece frequentemente é que as ruas são
alargadas à custa da diminuição da área edificável.

Resumindo, pode dizer-se que uma oferta razoavelmente rí-
gida faz face a uma procura elástica, e que, portanto, os preços
sobem. O efeito do aumento de população pode acumular-se com
o do aumento do rédito individual. É justamente a subida de preços
que freia a procura de alojamentos e a dirige para a zona exterior
que... era rural. As linhas cartográficas dos preços dos terrenos
alargam-se, mas não homotètieamente, pois as subzonas de cons-
trução mais antigas (onde os alugueres estão por vezes bloqueados
legalmente) conservam uma posição vizinha da sua antiga cota.

Este caso —• subzonas de construção antiga— pode sofrer
mudanças bruscas. Com efeito, independentemente de os alugueres
estarem bloqueados, o custo de substituição do equipamento urbano
nas subzonas mais antigas pode travar durante um certo espaço
de tempo a subida do preço desses terrenos; para se reconstruir
aí, tem de se atender ao custo do terreno em si e ao valor residual
do edifício existente. Mas a pressão da procura (sobretudo da
procura de instalações para serviços e estabelecimentos comer-
ciais e para administrações públicas) pode atingir tal intensidade
que se reconstrua de novo com prolongamento em altura, o que
se traduz possivelmente no «desperdício» de habitações antigas
capazes. Este «desperdício» pode ser avaliado marginalmente
pela diferença entre as rendas bloqueadas e as rendas livres que
as substituíram diminuídas estas de um factor correspondente
à qualidade do alojamento.

3.2 Expansão urbana e aumento dos custos de produção

Em favor da primeira hipótese militam várias razões.
Quase todos os serviços são absorsores de espaço urbano, e

os novos investimentos consomem, embora em proporções variá-



veis, espaço ou implicam rearranjos de espaços anteriormente ocu-
pados, o que conduz geralmente a imobilizações fundiâras. Ora o
preço dos terrenos sobe.

Mas além desta várias razões contam:
—exigência de pessoal cada vez mais qualificado à medida que

a dimensão do serviço cresce;
—exigência de melhor material (v. g. hospitais);
— a exigência de construções custosas mesmo que não ocupem

novas áreas (v. g.: passagens subterrâneas, metropolitano^ etc.
requeridos pelo adensamento da circulação urbana);

— e uma que convém destacar em especial: o custo crescente
dos trabalhos de reinstalação dos materiais necessários à presta-
ção dos vários serviços que se acumulam no mesmo espaço e que
podem constituir um embaraço mútuo à sua expansão ou simples
renovação17.

3.3. Expansão urbana e diminuição dos custos de produção

Em contrapartida, outras razões parecem existir que levam
a considerar a diminuição do coeficiente capital-produção.

a) Uma não dispicienda: o progresso técnico, incorporado no
novo equipamento utilizado, poderia provocar a diminuição dos
custos da produção.

Simplesmente, não é possível deduzir com certeza que a pro-
dutividade média aumenta mais fortemente que o custo provocado
pela variação do coeficiente de capitalização por unidade de mão-de^
-obra no que se refere ao sector serviços, além de que muito pro-
vavelmente os salários crescem em função das novas qualificações
profissionais exigidas 18.

17 Um exemplo. Em frente à casa que habitamos procede-se à instalação
subterrânea de um transformador da nova rede trifásica de energia. Na
excavação deparou-se com duas condutas de gás, uma de água, uma de tele-
fones, um grande colector de esgotos, e um canal de aeração do metropolitano.
Um engenheiro da EDF, que interrogámos, declarou que a despesa do custo
de instalação do material aumentava de 150 % por efeito daqueles obstáculos
(mais tempo, mais mão-de-obra) e do reduzido espaço de manobra de que
dispunha, a fim de não impedir a circulação.

