Escola de Economia de São Paulo – EESP
Rua Itapeva – 474 – 5º andar – 01332-000 – São Paulo – SP
fgv.br/eesp

MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS
O Master in Banking Financial Institutions and Economics é um curso de pós-graduação lato sensu
(especialização) que tem como objetivo proporcionar aos seus participantes a compreensão das
complexidades que envolvem as atividades bancárias nos seus mais variados segmentos, tendo por
base a realidade econômica nacional e mundial. O foco é capacitação de profissionais que possam
compreender a atividade bancária no seu todo, considerando o ambiente econômico, e que possam
atuar estrategicamente no contexto das instituições financeiras.
Carga
Horária

Grade

30

MATEMÁTICA FINANCEIRA

15

ESTATÍSTICA

15

CONTABILIDADE

30

MICROECONOMIA APLICADA

30

MACROECONOMIA APLICADA I

30

MACROECONOMIA APLICADA II

30

ECONOMIA BRASILEIRA

30

GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE

30

SEGURO & PREVIDÊNCIA

TESOURARIA E GESTÃO DE CAPITAL
DE GIRO;

30

FINANÇAS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ESTRATEGIA COMPETITIVA;

30

OPERAÇÕES DE ATACADO E VAREJO

Eletivas

FINANÇAS CORPORATIVAS;
CONTROLADORIA E AUDITORIA;

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS.
DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

30

OPERAÇÕES WEALTH E ASSET MANAGEMENT

MATEMÁTICA;

30

GESTÃO DE RISCOS PARA INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS

ESTATÍSTICA.

