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Crises Financeiras
Carlos Kaw

all Leal Ferreira
16/04 a 25/06/2018 - 2as 

feiras

O
 objetivo da disciplina é analisar as principais contribuições teóricas e de 

análise histórica relativas às crises financeiras m
odernas, a partir da Grade 

Depressão dos anos 30. Isso envolverá tam
bém

 revisitar os principais 
paradigm

as de condução de política econôm
ica no pós-2ª. Guerra M

undial, 
enfatizando a condução da política m

onetária e a regulação financeira. Ênfase 
será dada no papel do sistem

a bancário e crédito na atividade econôm
ica, 

incluindo teorias de crises financeiras.

CRISES FIN
AN

CEIRAS - DA GRAN
DE DEPRESSÃO

 À Q
UEBRA DO

 LTCM
: A taxa de 

juro, bancos, crédito e o ciclo financeiro; Política m
onetária, m

ecanism
os de 

transm
issão, o acelerador e o uso de regras; A Grande Depressão; A deflação 

japonesa, arm
adilha da liquidez e o zero bound; O

 crash da Bolsa em
 1987 e a 

quebra do LTCM
. AS CRISES FIN

AN
CEIRAS RECEN

TES E O
 DEBATE TEÓ

RICO
: O

 
prelúdio da crise: a era G

reesnpan e a grande m
oderação; A crise de 2008 sob a 

ótica do m
ercado financeiro: novos produtos, novos interm

ediários; A crise 
financeira de 2008 sob a ótica do governo: a quebra da Lehm

an Brothers, TARP 
e a política m

onetária não convencional; Visões da crise: m
ainstream

 x críticos; 
O

 m
undo pós-crise: a heterodoxia m

onetária, políticas m
acroprudenciais e a 

reform
a regulatória.

Econom
etria Financeira

Fernando Chague
17/04 a 26/06/2018 - 3as 

feiras

O
 curso tem

 dois objetivos. O
 prim

eiro objetivo é apresentar as principais 
ferram

entas disponíveis em
 econom

etria financeira. O
 segundo objetivo é 

introduzir os elem
entos básicos de program

ação na linguagem
 R. Ao final do 

curso, espera-se que o aluno consiga realizar trabalhos em
píricos sobre tem

as 
relacionados a econom

ia e finanças utilizando a linguagem
 R.

Séries de tem
po financeiras e suas características em

píricas; M
odelos lineares 

de séries tem
porais; M

odelos de variância condicional; M
odelos não-lineares de 

séries tem
porais; Dados de alta-frequência; Valores extrem

os, estim
ação 

quantílica e Value at Risk (VaR); M
odelos Espaço de Estados (State-Space 

M
odels) e filtro de Kalm

an.

Econom
ia Chinesa no século XXI: 

Perspectivas e Relações com
 o 

Brasil e M
undo

Fabiana D’Atri
30/01 a 10/04/2018 - 3as 

feiras

A proposta dessa disciplina concentra-se nos debates de curto e longo prazos, 
que perpassam

 por essas econom
ias “velha” e “nova”, tendo com

o pano de 
fundo as características únicas e o am

biente político do país. M
erecem

 atenção 
tem

as com
o o endividam

ento das em
presas e do governo, a situação do setor 

im
obiliário e as políticas econôm

icas, focando nos m
ercados bancário e cam

bial. 
Com

plem
enta essa leitura, a com

preensão da China com
o ator global e suas 

relações com
 o Brasil, trazendo desafios e oportunidades, além

 das conhecidas 
trocas de com

m
odities e de m

anufaturados.

Econom
ia chinesa: o que difere do restante do m

undo? Perspectivas e desafios 
de curto e longo prazo; Transform

ações estruturais; Contexto Político; Relações 
com

 Brasil e com
 Ásia.

Econom
ia da Saúde

Raphael Einsfeld
17/04 a 26/06/2018 - 3as 

feiras

O
 objetivo desta disciplina é apresentar ao aluno os principais aspectos, práticos 

e teóricos, relacionados à form
a com

o o m
ercado de saúde se organiza, seus 

consum
idores, seus principais atores, suas inter-relações e a m

aneira pela qual 
as firm

as com
petem

 entre si. O
 curso parte do paradigm

a tradicional de 
m

ercados com
petitivos, introduzido no curso preparatório de Teoria 

M
icroeconôm

ica e teoria da O
rganização Industrial, associado a intervenção 

governam
ental.

Epidem
iologia da Saúde no Brasil; O

ferta e Dem
anda na Saúde; Inform

ação e 
M

ercados de Seguro; Principais Atores no setor de Saúde; SUS e Seguro Social.

