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RESUMO
 
O presente trabalho, cujo título é A importância da Geografia em estudos de localização, tem como objetivo demonstrar
a alunos do ensino médio em uma feira de profissões algumas relações entre a disciplina estudada por eles na escola e
a Engenharia de Produção no que diz respeito à escolha dos melhores locais para se posicionar uma nova unidade de
determinada organização. Dessa forma, são apresentados em que aspectos certos conhecimentos do espaço,
economia e sociedade influenciam na decisão sobre localizar a área física de um dado empreendimento. Para tanto,
serão abordados alguns dos fatores mais importantes que tratam do posicionamento de instalações, bem como a
interface entre estes e as subáreas da Geografia. Ao final foram colhidos dados acerca da percepção que os alunos
tiveram da apresentação através de um questionário.
 
Palavras-chave: Geografia. Engenharia de Produção. Estudo de Localização.

ABSTRACT
 
This work , entitled The Importance of Geography in localization studies, aims to demonstrate to the high school students
in a fair of professions some relations between the discipline studied by them in school and Production Engineering with
regard to choosing the best places to position a new unit of a given organization. As such, they are presented in what
looks certain knowledge of space, economy and society influence the decision on locating the physical area of a certain
enterprise. Therefore, they will be discussed some of the more important factors about the installation’s position, as well
as the interface between these and the Geography’s subareas. Finally, they were gathered data from the perception of
the students about the presentation through a questionnaire.
 
Key-words: Geography. Production Engineering. Localization studies.
 

INTRODUÇÃO
 
Há muito tempo grande parte dos estudantes convive com certas dúvidas acerca da importância de certos
conhecimentos adquiridos na escola. A relação existente entre a aplicabilidade dos conceitos vistos em sala de aula
com o mundo real nem sempre se mostra clara aos alunos, o que acaba de certa forma interferindo no interesse destes
pelas disciplinas.
Este tipo de realidade por sua vez, se torna um empecilho à agregação de conhecimentos que serão importantes para
um ingresso satisfatório no ensino superior, bem como no desenvolvimento esperado ao longo da vida acadêmica. Além
disso, é também considerado um fator determinante na escolha da carreira em si, contribuindo negativamente no
caminho escolhido pelo estudante, fazendo com que o aluno acabe decidindo optar por uma área onde a probabilidade
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de ter um bom desempenho e identificação seja menor.
A realização de eventos que visam passar aos alunos experiências e informações diversas de profissionais e
acadêmicos de vários segmentos mostra-se uma alternativa de preencher esta lacuna existente entre o ensino básico e
o superior.
Baseado nesta situação, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar uma análise feita a partir de apresentações
de minicursos aos alunos do Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, localizado no município de Fátima-Ba, em uma
feira de profissões, contemplando-os com orientações de nove áreas profissionais baseadas em argumentos de
pessoas que cursam ou já cursaram o ensino superior. É importante destacar, que os ministrantes das palestras são
indivíduos que saíram da própria cidade onde está situada a instituição de ensino médio, o que facilita a acepção dos
alunos acerca dos argumentos.
Neste sentido, o destaque maior desse escrito está na contribuição da engenharia de produção como opção de carreira
a ser demonstrada aos alunos, no intuito de instiga-los a formação continuada assim como em relacionar o que está
justaposto ao currículo desse ofício em relação aos conteúdos aplicados durante o ensino médio.
Os parágrafos posteriores demonstraram a metodologia proposta para a resolução do estudo e parte das ciências que
são estudadas no curso de engenharia de produção que possuem relações intrínsecas com as discussões provenientes
do ensino médio, com destaque para os aspectos geográficos de localização.
 