18 Tomemos uma função de produção do tipo O = A.L1 ~~ P .K P
linearmente homogénea (para facilitar) e com todas as variáveis variando
no tempo (sendo x ama variável qualquer, notemos x=d\ogx tíf/para dt = 1).
Definindo o coeficiente de produtividade média O/L = p e do coeficiente de
capitalização K/L = rj, temos que À = p — /?. j Ora resta saber se nos serviços
se verifica p > $ . ̂  .

Lembremos ainda a curiosa tendência das «Administrações» à «partenogé-
nese».



Parece-nos que a conclusão não é liquida,
6) Uma outra releva da formação de economias de escala

consequentes ao crescimento da dimensão das empresas; embora
seja difícil saber qual é a dimensão óptima de uma empresa produ-
tora de serviços, a qual depende das condições locais.

BARDET [2] cita que «nos Estados Unidos as despesas muni-
cipais por cabeça nas cidades coem 1 milhão de habitantes são
três vezes mais fortes do que nas cidades de 30 a 50 mil habi-
tantes», o que é ainda mais significativo se tivermos em conta
que as cidades com mais de um milhão de habitantes não são
unicentrais. Um trabalho da CEDES [3] estudando estatistica-
mente os custos colectivos19 num conjunto de aglomerações do
norte da França, indica que os «custos colectivos apresentam
uma tendência para se agravarem de 40 % por cabeça entre uma
aglomeração de 10 000 habitantes e uma de 300 000», sendo a
qualidade do serviço prestado homogénea em relação às necessi-
dades locais. Parece, pois, que a partir de certo umbral de dimen-
são urbana, as economias de escala deixam de ser relevantes
para os serviços colectivos, ou passam mesmo a ser negativas.

c) Uma terceira razão a apontar é a da formação de even-
tuais economias externas e da aquisição pela zona Z das carac-
terísticas de «pólo de desenvolvimento».

O crescimento da população pode introduzir a criação de
outras produções e outras actividades e conduzir a diminuição de
alguns custos.

Estamos porém convencidos de que também aqui há umbrais.
Por exemplo no que respeita a distribuição parece haver umbrais
para uma dada dimensão e concentração urbanas, a partir da
qual os pontos de venda multiplicam-se mais rapidamente que a
evolução de P, em virtude das dificuldades de comunicações; o que
pode provocar a elevação dos custos. Nos Estados-Unidos muitos
super-mercados (que em si são um meio de baixar os custos) come-
çam a implantarem-se fora das zonas urbanas e ao pé das auto-
-estradas para o que dispõem de largos parques de estacionamento.

Mas a análise é ainda imprecisa, falta de monografias e de
estatísticas. Especialistas da matéria não tomam uma posição
categórica. Por exemplo, FLEICHER

 20 insiste que uma das carac-
terísticas intrínsecas das cidades é a disponibilidade de economias
externas, e que a cidade por efeito de feed-back estimula o pro-
gresso técnico. Mas simultaneamente põe reservas: «parece difícil
tornar operacionais as economias externas» e «o papel das cidades

19 Que compreendem: custas de manutenção da aglomeração (despesas
administrat ivas , arruamentos , esgotos, limpeza, e t c ) , custo dos serviços
prestados a par t iculares (correios, água, gás e electricidade), e custos de
Assistência Pública.

20 FLEICHER, Aaron — «The Economics of Urbanisation» in [5 ] .
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no desenvolvimento económico e nas inovações tecnológicas não
é necessariamente decisivo (need not be decisive; it need not even
important)».

Outro autor21 admite que o crescimento urbano pode provocar
mesmo deseconomias externas que afastam certas actividades das
cidades, relegando-as para zonas suburbanas. E sublinha ainda, que
as eventuais economias externas produzidas (e não a inversa) be-
neficiam apenas algumas empresas privadas, sendo o público quem
sofre as deseconomias.'

3.4. Uma conclusão

Antes de tentar uma conclusão, há dois aspectos que convém
notar.

