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A ESCOLA DE ECONOMIA
DE SÃO PAULO
FGV/EESP
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
Criada inicialmente para promover o desenvolvimento do Brasil através da
formação de administradores nas áreas pública e privada, a FGV também passou
a atuar nas Ciências Econômicas, Sociais, no Direito, e mais recentemente, em
Matemática Aplicada, sendo sempre reconhecida pela qualidade e excelência ao
produzir e difundir conhecimento.
A FGV completou 70 anos e é reconhecida internacionalmente como o mais
importante Think Tank – Centro de Estudos - da América do Latina e entre os
30 mais importantes do mundo. A FGV está entre as 100 instituições de ensino
superior que formam os profissionais preferidos por empresários do mundo todo.
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ESCOLA DE
ECONOMIA DE SÃO
PAULO
A Escola de Economia de São Paulo tem a missão de
contribuir para o desenvolvimento do país através
do conhecimento da realidade brasileira e do
fortalecimento da identidade nacional.
A FGV/EESP é um centro de excelência na pesquisa
e no ensino das Ciências Econômicas no Brasil.
Sendo reconhecida como tal pelos mais diferentes
organizações nacionais e internacionais, dos quais
destacamos:
• A pesquisa da FGV/EESP é classificada no primeiro
lugar no Brasil no Ranking REPEC-Ideas, e primeiro
lugar na América Latina ao se considerar a produção
e citações nos últimos dez anos.
• É o departamento no Brasil com o maior número de
citações recebidas de acordo com o Google Scholar.
• Nota máxima na avaliação CAPES para os cursos

de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado
Profissional em Economia.

• Primeiro lugar no Brasil no ENADE para a graduação,
dentre todos os avaliados. Maior IGC (Índice Geral de
Cursos) do Brasil.
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O PROGRAMA DE
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ECONOMIA
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O PROGRAMA DE
MESTRADO
PROFISSIONAL
EM ECONOMIA
Área: BANKING

(ECONOMIA E FINANÇAS
BANCÁRIAS)
O Mestrado Profissional em Economia (MPE) com
ênfase em BANKING é um curso stricto sensu da Escola
de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
(FGV/EESP). O curso objetiva proporcionar uma sólida
formação analítica e quantitativa aos profissionais
do mercado em teoria e prática na área bancária.
A abordagem dos temas teóricos é rigorosa e se
concentra no estudo das bases conceituais necessárias
à compreensão aprofundada dos problemas que os
profissionais enfrentam em suas áreas de atuação.
Ademais, o curso enfatiza a aplicação de modelos,
técnicas e ferramentas para situações enfrentadas
no mercado bancário, bem como seus principais
segmentos de atuação, abordando a gestão econômica
do negócio, seus riscos, sua regulação e competição,
dentre outros aspectos.
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PÚBLICO-ALVO
O Mestrado Profissional em Economia com ênfase em BANKING destina-se aos
profissionais que buscam aprofundar seus estudos na área bancária e correlatas,
tanto do ponto de vista prático quanto acadêmico.
CERTIFICADO
O MPE é um mestrado stricto sensu autorizado pela CAPES e, por isso, proporciona ao
aluno um título de Mestre. O aluno habilita-se a lecionar em cursos de graduação em
Economia e Administração de Empresas.
ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO
• Duração: Fase Curricular - 18 meses. Fase Monográfica: 6 meses.
• Áreas: BANKING.
• Esta área do curso tem como objetivo proporcionar uma sólida formação analítica
e quantitativa aos profissionais do mercado em teoria e prática bancária. Ademais,
o curso enfatiza a aplicação de modelos, técnicas e ferramentas para situações
enfrentadas no mercado bancário, bem como seus principais segmentos de atuação,
abordando a gestão econômico-financeira do negócio, seus riscos, sua regulação e
competição, dentre outros aspectos.
• Ao longo do primeiro ano de Mestrado Profissional, os alunos fazem os cursos
obrigatórios. Nesses cursos eles obtêm a formação em matemática, estatística,
econometria, micro e macroeconomia. E também cursam as cadeiras obrigatórias
da área de banking, seguidas pelas eletivas. O aluno poderá, se assim quiser, fazer
disciplinas eletivas oferecidas pelas demais áreas do Programa de Mestrado
Profissional em Economia.
• Completa a formação do aluno a dissertação de Mestrado Profissional, cujo assunto
está associado aos temas percorridos durante o curso.
• Para obter o certificado de mestre profissional em economia o aluno devera cumprir
as exigências dentro do prazo de 24 meses contados da data da matrícula inicial,
sem prejuízo dos demais prazos que se sobrepõem a este, além da apresentação da
dissertação de mestrado.
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GRADE CURRICULAR DO CURSO
A grade curricular do MPE é composta de três partes. Na primeira parte, os alunos
deverão cursar as disciplinas obrigatórias comuns do curso, em seguida, deverão
cursar as disciplinas obrigatórias específicas da área e, finalmente, as eletivas.
Período de Aulas

