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Horário de atendimento: sexta-feira, 11:00-12:00, sala 107b, FEA2 (NEREUS) 
 
O curso de “Economia Regional e Urbana” é um curso de economia aplicada. Seu 
objetivo é instrumentalizar os alunos para o exercício da análise de problemas 
econômicos regionais e urbanos, utilizando os conhecimentos adquiridos em 
disciplinas básicas do curso de Economia. Sendo assim, o programa contempla uma 
passagem abrangente (não exaustiva) sobre as principais teorias e métodos 
relacionados a questões espaciais. Ênfase especial é dada à aplicação de técnicas 
práticas de análise econômica regional/interregional e urbana. 
 
 
 





NEREUS 

 

• Criado no dia 02 de dezembro de 2002  

• Vinculado ao Departamento de Economia (EAE/FEA) 

• Composto por professores, pós-graduandos e alunos de 
graduação com interesse em economia aplicada considerando 
a dimensão espacial como elemento fundamental de análise 

• “Top 10” – lista das melhores escolas de Ciência Regional do 
mundo 

 

www.usp.br/nereus 

 
 

 

http://www.usp.br/nereus


Equipe (2017) 

Professores (7): 
André Luis Squarize Chagas 
Ariaster Baumgratz Chimeli  
Carlos R. Azzoni 
Danilo Camargo Igliori  
Eduardo A. Haddad 
Joaquim J. M. Guilhoto* 
Paula Carvalho Pereda 
 
Alunos de Mestrado (6): 
Bruno Proença Pacheco Pimenta 
Bruno Santos de Souza 
Lucas Cardoso Corrêa Dias 
Matheus Rosso 
Pedro Levy Sayon 
Raphael Pinto Fernandes 

Alunos de Doutorado (8): 
Ademir Rocha 
Eduardo Ramos Honório da Silva 
Gabriel Lyrio de Oliveira 
Karina Simone Sass 
Keyi Ando Ussami 
Maria Alice Móz Christofoletti 
Michael Tulio Ramos de França 
Tales Rozenfeld 
 
Pós-Doutorandos (3): 
Inácio Fernandes de Araújo Junior 
Lorena Hakak Marçal 
Márcia Istake* On leave 



Cursos na pós-graduação 

 
EAE5823 Economia Urbana (Igliori) 
 
EAE5853 Econometria Espacial (Chagas/Pereda) 
 
EAE5918 Modelos Aplicados de Equilíbrio Geral (Haddad) 
 
EAE5955 Análise de Insumo-Produto: Teoria, Fundamentos e Aplicações (Guilhoto) 
 
EAE5975 Economia Espacial (Chagas) 
 
EAE5976 Economia do Meio Ambiente (Chimeli) 
 
EAE5983 Avaliação de Políticas Públicas (Pereda/Dolores) 
 
Encontros Semanais NEREUS 
 
 
 



Publicações 2013-2017 

Artigos (75) 
 
         Internacionais (39) 

Renewable & Sustainable Energy Reviews, Energy, Ecological Indicators, Journal of Industrial Ecology, 
Revue d'Économie Politique, Biological Sciences, EURE, Fronteras de La História, Journal of the American 
Society for Information Science and Technology, Journal of Economic Studies, Habitat International, 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Journal of Development and Economic Policies, 
Economy of Region, Latin American Business Review, REGION, BMC Public Health, Energy Economics, The 
Annals of Regional Science, Journal of Regional Science, Tourism Economics, Italian Journal of Regional 
Science, Journal of Development Effectiveness, Regional Studies, Journal of Applied Statistics, 
International Regional Science Review, Economic Systems Research, Regional Science Policy and Practice, 
Ensayos sobre Política Económica, Studies in Regional Science, Foreign Affairs, Studies in Regional Science, 
Annals of Tourism Research, International Journal of Production Economics, Papers in Regional Science 

 
          Nacionais (36) 
 
 
Textos para Discussão (46) 
 
 
 
 



Publicações 2009-2015 

Word cloud based on titles of papers in peer-
reviewed journals published by NEREUS faculty 



Linhas de pesquisa 

 

• Modelos de equilíbrio geral computável 

• Modelos de insumo-produto 

• Modelos aplicados de econometria espacial 

• Integração de modelos e micro-simulações 

• Determinantes da desigualdade regional no Brasil 

• Desenvolvimento regional 

• Poder de paridade de compra regional 

• Economia urbana 

• Economia das mudanças climáticas 

• Economia do turismo 

• Economia do meio ambiente 

• Economia agrícola 
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Algumas questões de política 

• A localização dos agentes econômicos importa para a compreensão de processos 
socioeconômicos? 

 

• Como as regiões interagem entre si em um país? 

 

• Quais são os principais propulsores do crescimento de uma economia regional? 

 

• Como o padrão observado de gastos de turistas domésticos contribui para as 
desigualdades regionais?  

 

• Quais são os custos econômicos das mudanças climáticas? 

 

• Quais regiões seriam (potencialmente) mais afetadas pelas mudanças climáticas e 
em que magnitude? 
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• Quais os custos econômicos de enchentes em uma cidade? 

 

• Os impactos de secas são apenas locais? 

 

• A presença de recursos naturais representa uma maldição para uma economia 
regional? 

 

• Como as regiões respondem a políticas de liberalização comercial? 

 

• Quais as implicações da integração interna de um país para o crescimento regional? 

 

• O aumento da eficiência portuária pode melhorar a competitividade de uma região? 

 

• Quais os custos econômicos de uma guerra? 

 

Algumas questões de política 
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• Como as regiões se ajustam a desastres naturais? 

 

• Políticas sociais são políticas regionais? 

 

• A estrutura produtiva neutraliza os efeitos redistributivos de transferências 
regionais? 

 

• E se o governo decidisse construir um corredor de ônibus intermunicipal em uma 
região metropolitana? 

 

• Políticas de mobilidade urbana afetam a produtividade dos trabalhadores? 

 

• Como podemos escolher entre opções de políticas com impactos 
multidimensionais? 

 

Algumas questões de política 
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• A provisão de infraestrutura voltada para o turismo atrai investimentos privados 
para uma região? 

 

• Uma cidade deveria atrair os Jogos Olímpicos? 

 

• Qual o papel da proximidade geográfica no processo de criação e difusão de 
conhecimento? 

 

• Quais os impactos socioeconômicos da introdução do tipo de serviço prestado 
pela empresa 99 no transporte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
frente a cenários de projeção do crescimento da demanda e de novas modalidades 
de serviços, como o compartilhamento de veículos da 99? 

 

• (…) 

 

 

 

Algumas questões de política 





Qual o significado do símbolo do 

NEREUS? 

 
http://www.usp.br/nereus/  

  

Eduardo A. Haddad 

Professor Titular do Departamento de Economia da USP 

http://www.usp.br/nereus/
http://www.usp.br/nereus/