Em primeiro lugar é preciso sublinhar que o interesse da
análise não é o de estudar a rentabilidade financeira, mas sim os
custos sociais para os utentes dos serviços.

Em segundo lugar, importa ter em conta uma característica
do output dos serviços: os serviços não são susceptíveis de esto-
cagem. Assim um telefone instalado, mas não utilizado, durante
certo espaço de tempo (por não ser preciso) constitui um serviço
de que o utente retirou toda a satisfação que quiz (consumiu o
serviço na proporção que entendeu), é prestado completamente
pela empresa que o produz (a utilização em chamadas não traz
praticamente acréscimo de custos) mas que trouxe à empresa um
ingresso mínimo (praticamente o aluguer do aparelho e uma cota
mínima de utilização). Fenómeno análogo se passa para os trans-
portes colectivos e em menos grau para os fornecimentos de luz,
água, saneamento e gaz.

No que respeita aos fornecimentos de transporte e de energia
é preciso ainda ter em conta a irregularidade do consumo que
pode concentrar-se em horas de ponta.

Tenha-se presente, todavia, que uma certa adaptação é possí-
vel; por exemplo, no que respeita aos transportes, a afinação e a
limpeza são feitas fora das horas de ponta, e a grande revisão
anual fora dos períodos de ponta sasonais.

Mas, fundamentalmente, o que importa saber é se há uma uti-
lização social mais eficiente por unidade de investimento realizado.
A produção deve ser medida nestes termos.

Para concluir, a conclusão que pessoalmente retiramos do que
precede, é que, muito provavelmente, a partir do limiar superior
da utilização da capacidade instalada, o coeficiente capital-produ-

21
 TSURU, Shigeto — «The Economic Significance of Urbanisation»

in [5].



ção social marginal é crescente, e são crescentes também os cus-
tos marginais e médios.

A ser assim, compreende-se facilmente que os indivíduos cuja
esplerança de aumento de rédito, em zona urbana é medíocre
sejam levados a abandonar as cidades monstros (Nova-Yorque,
Londres, Paris) a favor de cidades provinciais de menor dimensão,
e que as classes mais podentes prefiram residir nas zonas perifé-
ricas mais calmas, isto é, menos urbanizadas. Julga-se que actual-
mente a tendência é para o estilhaçamento das grandes metrópoles
pela criação de unidades urbanas secundárias independentes e
menos concentracionárias. O novo urbanismo sueco parece ofere-
cer um exemplo típico.

4. Nota final

Escreveu-se atrás que o modelo teórico utilisado é parcial.
É-o com efeito por duas razões1: primeiro porque só analisa os
efeitos a curto prazo e sem variação de estruturas; e segundo,
porque muitos custos sociais provocados pela expansão urbana
ficam por analisar.

Os aspectos da criminalidade adulta e juvenil, o alcoolismo,
as toxicomanias, as desagregações familiares, etc. ficam apenas
retidos como despesas colectivas dos serviços (tribunais, policias,
prisões, hospitais), assistência médica e social, etc), despesas estas
que parecem aumentar mais do que proporcionalmente ao aumento
da população.

Mas há toda uma parte do problema que fica por analisiar,
como dissemos na Introdução: é o custo individual das angústias,
neuroses, fadiga, sofrimentos interiores e a eventual desagregação
psicológica da personalidade; é o custo de cada homem de viver
numa comunidade que o deixou de ser, quer dizer, que já não o
é à escala humana. Mas este, convenha-se, é um custo difícil de
exprimir e de ordenar 22, porque as experiências humanas são difí-
ceis de comunicar.

Para finalizar convém relembrar o que se dizia na Introdução:
os custos sociais são evolutivos, porque o homem é um ser que se
adapta... enquanto não pode transformar.

Dezembro de 1966.

22 Pretensão bem mais modesta do que cifrar.
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