Finanças

Economia
Matemática

1º semestre do curso
(2º semestre do ano)

Estatística
Microeconomia
Macroeconomia
Econometria

2º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Microeconomia bancária
Gestão de bancos e instituições financeiras
Gestão de riscos de instituições financeiras

3º semestre do curso
(2º semestre do ano)
4º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Eletiva de Banking (1)
Eletiva de Banking (2)
Seminários de dissertação I e II
Dissertação

HORÁRIO DAS AULAS
As atividades serão desenvolvidas duas noites por semana, e aos sábados durante o
dia.
LOCAL: FGV São Paulo
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PROFESSORES
O curso reúne experiente e qualificado corpo docente do Brasil na área de banking,
economia e finanças, constituído integralmente por Ph.Ds e doutores. As aulas são
ministradas por professores da FGV e professores convidados.
• Afonso Campos Pinto - Ph.D., Imperial College
• Antonio Zoratto Sanvicente - Ph.D. Stanford University
• Bruno Ferman - Ph.D., MIT
• Clemens Nunes - Doutor, FGV
• Emerson Marçal - Doutor, USP
• Enlinson Mattos - Ph.D., University of Illinois
• João Mergulhão - Ph.D, Universidade Nova de Lisboa
• Juan Carlos Teran - Doutor, USP
• Klênio Barbosa - Ph.D., Toulouse School of Economics
• Lucas Ferraz - Doutor, FGV
• Marcelo Fernandes - Ph.D, European University Institute
• Mayra Ivanoff Lora - Doutora, USP
• Paulo Tenani - Ph.D., Columbia University
• Pedro Valls - Ph.D., London School of Economics
• Ricardo Rochman - Doutor, FGV
• Rogério Mori - Doutor, FGV
• Verônica Orellano - Doutora, USP
• Vladimir Teles - Doutor, Universidade de Brasília
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DISCIPLINAS
MATEMÁTICA
Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos o instrumental matemático
necessário para o acompanhamento das demais disciplinas do mestrado, ressaltando
a utilização desse instrumental em modelos econômicos e financeiros de um modo
geral. O curso cobre os principais tópicos de cálculo diferencial e integral, otimização
e outros métodos aplicados na análise econômica.
ESTATÍSTICA
Objetiva desenvolver a capacidade de análise estatística dos participantes,
apresentando-lhes os fundamentos da inferência estatística. Apresentar técnicas
estatísticas necessárias para dar condições do aprendizado posterior de econometria.
Os tópicos principais incluem probabilidade, distribuições, testes de hipótese,
estimação, análise de variância e outros métodos relevantes para a análise estatística
e econométrica.
MICROECONOMIA
O curso apresenta os principais tópicos da teoria microeconômica com foco em
posteriores aplicações. Cobre a teoria do consumidor, teoria de firma e análise de
equilíbrio de mercado. Outros tópicos relevantes tratados no curso são otimização,
preferências e utilidade, estratégias de precificação, estruturas de mercado e economia
do bem estar. Informação assimétrica. Risco Moral. Seleção Adversa. Introdução a
Teoria dos Jogos.
MACROECONOMIA
O objetivo do curso é desenvolver o instrumental analítico de Macroeconomia de
modo a facilitar o entendimento do funcionamento da economia em nível agregado e
seus principais problemas. O curso trata da determinação do nível de produção, renda
e demanda agregada no curto prazo. Analisa também os agregados econômicos,
com destaque para inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio. Diferentes
escolas de pensamento macro são também comparadas. A disciplina cobre o modelo
IS-PC-MR novo-keynesiano (cursa IS, Curva de Philips, regra monetária), entre outros.
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ECONOMETRIA
A disciplina de Econometria pretende apresentar aos alunos uma visão abrangente
dos princípios fundamentais de estatística empregados na análise quantitativa em
Economia. Também busca habilitar os alunos a realizar análises empíricas e aplicadas
de teorias das referidas áreas de conhecimento. Os tópicos da Econometria cobertos
pelo curso são: o modelo clássico de regressão linear, inferência estatística, problemas
de especificação e de resíduos, propriedades do método de mínimos quadrados
ordinários para amostras finitas, método do momento generalizado, variáveis dummy,
variáveis instrumentais, e introdução a modelos de dados de painel.
GESTÃO DE BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Esta disciplina tem como objetivo apresentar e discutir os modelos de gestão econômicofinanceira de bancos, e de conglomerados financeiros. Para tal são abordados os
