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Antoine Augustin Cournot, 1801-1877

“So far we have studied how, for each commodity by itself, the law of demand in 

connection with the conditions of production of that commodity, determines the 

price of it and regulates the incomes of its producers. We considered as given and 

invariable the prices of other commodities and the incomes of other producers; 

but in reality the economic system is a whole of which all the parts are 

connected and react on each other. An increase in the income of the producers 

of commodity A will affect the demand for commodities B, C, etc., and the incomes 

of their producers, and, by its reaction, will involve a change in the demand for 

commodity A. It seems, therefore, as if, for a complete and rigorous 

solution of the problems relative to some parts of the economic system, it 

were indispensable to take the entire system into consideration. But this 

would surpass the powers of mathematical analysis and of our practical 

methods of calculation, even if the values of all the constants could be 

assigned to them numerically.”

Cournot, Researches into the Mathematical Principles of the 

Theory of Wealth (1838), translated by Nathaniel T. Bacon (New York, 1929), p. 

127.



3

Escola 
Norte-Americana

Escola Norueguesa/
Australiana

Proto-Marginalistas

Marginalistas

Fisiocratas
Clássicos

Regional Science



Abordagem construtivista

Modelo de base econômica

Modelo de insumo-produto

Modelo inter-regional de insumo-
produto

Modelo de equilíbrio geral 
computável

Modelo inter-regional de equilíbrio 
geral computável
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Eixo temático

Fatores explicativos de crescimento regional

“O crescimento de uma região está intimamente vinculado 
ao sucesso de suas exportações e pode ter lugar, ou como 
resultado da posição melhorada das exportações existentes 
relativamente às áreas competidoras, ou como um 
resultado do desenvolvimento de novas exportações” 
(Douglas North, JPE, 63: 243-58, 1955)
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Eixo regional (Brasil)

Concentrações urbanas (> 2 milhões)

“Os critérios utilizados na identificação dos arranjos 
populacionais empregam a noção de integração, medida 
pelos movimentos pendulares para trabalho e estudo ou
a contiguidade urbana, que assim sintetizam os vários 
processos envolvidos.” (IBGE, 2016)

“O mais alto escalão da urbanização brasileira é 
representado por 26 grandes concentrações urbanas, 
formadas, em sua maioria, por arranjos populacionais com
população acima de 750 000 habitantes...” (IBGE, 2016)
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Eixo regional
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Eixo regional (Angola)

Províncias (18)
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Atividades em grupo (projetos)

Habilidades a serem trabalhadas por cada grupo dentro dos 
mesmos eixos temático e regional:

 Construção dos modelos

 Operacionalização dos modelos

 Utilização adequada dos modelos

A escolha dos modelos baseia-se em uma sequência lógica 
de complexidade e sofisticação teórica

Obs.: Haverá uma série de atividades, individuais e em 
grupo, para preparação dos projetos com o objetivo de 
consolidar conceitos e proporcionar destreza de modelagem



Atividades em grupo (projetos)
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Modelo inter-regional de insumo-produto (Parte I):

 Análise da base econômica em um contexto de insumo-

produto (definição ad-hoc)

 Método de extração para definição e caracterização da 

base econômica

Modelo inter-regional de equilíbrio geral computável (Parte 

II):

 Simulação de impactos de políticas regionais/setoriais 

para aumentar a competitividade da base econômica



Definição dos grupos
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Número de alunos “frequentes”: 102 (preencheram a 

planilha)

Concentrações urbanas selecionadas: 

 São Paulo (8), Rio de Janeiro (8), Belo Horizonte (10), 

Recife (12), Porto Alegre (10), Salvador (12), Brasília 

(8), Fortaleza (5), Curitiba (4), Goiânia (8), Belém (8)

Angola:

 Huambo (5), Luanda (4)



Definição dos grupos
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Sessões de tutoria

Link para as sessões: https://fea-usp.zoom.us/j/99730132559
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Tutor Dia Horário

Karina Sass Segunda-feira 14hs às 15hs

Raphael Fernandes Quarta-feira 8hs às 9hs

Pedro Sayon Quarta-feira 9hs às 10hs

Lucas Dias Sexta-feira 8hs às 9hs

Ademir Rocha Sexta-feira 14hs às 15hs

https://fea-usp.zoom.us/j/99730132559