METODOLOGIA
 
Essa pesquisa está classificada como um estudo de campo, pois foi realizada no local onde o problema foi identificado e
visa estabelecer maior familiaridade com este (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2011, p. 11). A situação da dificuldade
de associação de conceitos pelos alunos é explorada numa feira de profissões, onde são apresentados os conceitos
gerais envolvendo Geografia e Engenharia de Produção, de modo a estabelecer uma interface entre as subáreas da
disciplina e o estudo de localização.
A unidade onde de realização da pesquisa foi o Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães (CELEM), no município de
Fátima-Ba. O evento teve como foco a orientação dos alunos do ensino médio, que puderam optar por qual
apresentação estariam mais interessados em assistir, sendo que cada palestrante foi designado a uma sala específica.
Ao final de cada apresentação foram distribuídos questionários, onde os alunos eram perguntados acerca dos seguintes
tópicos:
 

1. Você achou o curso apresentado interessante?
2. Conseguiu associar algum assunto do curso apresentado com o que aprenderam em sala de aula?
3. Após o que foi abordado, você estaria interessado em seguir a carreira do curso apresentado?
4. Pretende continuar os estudos após concluir o ensino médio?
5. A partir do que foi apresentado, você considera que o curso possui alguma importância para a sociedade?
6. Conte um pouco sobre suas expectativas futuras?

 
Os dados colhidos foram organizados e apresentados nos resultados, caracterizando assim uma pesquisa
quali-quantitativa, uma vez que as expectativas futuras gerais dos alunos bem como as observações e registros feitos
pelos palestrantes foram ponderados, o que integra um caráter subjetivo ao trabalho (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.
31-34).
 
 
 
CONCEITO DE GEOGRAFIA
 
Entende-se a Geografia como a ciência que estuda a superfície da terra, bem como os fenômenos físicos, biológicos e
humanos que ocorrem no espaço, sendo estes devidamente descritos e medidos em suas principais características e
variações (IBGE). Esta área do conhecimento pode ser dividida em geral e regional, sendo a primeira subdividida em
humana e física que também são segmentadas em várias outras, como pode ser visto a seguir (PENA):
 

• Subárea humana:
• Geografia urbana: trata dos assuntos envolvendo as distribuições e aglomerações urbanas, assim como as suas

inter-relações hierárquicas e em redes.
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• Geografia agrária: ocupa-se com a descrição das relações entre campo e cidade, mostrando aspectos de
produção agrícola e comércio.

• Geoeconomia: estuda as influências da economia no espaço geográfico, como o desenvolvimento e a
industrialização na transformação deste.

• Geografia política: envolve a investigação das mudanças e influências provocadas na política e por ela tanto
nacional como inter-regionalmente.

• Geografia cultural: ocupa-se da identificação e explicação de aspectos culturais transformadores do espaço
geográfico.

• Geografia da população ou demografia: preocupa-se com as causas e os mecanismos de mensuração do
desenvolvimento, crescimento e distribuição das populações humanas.

 
• Subárea física:
• Geomorfologia: estuda as formas e dinâmicas do relevo terrestre, estando intimamente relacionada à geologia.
• Climatologia: busca explicar as causas e os impactos das mudanças climáticas no meio, sendo mais ampla que

a meteorologia por não se ocupar apenas do tempo e sim do clima como um todo.
• Biogeografia: relaciona-se com a Biologia sendo o segmento responsável por identificar o comportamento das

diferentes formas de vida em termos de distribuição e regionalização no espaço.
• Hidrogeografia: estuda a dinâmica dos cursos d’água na superfície terrestre, bem como formas de preservação e

melhor aproveitamento dos recursos hídricos.
• Geocartografia: ocupa-se da descrição do espaço geográfico através de mapas oriundos, muitas vezes, de

estudos vinculados a outros segmentos da geografia ou até mesmo outras áreas do conhecimento.
O estudo de Geografia revela-se de extrema importância no que diz respeito à compreensão das mudanças em tudo
aquilo o que cerca a humanidade, como o aumento ou diminuição dos fluxos de pessoas para diferentes regiões, a
presença massiva de certas corporações em determinados países, os motivos dos conflitos existentes entre as
diferentes nações e internamente a elas, as mudanças climáticas na superfície terrestre dentre outros de grande
relevância para a devida formação do ser humano, contribuindo para que este não apenas conheça mas também
participe deste processo de modo a intervir positivamente no desenvolvimento social (OLIVEIRA; MIRANDA, 2010).
A Geografia auxilia praticamente todas as outras áreas do conhecimento de diferentes formas. Aspectos do espaço,
economia e sociedade são importantes para diversos estudos multidisciplinares. Entender os conceitos gerais desta
disciplina faz-se necessário tanto no ensino médio, como no curso da Engenharia de Produção, de modo que se
busquem associações para fins de pesquisa e ensino.
 