seguintes assuntos: fundamentos da gestão de instituições financeiras (bancos de
varejo, de atacado, de investimento, seguradoras, etc.); demonstrações financeiras de
bancos e seguradoras; a questão e impactos da alavancagem nos negócios bancários;
maximização de valor na atividade bancária; impactos da regulação e Acordo da
Basiléia na gestão de instituições financeiras; o papel do crédito no banco; produtos e
instrumentos de captações e aplicações de recursos; fontes de receitas e despesas na
atividade bancária, indicadores de gestão e desempenho no setor bancário, papel da
tesouraria no banco, asset and liability management (ALM), dentre outros.
GESTÃO DE RISCOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
A disciplina aborda os principais riscos inerentes à atividade bancária e de instituições
financeiras, bem como os modelos, técnicas, e instrumentos para sua gestão, tanto de
forma individual como integrada. No decorrer da disciplina são discutidos temas tais
como: riscos financeiros e não-financeiros (risco de mercado, risco de crédito, risco
de liquidez, risco operacional, risco de imagem, dentre outros); gestão integrada de
riscos; principais ferramentas de mensuração e gerenciamento de riscos; Value-atrisk (VaR) e seus modelos de estimação; compliance e sua importância na gestão de
riscos; alocação de capital; medidas de desempenho e seus impactos na instituição
financeira em função da estratégia de gestão de riscos.
MICROECONOMIA BANCÁRIA
A disciplina utiliza abordagem de organização industrial, assimetria de informação,
teoria de contratos e outros avanços da moderna microeconomia para explicar o papel
dos bancos na economia. A disciplina fornece uma descrição das funções dos bancos
e explica a necessidade de intermediação financeira. A ênfase é sobre as deficiências
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estruturais do setor bancário que podem justificar intervenções públicas. A disciplina
trata da contratação ótima entre credor e devedor, a persistência de racionamento
no mercado de crédito, o uso da garantia e os problemas de solvência. São discutidos
aspectos como, por exemplo: regulação bancária, concorrência no setor bancário,
reputação no mercado de crédito, relacionamento credor-devedor, contratos ótimos,
e modelos empíricos em microeconomia bancária, dentre outros.
ENGENHARIA FINANCEIRA
A disciplina oferece a possibilidade de que seja reconhecido o elevado valor do
raciocínio de avaliação de opções na solução de problemas reais. Os problemas
do mundo real que são analisados incluem: gestão de risco de mercado e crédito;
avaliação de investimentos; desenho de contratos para dirimir diferenças de avaliação
entre as partes; desenho de programas de incentivos para gestores de empresas.
Além disso, técnicas de mensuração e gestão de risco de mercado e risco de crédito,
com o uso de derivativos, são abordadas durante a disciplina. As aplicações são
demonstradas através da discussão de estudos de caso.
RISCO OPERACIONAL
Apresentação de modelo de quantificação de risco operacional pela abordagem de
distribuição de perdas. Conceituação e aplicação de modelos de controle de risco
operacional na solução de problemas e redução de perdas financeiras das empresas.
São abordados temas como, por exemplo: gestão de risco operacional,
como elaborar políticas e procedimentos, fronteira com risco de mercado: tesouraria
e backoffice, três linhas de defesa e validação de modelos, quantificação de risco
operacional, gestão de risco legal, fronteira com risco de crédito: controle de fraudes,
gestão do risco de tecnologia da informação, terceirização.
OUTRAS ELETIVAS:
Compliance em Instituições Financeiras, International Banking, Modelos Quantitativos
de Gestão de Crédito, Seguros e Previdência, Investment Banking, Asset Management,
Econometria de Séries Financeiras, etc.
SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO
O objetivo da disciplina é orientar os alunos para a elaboração de dissertação de
mestrado. O curso aborda técnicas de pesquisa, discussões de metodologia em
economia e passos necessários para a elaboração de um bom trabalho de pesquisa.
Durante os seminários, os alunos apresentam também o andamento de seus trabalhos
para receber críticas, comentários e sugestões dos professores do programa.
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PROCESSO
SELETIVO