Econom
ia e Finanças 

Com
portam

entais
Bruno Ferm

an e Claudia 
Yoshinaga

16/04 a 25/06/2018 - 2as 
feiras

A prim
eira parte da disciplina será focada em

 econom
ia com

portam
ental. N

esta 
parte, serão apresentados um

a série de vieses com
portam

entais, e estudados 
com

o estes vieses, ao serem
 incorporados nos m

odelos econôm
icos, afetam

 as 
previsões destes m

odelos tanto para as decisões individuais dos agentes 
econôm

icos quanto para o com
portam

ento do m
ercado e de políticas públicas. 

A segunda parte será focada em
 finanças com

portam
entais. N

esta parte, o foco 
será em

 com
o estes vieses com

portam
entais afetam

 as decisões de 
investidores, e sob quais condições um

 com
portam

ento não racional de 
investidores seria capaz de influenciar a precificação de ativos financeiros.

System
 1 &

 System
 2; Prospect theory, Fram

ing, and M
ental Accounting; Self-

control and tim
e inconsistency; Social Preferences and peer pressure; N

on-
standard beliefs; N

on-standard decision m
aking; Self-signaling and Self-

deception; Extrinsic incentives, intrinsic m
otivation, and social norm

s; Efficient 
M

arkets: A Review
; Financial M

arkets Puzzles; Lim
its to Arbitrage; Im

plications 
for The Aggregate Stock M

arket; Im
plications for The Cross-Section of Average 

Returns; Im
plications for Investor Behavior.
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G
estão sim

ultânea de Ativos e 
Passivos - ALM

Roberto B. Cintra
30/01 a 10/04/2018 - 3as 

feiras

O
 objetivo da disciplina é discutir a gestão de ativos e passivos com

o ponto focal 
para a construção de um

a carteira de investim
entos. A gestão sim

ultânea de 
ativos e passivos (ALM

) pode ser entendida com
o a análise voltada ao processo 

de tom
ada de decisão, visando m

axim
izar o valor para o acionista ou 

participante, tam
bém

 visando evitar desastres financeiros.

Asset and Liability M
anagem

ent: abordagem
 tradicional; Risco de M

ercado e 
Risco de (I)Liquidez; Basiléia III: Parâm

etros de Liquidez regulam
entares; 

M
odelos quantitativos para estim

ativas de risco; m
odelos quantitativos para 

estim
ativa de liquidez e risco de insolvência; Riscos de M

ercado e Liquidez 
integrados; Aplicações a carteiras-m

odelo.

Softw
ares com

o M
ATLAB, 

Python, Excel.

M
achine Learning

Hellinton Hatsuo Takada
18/04 a 27/06/2018 - 4as 

feiras

A proposta da disciplina é apresentar técnicas de aprendizado de m
áquina 

estatístico. Abordarem
os os conceitos teóricos fundam

entais de tais técnicas 
com

 aplicações práticas no M
atlab. O

 objetivo é que os alunos consigam
 

com
preender e utilizar as diferentes técnicas estudadas. Atualm

ente, as 
técnicas de aprendizado de m

áquina tornaram
-se estratégicas para as em

presas 
juntam

ente com
 outros conceitos tais com

o big data e inteligência artificial.

Estatística &
 Aprendizado de M

áquina; M
odelo G

ráficos e de Árvores; Conceitos 
de Aprendizado de M

áquina; Classificação de Vizinhança Próxim
a; Redução de 

Dim
ensionalidade; M

odelos Lineares e Lineares Bayesianos; Processos 
G

aussianos e M
odelos de M

istura; M
odelos com

 Variáveis Latentes.
Softw

are M
atlab.

M
étodos Q

uantitativos Aplicados 
a Econom

ia e Finanças
Ernesto Coutinho Colla

18/04 a 27/06/2018 - 4as 
feiras

O
 objetivo da disciplina é aprender a analisar um

 problem
a real, entender a sua 

natureza, restrições e os processos intrínsecos ao m
esm

o para então criar um
 

m
odelo quantitativo que o represente e que possa ser utilizado para tom

ada de 
decisão. A aplicação prática do m

odelo construído m
uitas vezes exige a 

autom
atização dos cálculos m

atem
áticos utilizando recursos com

putacionais. A 
disciplina foi estruturada de form

a que para cursá-la não será necessário 
conhecim

ento prévio em
 lógica de program

ação ou utilização de banco de 
dados. 

Etapas e boas práticas do processo de m
odelagem

 quantitativa em
 Econom

ia e 
Finanças; Introdução ao softw

are estatístico R; Conceitos básicos de 
program

ação com
 exem

plos em
 Excel e R; Teoria básica para utilização de 

bancos de dados SQ
L; Aplicações a serem

 propostas incluem
 problem

as em
 

práticos a aplicados a finanças, econom
ia, estatística e Datam

ining.

M
icroeconom

etria
Priscilla 
AlbuquerqueTavares

30/01 a 10/04/2018 - 3as 
feiras

A disciplina apresenta os m
étodos econom

étricos m
odernos, em

pregados em
 

trabalhos em
píricos na área da M

icroeconom
ia Aplicada, a partir de um

a 
abordagem

 rigorosa e, ao m
esm

o tem
po, intuitiva. O

 curso é desenvolvido a 
partir de problem

as econom
étricos práticos, a partir dos quais são apresentados 

os diferentes m
étodos, dos m

ais sim
ples aos m

ais com
plexos. 