CONCEITO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
 
A engenharia de produção pode ser conceituada como sendo a responsável pelo projeto, implantação, melhoria e
manutenção de sistemas produtivos integrados, compostos por homens, máquinas, equipamentos e materiais diversos.
Também são de sua alçada a medida e a avaliação crítica do desempenho destes sistemas, provendo aos profissionais
desta e de outras áreas associadas várias informações importantes ao desenvolvimento organizacional. Esta área do
conhecimento destaca-se por ser a mais generalista e multidisciplinar das engenharias, associando conhecimentos de
administração, economia e ciências sociais a técnicas quantitativas e de projetos (MÁSCULO). Pode ser dividida em dez
ramos principais (FARIA et al, 2008).
 

• Engenharia de operações e processos de produção: subárea que se ocupa dos projetos, operações e melhorias
dos processos responsáveis pelas entregas dos sistemas, ou seja, produtos, serviços e informações.

• Logística: conjunto de técnicas voltadas à gestão da distribuição física, estocagem e armazenagem de insumos e
produtos com o objetivo de promover a entrega destes quando solicitados, com a qualidade exigida ao menor
custo possível.

• Pesquisa operacional: conjunto de modelos matemáticos utilizados para o apoio na tomada de decisões acerca
da resolução de problemas operacionais, buscando as soluções mais viáveis sem esquecer dos fatores
subjetivos dos sistemas.

• Engenharia da qualidade: trata do planejamento, projeto e controle de processos e produtos, através do uso de
conceitos e ferramentas da qualidade.

• Engenharia do produto: objetiva o lançamento de produtos e serviços a partir do uso de técnicas de projeto,
planejamento, organização, decisão e execução, desde a concepção até a retirada dos produtos e serviços do
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mercado.
• Engenharia organizacional: conjunto de conhecimentos sobre as organizações, englobando suas estruturas,

estratégias, níveis de decisão, processos, comunicação, avaliação de desempenho, dentre outros.
• Engenharia econômica: segmento responsável pela avaliação e comparação de resultados econômicos de

alternativas com base em técnicas matemáticas.
• Engenharia do trabalho: tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas capazes de melhor aproveitar a

interface máquina-ambiente-homem-organização, respeitando a integridade física e os limites humanos na busca
por melhor qualidade e produtividade.

• Engenharia da sustentabilidade: busca o melhor desempenho ambiental das organizações pela gestão efetiva
dos recursos naturais utilizados, direcionamento de resíduos e efluentes, bem como a implantação de sistemas
de gestão ambiental e responsabilidade social.

• Educação em Engenharia de Produção: atua na inserção do profissional de Engenharia de Produção no
ambiente educacional, utilizando métodos didático-pedagógicos tanto na docência quanto no planejamento,
visando à formação tanto de docentes quanto de indivíduos para atuarem em cargos técnico-administrativos.

 
A sobrevivência das organizações passa muitas vezes por uma efetiva gestão dos seus sistemas de produção e
operações, que sofrem cada vez mais com as influências do meio externo. No entanto, a manutenção de um sistema de
produção envolve aspectos transdisciplinares, ou seja, diferentes áreas do conhecimento atuando em conjunto para
atingir este objetivo. Dessa forma, o Engenheiro de Produção, pela sua formação, acaba sendo um agente integrador
entre estas áreas, contribuindo para um melhor direcionamento de esforços e objetivos (JARDIM; COSTA, p. 1-2).
A Engenharia de Produção tem se mostrado um grande diferencial em termos de gestão nas organizações. Uma das
principais decisões tomadas por elas trata da localização de suas instalações, que pode ser feita com maior segurança
através de um estudo que faz parte da subárea conhecida como engenharia de operações e processos de produção: o
estudo de localização.
 Essa ciência, por possuir uma abrangência significativa no que tange a sua interdisciplinaridade com as demais áreas,
tem o potencial de promover ao aluno reflexões importantes sobre a necessidade de consideração e articulação de todo
e qualquer conhecimento que é apreendido dentro e fora da escola.      
 
