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Programa de Mestrado Profissional em Economia  
[coordenacao.mestrado@fgv.br] 
 

Curso: Métodos Quantitativos Aplicados em Economia e Finanças  
Professor: Ernesto Coutinho Colla 

 CURSO DE VERÃO - JANEIRO 2017 

PROPOSTA 

Fornecer ao aluno uma introdução ao ferramental 

necessário para aplicação na prática de métodos 

quantitativos e da teoria de economia e finanças para a 

solução de problemas reais de natureza profissional e 

acadêmica. 

O foco será na modelagem da solução dos problemas 

propostos utilizando recursos computacionais. No entanto 

para este curso não será exigido do aluno nenhum 

conhecimento prévio em programação ou banco de dados. 

A partir de problemas propostos em aula serão 

introduzidos os conceitos do processo de modelagem 

quantitativa, da teoria básica de banco de dados e de lógica 

de programação necessários para o curso. 

O conhecimento e a prática adquiridos em programação e 

banco de dados serão aplicados para automatizar a coleta, o 

armazenamento, a recuperação e o tratamento dos dados, 

para então utilizá-los na construção e validação dos modelos 

quantitativos. 

Para solução de problemas serão utilizados: 

• Planilhas Eletrônicas - MS Excel 

• software R - www.r-project.org 

• Base de dados SQL - MS Access , SQLite, MS SQL 

Server, etc... 

O aplicativo R foi escolhido por ser amplamente utilizado 

no meio acadêmico e profissional, estar integrado com o 

Excel e com a maioria dos bancos de dados e por ser 

gratuito. Além disso, o R possui conjunto muito amplo de 

modelos e algoritmos pré-programados que incluem 

métodos econométricos (Regressão Linear, ARIMA, 

VAR/VEC, filtro de Kalman), modelos e distribuições 

estatísticas e bibliotecas funções financeiras e modelos de 

Datamining (Árvores de Decisão, Redes Bayesianas e Redes 

Neurais). 

METODOLOGIA E PEDAGOGIA 

Aulas práticas em laboratório nas quais serão apresentados 

um ou mais problemas a serem solucionados durante a aula, 

ou quando for o caso, concluídos em horário extra-aula e a 

solução discutida na aula seguinte. O conjunto de problemas 

propostos será definido de acordo com o interesse da turma. 

CALENDÁRIO 

Semana 01 

 12/01/2017 - Quinta-feira 

 14/01/2017 - Sábado 

Semana 02 

 17/01/2017 - Terça-feira 

 19/01/2017 - Quinta-feira 

 28/01/2017 - Sábado 

Semana 03 

 31/01/2017 - Terça-feira 

 02/02/2017 - Quinta-feira 

 04/02/2017 – Sábado 

 

Horário: 3f-5f 19:30 – 22:30 

Sábados: 09:00 – 12:40 

Duração Total: 24 horas 

PROGRAMA 

O conteúdo teórico será dado inserido nas aplicações. 

 

1. Etapas e boas práticas do processo de modelagem 

quantitativa em Economia e Finanças 

 

2. Introdução ao software estatístico R 

 

3. Conceitos básicos de programação com exemplos em 

Excel e R. 

 

4. Teoria básica para utilização de bancos de dados SQL 

com exemplos em MS SQL Server e MS Access. 

 

5. Aplicações a serem propostas incluem problemas em 

Finanças, Economia e Datamining, por exemplo: 

Entre os problemas que poderão ser abordados:  

http://www.r-project.org/
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 - Análise Exploratória de Dados, automatização e 

tratamentos de dados (Data Clearing). Integração com 

planilhas eletrônicas (Excel) e bases de dados. 

  - Regressões lineares e não lineares 

  - Automatização da coleta e dessazonalização de séries 

temporais 

  - Rating de Crédito: Regressão, Classificação e 

Clustering 

  - Modelos de Simulação, Previsão e Backtesting 

aplicados, por exemplo, a estratégias de investimentos  

  - Interpolação de curvas: Estruturas a Termo e Superfícies 

de Volatilidade 

  - CAPM e Cálculo de Beta com abordagem 

fundamentalista 

  - Problemas de otimização e análise de portfolios 

  - Valuation: simulação de fluxo de caixa de empresas e 

projetos - cálculo de distribuição e análise de 

sensibilidade de TIR 

   - Precificação de Opções Vanilas e Exóticas: Modelos de 

Black-Scholes e de Monte Carlo 

  - Trading Quantitativo e de Alta Frequência 

  - Modelagem de Câmbio de Equilíbrio 

  - Modelos de Séries Temporais: ARIMA, VAR/VEC 

     - Modelo de Impulso Resposta para estimar a transmissão 

da variação cambial para inflação 

  - Previsão de variáveis macroeconômicas 

- Algoritmos Datamining: KNN e Árvores de Decisão 

aplicados a problemas de classificação e reconhecimento 

de padrões 

BIBLIOGRAFIA  

- Documentação e Tutorials on-line: 

 

An Introduction to R: 
http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf 

 

- Livros e Manuais gratuitos: 

 

http://cran.r-project.org/other-docs.html 

http://cran.r-project.org/manuals.html 

 

- Tópicos específicos: 

 

Use R! Series, Springer 

http://www.springer.com/series/6991?detailsPage=titles 

 

- Complementar: 

 

Luís Torgo, Data Mining with R – Learning with Case 

Studies, CRC Press 

 

Bernard Pfaff, Analysis of Integrated da Cointegrated Time 

Series with R 

 

Graham Willians, Data Mining with Rattle and R - Springer 

 

Won Y. Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung and John 

Morris, Applied Numerial Methods Using Mathlab, WILEY 

 

Garcia, G., Lopes, A. Introdução a Programação 

Ed. Campus 

 

 - Banco de Dados: 

 

Oliveira, C. H. P., “SQL – Curso Prático”, Novatec 

 

Date, C.J. “Introdução a Sistemas de Bancos de Dados” Ed. 

Campus 

 

AVALIAÇÃO 

- 

PROFESSORES - EMAILS 

Prof. Ernesto Coutinho Colla 

Ernesto.Colla@fgv.br 
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