The Conditional Expectation Function and O
LS Regression Regression; Causal 

Inference and Random
 Experim

ents; N
atural Experim

ents: Differences in 
Differences and Synthetic Controls; N

on-Random
 Experim

ents: Selection on 
O

bservables - M
atching; N

on-Random
 experim

ents: Selection on U
nobservables 

- Instrum
ental Variables and Regression Discontinuity.

M
odelos e Técnicas de Trading

Alessandro M
artim

 
M

arques
17/04 a 26/06/2018 - 3as 

feiras

Em
 geral classificam

-se as oportunidades de trading em
 duas classes: 

arbitragem
 pura e arbitragem

 estatística. N
os m

odelos de arbitragem
 pura 

som
ente um

a estratégia de trading pode ser suficiente, já nos m
odelos de 

arbitragem
 estatística precisam

os, além
 da estratégia, um

 m
odelo m

atem
ático 

que, em
 geral, tenta avaliar o preço justo do ativo. N

esta disciplina tem
os com

o 
objetivo aprofundar o estudo das técnicas de arbitragem

 estatística. Para a 
devida seleção de m

odelos e estratégias serão abordados tam
bém

 os tópicos de 
seleção de carteira e backtesting.

Taxonom
ia e estatística de retornos; Séries tem

porais financeiras e m
odelos 

autoregressivos vetoriais; Cointegração; Critério de Kelly em
 Finanças; Pairs 

trading e long-short; Filtragem
 e filtro de Kalm

an; Introdução a m
odelos de 

espaço de estados; Estratégias de Execução.

Softw
are M

atlab.

Risco de Crédito e Contraparte
João Luiz Chela

30/01 a 10/04/2018 - 3as 
feiras

A disciplina tem
 por objetivo oferecer aos participantes conceitos relacionados 

com
 a gestão e m

odelagem
 do risco de crédito e contraparte.

M
odelagem

 dos Com
ponentes do risco de crédito: probabilidade de default(PD) 

histórica e risk neutral(im
plícita no spread), m

atriz de m
igração, Exposição na 

inadim
plência (EAD), M

odelo M
erton, LossG

iven Default e Taxa de 
Recuperação; Capital Econôm

ico Alocado; Capital Econôm
ico x Capital 

Regulatório; M
etodologias de cálculo do VaR: CreditRisk +, CreditM

etrics e 
Sim

ulação de M
onte Carlo;Teste de Estresse; Exposição de crédito em

 
derivativos(PFE); CVA; RARO

C e O
tim

ização do Risco de Crédito.

página 2 de 3



FG
V EESP

DISCIPLIN
AS ELETIVAS DO

 M
ESTRADO

 PRO
FISSIO

N
AL EM

 ECO
N

O
M

IA
1o sem

estre 2018

D
isciplina

Professor
Período

Proposta da disciplina
Program

a resum
ido

Pré-requisitos

Sim
ulação Aplicada a Finanças

André Cury M
aialy

17/04 a 26/06/2018 - 3as 
feiras

Esta disciplina aborda aspectos do apreçam
ento e da gestão de risco de ativos e 

derivativos de renda fixa, e derivativos de ações e com
m

odities do ponto de 
vista de aplicações de engenharia financeira (“financial engineering” ou 
“quantitative finance”), gestão de portfólios e de finanças corporativas. Serão 
em

pregados: m
étodos num

éricos, sim
ulação com

putacional probabilística, 
otim

ização.

Delta-hedging; Sw
ap de variância; Hedging discreto; Custos de transação; 

M
odelo de parâm

etros incertos; Static hedging e static hedging no am
biente de 

volatilidade incerta; Sim
ulações de estratégias de trading (entrada ótim

a, stop 
loss, lei dos grandes núm

eros, m
onte carlo); Lévy processes in finance; Ito for 

Jum
ps; Variance gam

m
a (VG

) m
odel; Advanced risk m

anagem
ent; Corporate 

finance &
 financial engineering.

Tsunam
i M

onetário: Ciclos 
M

onetários Internacionais e a 
econom

ia brasileira
Tony Volpon

01/02 a 12/04/2018 - 5as 
feiras

A disciplina tem
 com

o objetivo estudar a im
portância de ciclos m

onetários e 
financeiros internacionais na determ

inação do resultado m
acroeconôm

ico de 
vários países, com

 especial atenção ao Brasil. Defenderem
os a tese que a 

entrada e subsequente evolução da China na econom
ia global tem

 sido o fator 
m

ais im
portante nesses ciclos desde os anos 90. 

Ascenção econôm
ica da China: consequências e perspectivas; Econom

ia global: 
pré e pós crise; A crise de 2008; O

 Brasil e m
undo desde 2002.
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