ESTUDOS DE LOCALIZAÇÃO
 
Localizar significa definir o local onde uma organização irá operar fabricando produtos, prestando serviços ou
simplesmente exercendo funções administrativas. É uma decisão estratégica que deve levar em consideração as
particularidades da entidade que planeja se instalar em algum lugar, bem como as vantagens e desvantagens
associadas (MOREIRA, 2013, p. 159-160).
É muito comum ligar este tipo de decisão a novos empreendimentos. No entanto, organizações já existentes podem
também identificar a necessidade de um estudo de localização, tendo as opções de ampliar as instalações atuais, abrir
novas unidades em outros lugares ou até mesmo desativar uma já existente e abrir outra em local diferente. Vários
fatores mostram ser de grande relevância para uma devida análise desta natureza, como os mostrados a seguir
(MOREIRA, 2013, p. 160-162).
 

• Localização de matérias-primas: grande parte das empresas industriais preferem localizar-se próximas de suas
respectivas fontes de matérias-primas, o que se deve principalmente para evitar altos custos logísticos.

• Mão-de-obra: certas organizações consideram que a presença de grande contingente de mão-de-obra é um fator
determinante na escolha do local onde irão se instalar, bem como aspectos relacionados à força dos sindicatos e
à relativa dominância exercida pela empresa, provocando a dependência da comunidade em termos de
emprego.

• Água e energia elétrica: a infraestrutura de abastecimento tanto de água quanto de energia elétrica para
praticamente todas as empresas industriais é diferenciada, por conta da grande quantidade requerida desses
insumos para as operações de fabricação.

• Localização dos mercados consumidores: organizações que prestam serviços públicos ou privados têm como um
dos principais critérios para localização a proximidade dos consumidores, facilitando o acesso destes aos
serviços solicitados.

• Atitudes da comunidade: na escolha do local definitivo para a instalação de um empreendimento certas atitudes
da comunidade podem influir positivamente, como incentivos fiscais e cessões de terreno, ou negativamente,
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como no caso de possíveis problemas ambientais.
 
A globalização tem se mostrado um dos principais responsáveis pela pulverização das organizações pelo mundo. Há
algumas décadas muitas empresas centralizavam praticamente toda a produção e até a captação de matérias-primas. O
que se vê hoje é uma maior presença destas empresas em diferentes países, com administração descentralizada e
cujos produtos e serviços são regionalizados, ou seja, são desenvolvidos nas matrizes ou centros de excelência e
adaptados às características regionais de onde as filiais estão instaladas. Esse aumento significativo de unidades
empresariais exige uma análise mais acurada em relação aos possíveis lugares onde serão alocadas (MARTINS, 2005,
p. 30-31).
Localizar bem uma empresa ponderando bem os seus fatores de maior importância é imprescindível na busca pelo
sucesso organizacional. Para melhor caracterizar esses aspectos, uma interface entre estes e as subáreas da Geografia
pode ser estabelecida, como forma de prover as empresas de informações necessárias ao posicionamento de suas
instalações.  
A noção de orientação geográfico-espacial, está presente nos currículos escolares da atualidade desde a mais tenra
formação do homem. É importante destacar também que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) do ensino
de geografia, apontam a necessidade não só de um ensino pautado a aspectos de localização na geografia física, mas,
também no que se refere aos impactos sociais que podem ser promovidos devido ao estudo isolado dessa ciência.
 