O Processo de Admissão é administrado por:
Coordenadoria de Admissão aos Cursos Regulares FGV-SP - CACR
Rua Itapeva, 432 - 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55-11) 3799-7711 - (55-11) 3799-7888 ou 08007700423
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PROCESSO
SELETIVO
Composto de 3 fases:
1. prova da FGV/EESP;
2. análise de currículo;
3. entrevista.
PRÉ-REQUISITOS:
Ter feito um curso superior reconhecido pelo MEC e
proficiência em leitura da língua inglesa.
PRÓXIMA TURMA:
Para informações sobre o processo seletivo, consultar
o Manual do Candidato que estará disponível quando
as inscrições iniciarem. A prova do processo de seleção
e matrícula serão realizados em São Paulo, conforme
cronograma constante do Manual do Candidato.
Inscrições: 27 de janeiro a 04 de maio de 2015 pelo site:
www.fgv.br/eesp/processoseletivo
INVESTIMENTO
O investimento total do curso é de R$ 75.497,00 à vista.
Podendo ser financiado em duas opções:
• 24 parcelas de R$ 3.310,00 • 30 parcelas de R$ 2.649,00.
Observação: Mesmo que o aluno seja dispensado
de alguma disciplina, o valor do curso permanecerá o
mesmo, sem desconto. Ainda, em caso de reprovação
em alguma disciplina, o aluno deverá pagar um valor
adicional para cursá-la novamente.
Valores de janeiro 2015, sujeito a reajuste sem aviso
prévio.
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Perguntas Frequentes - (FAQS)
1. É preciso ter experiência profissional para ser selecionado ao MPE FGV/EESP?
R. Sim é desejável. A experiência acumulada ao longo dos últimos processos seletivos
revela que os melhores candidatos são aqueles que apresentam 2 ou mais anos
de experiência em áreas econômico-financeiras. O MPE FGV-EESP não se destina a
recém-formados. O curso também é voltado para pessoas que querem aprofundar
seus conhecimentos em Economia e Finanças.
2. Qual a carga horária do curso em horas-aula?
R. Total da Carga Horária: 450. Não estão incluídas as horas de leitura para preparação
para as aulas nem desenvolvimento da Dissertação.
3. Todo curso é ministrado em inglês ou em português? E quanto ao material? Os
professores usam somente o material usado em MBAs americanos, ou os livros
usados são todos brasileiros ou livros americanos traduzidos para o português?
R. O curso é ministrado principalmente em português, embora algumas disciplinas
usem eventualmente material em inglês. A parte internacional é, quase sempre em
inglês. Os livros, estudos de casos e leituras são geralmente em inglês, mas existem
disciplinas que se utilizam de livros em português (alguns traduzidos, outros de
produção local).
4. Para fazer o curso é preciso ser indicado pela empresa, ou MPE da FGV não é
“company sponsored”?