30

ELETIVA

30

ELETIVA

24

PBL

48

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

INTERCÂMBIO.
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS BÁSICAS
Estatística - 15H-AULA
O propósito da disciplina é proporcionar uma revisão dos principais elementos quantitativos estatísticos básicos
necessários para o desenvolvimento subsequente no contexto da estrutura do curso. Serão abordados
elementos de medidas de tendência central, dispersão, distribuições, etc.
Matemática Financeira - 30H-AULA
Esta disciplina tem como foco proporcionar uma revisão dos principais elementos de matemática financeira,
que deverão ser utilizados ao longo do curso. Incluem-se nestes elementos os conceitos e aplicações dos
diferentes regimes de capitalização, equivalências de capitais, sequências de capitais e sistemas de amortização.
Contabilidade - 15H-AULA
A disciplina tem como objetivo proporcionar uma revisão dos principais elementos e operações contábeis
introdutórios. Esse desenvolvimento se mostra importante no âmbito do desenvolvimento subsequente do
curso.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Microeconomia Aplicada - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar os principais elementos microeconômicos básicos, focando-se na
sequência para aspectos elementares ligados à organização industrial e estratégia de negócios.
Macroeconomia Aplicada I - 30H-AULA
Neste curso são apresentados os conceitos teóricos básicos de macroeconomia indispensáveis para uma
compreensão consistente e fundamentada do ambiente macroeconômico no qual as corporações e o mercado
financeiro estão inseridos.
A compreensão se constrói a partir da observação de variáveis como taxa de juros, câmbio, índices de inflação,
bem como do correto entendimento das políticas econômicas aplicada ao país. Desta forma é possível analisar
quais os efeitos do ambiente macroeconômico nos ativos financeiros e nas corporações para orientar as decisões
visando obter os melhores resultados possíveis frente aos mais diversos ambientes.
.
Macroeconomia Aplicada II - 30H-AULA
O objetivo deste curso é utilizar os conceitos e os modelos básicos dados no curso de Macroeconomia Aplicada
a Negócios I para analisar com mais profundidade as características específicas dos países emergentes, categoria
na qual o Brasil se encaixa. A história demonstra que esta abordagem é necessária, pois a dinâmica das
economias emergentes, bem como o seu comportamento frente a mudanças na economia mundial, difere
substancialmente das economias ditas desenvolvidas. Por este motivo aplicações ingênuas da teoria podem
induzir a decisões equivocadas.
Para possibilitar a correta aplicação dos instrumentos teóricos aprendidos, esta disciplina aborda temas
relevantes como: características econômicas e institucionais específicas dos países emergentes, transplante
inadequado das políticas dos países desenvolvidos, instabilidades e crises geradas por choques externos reais e
choques da conta de capital, política monetária e política fiscal, subdesenvolvimento financeiro, problema da
solvência da dívida interna e externa.
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Economia Brasileira - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar uma visão ampla sobre a economia brasileira contemporânea,
resgatando os principais elementos condicionantes de sua estrutura ao longo do século XX, focando-se, na
sequência, nos principais aspectos e tendências para o século XXI.
Governança Corporativa e Compliance - 30H-AULA
O desenvolvimento e complexidade das instituições financeiras e dos mercados de capitais, juntamente com a
sofisticação dos investidores, fizeram com que a governança corporativa ganhasse um papel cada vez maior no
mercado. Assim como, a função de compliance (conformidade) que vem crescendo com a dificuldade que as
instituições têm para atender, e entender, as diferentes leis e regulações dos mercados. Esta disciplina discute
estes aspectos, e como a governança corporativa e compliance podem agregar valor, bem como interagem entre
si.
Seguro & Previdência - 30H-AULA
Os problemas com a previdência oficial e as perspectivas de longevidade da população mundial, fizeram com
que o mercado de seguros e previdência experimentasse um grande crescimento. Esta disciplina aborda os
vetores de crescimento e criação de valor desse mercado, discutindo os diferentes produtos e serviços, como,
por exemplo, seguro de vida, PGBLs, VGBLs, seguros de automóveis, etc., e seus riscos e oportunidades. Também
serão comparadas as operações dessas instituições com os bancos, e como elas podem multiplicar seus
resultados
Finanças para Instituições Financeiras - 30H-AULA
Esta disciplina apresenta as estruturas contábeis e financeiras de instituições financeiras (bancos, seguradoras,
etc.), e discute como é a gestão financeira dessas instituições, comparando-as com as empresas não financeiras.
Aborda, sob a ótica de criação de valor para os investidores, as principais decisões financeiras: investimentos,
financiamento, e distribuição de resultados (dividendos).
Operações de Atacado e Varejo - 30H-AULA
Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para o público de varejo, analisando as
peculiaridades, riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de
varejo bancário brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este
segmento do mercado bancário, suas fontes de receitas, custos, e tendências.
Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para os segmentos de grandes investidores
corporativos e que envolvem transações como fusões e aquisições, IPOs, etc., analisando as peculiaridades,
riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de atacado bancário
brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este segmento,
assim como suas fontes de receitas, custos, e tendências
Operações de Wealth & Asset Management - 30H-AULA
Nesta disciplina serão descritas as operações da área de gestão de recursos (asset management), responsável
pela administração de carteiras e fundos de investimento, e da área de gestão de clientes de alta renda (wealth
management e private banking). Os produtos e serviços dessas áreas são abordados, bem como os seus vetores
de criação de valor, tanto na ótica individual, como na de um conglomerado financeiro. A indústria de fundos
de investimento brasileira e internacional é contemplada de forma panorâmica, e suas tendências são debatidas.
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Gestão de Risco em Instituições Financeiras - 30H-AULA
A questão da gestão de riscos em instituições financeiras é discutida há décadas pela academia, reguladores, e
participantes do mercado. Nesta disciplina são abordadas as diferentes estratégias e processos de gestão de
riscos em instituições financeiras, sob ótica das instituições e reguladores, como, por exemplo, acordos da
Basiléia. Os principais riscos de instituições financeiros serão debatidos: mercado, crédito, operacional, liquidez.
O ferramental para gestão de riscos é apresentado e aplicado, como, por exemplo, contratos derivativos,
modelos de VaR (Value-at-Risk), simulações, teste de estresse, etc..
Eletivas 60H-AULA:

As eletivas nos dois últimos módulos do curso, que podem ser realizadas das seguintes formas:
*
Cursando disciplinas obrigatórias de outro Master.
*
Cursando disciplinas de Matemática ou Estatística no Mestrado Profissional.
*
Cursando disciplinas no intercâmbio.

PBL – 24H-AULA

Elaboração de problemas estruturados para incorporar e integrar os conhecimentos desenvolvidos
em cada módulo.
Trabalho de Conclusão de Curso - 48H-AULA
O objetivo do curso é apresentar ao aluno as principais regras para a elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso e acompanhar a elaboração dos projetos de pesquisa, bem como do TCC
HORO DOS CURSOS
E
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