INTERFACE ENTRE A GEOGRAFIA E O ESTUDO DE LOCALIZAÇÕES
 
Como foi visto anteriormente existem vários critérios associados à análise dos possíveis locais que podem abrigar um
determinado empreendimento. Alguns destes fatores serão abordados com base nas contribuições que as subáreas da
Geografia podem oferecer ao desenvolvimento de um estudo de localizações. Levando em consideração o fator de
proximidade das matérias-primas, muitas empresas, como as fabricantes de cimento e as do setor extrativista mineral,
necessitam de análises geológicas e geofísicas das regiões onde há possibilidade de encontra-las.
Dessa forma, tanto a Geomorfologia quanto a Geocartografia podem fornecer subsídios para essas investigações. A
primeira, por estar muito associada a Geologia promove, através do estudo do relevo, quais os potenciais locais onde
dados geológicos e geofísicos podem ser colhidos inicialmente. Já a segunda, facilita a identificação destas regiões pela
elaboração e análise de mapas.
No que tange à localização de mercados consumidores, há a contribuição da Geoeconomia e da Demografia através
dos indicadores econômicos e sócio-demográficos. Dados como o produto interno bruto (PIB), renda per capita,
densidade demográfica e índice de desenvolvimento humano (IDH) podem servir como referências na identificação do
perfil do consumidor nas mais variadas regiões. Vale salientar também, que as ultimas informações citadas nesse
parágrafo, também fazem parte dos assuntos que envolvem as competências para o ensino de geografia. 
No que diz respeito ao fator mão-de-obra, estudos geoculturais podem fornecer subsídios às organizações na captação
de informações acerca de movimentos sociais de trabalhadores e atuação dos sindicatos. Neste caso, é comum as
empresas procurarem evitar estabelecer suas instalações onde há grande incidência de greves e insatisfação social em
geral.
Para auxiliar na identificação das atitudes de determinada comunidade, pode-se fazer uso das Geografias Política e
Cultural. Aspectos envolvendo incentivos promovidos pelas esferas do governo podem ser consultados pelas empresas,
de modo a permitir a escolha das regiões que oferecem maiores benefícios. Além disso, certas características culturais
das comunidades podem ser mapeadas com o objetivo de identificar a aceitação ou a resistência delas em relação à
instalação de determinados empreendimentos.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
Após a apresentação, foram distribuídos questionários aos alunos com as perguntas mostradas na metodologia. Dos 17
alunos que responderam, 58,82% consideraram o curso interessante; 88,24% conseguiram associar o que foi abordado
sobre o curso com assuntos já vistos no ensino médio; 35,29% demonstraram interesse em seguir a carreira de
Engenheiros de Produção. Além disso, 100% dos alunos revelaram que pretendem continuar estudando após a
conclusão do ensino médio e consideram a Engenharia de Produção importante para a sociedade.
Perguntados sobre as suas expectativas futuras, foi constatado que 76,47% já haviam definido quais carreiras
acadêmicas queriam seguir; 11,76% também demonstraram o desejo de cursar o nível superior, mas ainda não haviam
se decidido em qual curso. Além disso, um aluno, correspondendo ao percentual de 5,88%, disse que almeja arranjar
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um emprego o qual ainda não decidiu e outro estudante revelou que ainda não tem definida uma expectativa para o
futuro.
De acordo com os dados coletados percebeu-se que a continuidade dos estudos é o principal objetivo dos alunos que
participaram da pesquisa. Um grande percentual ainda conseguiu associar os conteúdos apresentados com assuntos
vistos no ensino médio, objetivo principal deste trabalho, não apenas com a Geografia, mas também com Matemática,
História e Ciências Sociais.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A preocupação com os anseios e dificuldades dos alunos do ensino básico sempre merece uma atenção especial.
Tendo como base as diversas possibilidades de carreira e as suas relações com as grandes áreas do conhecimento
apresentadas aos estudantes ao longo da vida escolar. Eventos como o proporcionado a esses estudantes mostram-se
como uma importante forma de aproximar os discentes dos vários caminhos existentes que eles podem trilhar.
Os conhecimentos proporcionados pelos segmentos da Geografia são de substancial importância para praticamente
todas as áreas do conhecimento. Em especial para este estudo, considerou-se muito representativo mostrar aos alunos
em que aspectos esta disciplina essencial contribui na análise dos potenciais locais para a instalação de
empreendimentos.
Os resultados revelaram que um grande percentual de alunos conseguiu associar a engenharia de produção a vários
assuntos vistos no ensino médio, além de almejarem seguir estudando após a conclusão do ensino médio. Isto dá
maiores esperanças acerca do desenvolvimento da educação no Brasil, pois os estudantes estão conseguindo ver com
maior clareza as suas possibilidades futuras, não apenas para o crescimento pessoal, mas também coletivo. 
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