R. Não, embora provavelmente a maioria dos participantes será patrocinada de uma
forma ou outra por empresas. O contrato é sempre feito com o aluno e não com a
empresa que o patrocina.
5. O MPE FGV-EESP é reconhecido pelo MEC?
R. Sim. O MPE FGV-EESP é um mestrado profissional (stricto sensu) reconhecido pelo
MEC. Dessa forma, os pós-graduandos obtêm ao final do Programa o título de Mestre
Profissional em Economia.
6. Morando longe, tenho que ir a S. Paulo para ser entrevistado?
R. Não, a entrevista será agendada e realizada via skype.
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7. O que é GMAT - Graduate Management Admission Test?
R. O GMAT é um tipo de exame vestibular internacional para o ingresso nas melhoras
escolas do mundo. Constam de provas de matemática, raciocínio crítico, redação,
suficiência de dados e interpretação e correção de textos. É todo em inglês. Visite o
site do GMAT (http://www.mba.com/).
8. O que é o GRE?
R. O GRE é um tipo de exame vestibular internacional para o ingresso em programas
de PhDs em universidades norte-americanas. Consta de provas quantitativas, verbais
e analíticas. É todo em inglês.
9. Existe transferência para a FGV-EESP?
R. Não, exceto para alunos do Mestrado Profissional em Finanças e Economia da FGVEPGE.
10. Existe aluno especial, que entra sem passar pelo processo de seleção?
R. Todos passam por processo de seleção que é composto por 3 fases: 1. Pontuação na
prova aplicada pela FGV/EESP, ou pontuação no GMAT ou GRE, 2. Análise de currículo
e 3. Entrevista. Os ex-alunos das especializações (CEABE e CEAFE) da FGV - EESP estão
dispensados da primeira fase.
11. Ao me matricular, meus créditos em outra escola serão aproveitados?
R. O aluno matriculado que já tiver cursado disciplinas em cursos de mestrado ou
doutorado poderá solicitar à Escola reconhecimento destas disciplinas. Os pedidos
serão avaliados caso a caso.
12. Quem não fez graduação em administração ou economia pode ingressar no
MPE FGV-EESP?
R. Sim, desde que seja aprovado no processo de seleção e que tenha concluído outro
curso de graduação.
13. Pode-se ingressar no MPE FGV-EESP sem a graduação?
R. Não.
14. É difícil conseguir uma bolsa de estudos para o MPE FGV-EESP?
R. Não existem bolsas para o MPE FGV-EESP. Os candidatos poderão optar pelas linhas
de financiamento oferecidas por bancos que possuem convênios com a FGV. Mais
informações solicitar junto ao setor financeiro da escola pelo e-mail: economia@fgv.br
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www.fgv.br/eesp
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
Rua Itapeva, 474 - 13º andar - Bela Vista - CEP: 01332-000
Tel: (11) 3799 3453 | economia@fgv.br | www.fgv.br/eesp

FGV/EESP

FGV.EESP

FGV/EESP
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