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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 de um modo geral. O curso 
cobre os principais tópicos de cálculo diferencial e integral, otimização e outros 
métodos aplicados na análise econômica e financeira.

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, teste de hipótese, 
estimação e análise de variância.

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 e introdução á 
teoria dos jogos.

MACROECONOMIA

O objetivo do curso é desenvolver o instrumental analítico fundamental de 
Macroeconomia. O curso desenvolve um modelo de demanda agregada para a 
determinação do nível de produção e emprego no curto e médio prazo e suas 
relações com a inflação. Analisa o comportamento dos principais agregados  
macroeconômicos, seguindo um modelo de tradição novo-keynesiana (modelos com 
fundamentação microeconômica), atual linha do pensamento mainstream. Neste 
modelo estão incorporados o funcionamento das políticas monetária e fiscal.

Diferentes escolas de pensamento macro são também comparadas. A disciplina cobre

os conhecidos modelos como IS-PC-MR (curva IS. Curva de Phillips, regra monetária). 
Para abrir uma ponte para o entendimento mais aprofundado da política monetária e 
cambial e para o desenvolvimento da macroeconomia financeira,  será dado o modelo 
de equilíbrio geral com múltiplos ativos e escolha de portfólio de Tobin.
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ECONOMETRIA

O curso 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 (não-linearidade, autocorrelação de resíduos e 
heterocedasticidade), 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.

OBRIGATÓRIAS  

POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A harmonização entre preocupações econômicas, ambientais e sociais requer 
a formulação de políticas públicas que ajam sobre as falhas de mercado. Essa 
disciplina analisará conceitos e contextos de formulação de políticas  públicas para o 
desenvolvimento sustentável.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Disciplina que analisa  os trade-offs e as escolhas envolvidas na relação entre 
crescimento econômico e os sistemas naturais que o suportam. Os temas a serem 
trabalhados nessa disciplina são: economia dos recursos naturais e meio ambiente e 
economia ecológica.

FINANÇAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Do ponto de vista das finanças corporativas, a análise de risco e retorno das decisões 
estratégicas vem, de maneira crescente, incorporando a discussão de aspectos 
socioambientais. No setor financeiro, temas socioambientais ganham cada vez maior 
importância, tanto do ponto de vista da regulação, como da autorregulação. Essa 
disciplina analisará as bases conceituais e ferramentas que tratam da relação entre o 
desenvolvimento sustentável, finanças corporativas e o sistema financeiro. 
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ELETIVAS

O aluno poderá escolher 2 eletivas entre as oferecidas pelo programa.  
Abaixo algumas eletivas que poderão ser oferecidas:

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

A disciplina compreende o estudo das políticas públicas aplicáveis ao tema mudança 
do clima. Analisa o enquadramento jurídico-internacional do tema, o histórico e o 
processo atual das negociações internacionais no âmbito da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

TENDÊNCIAS EM SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

A noção de alocação eficiente de capital presente na teoria econômica depende de 
métodos de valoração e mensuração. A aplicação dessa noção para a discussão de 
bens públicos tem sido crescente. Essa disciplina analisará as discussões recentes sobre 
valoração de bens para os quais não existem mercados (“non-market valuation”), tais 
como serviços ecossistêmicos.  

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

Essa disciplina tratará das bases conceituais e exemplos nacionais e internacionais em 
funcionamento de soluções de falhas de mercado ligada às externalidades negativas 
ambientais por meio do uso de instrumentos econômicos. De maneira distinta às 
políticas de comando-e-controle, o uso de instrumentos econômicos pode contribuir 
para buscar soluções custo-eficientes ao problema das externalidades ambientais 
negativas  por meio do uso de incentivos. 

ECONOMIA DO CLIMA

A disciplina discutirá as bases conceituais e ferramentas relacionadas ao 
estabelecimento de mercados de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Serão 
discutidas as características dos mercados existentes e discussões em curso para 
avanços no estabelecimento de uso de instrumentos econômicos para fomentar 
soluções custo-eficiente para redução das emissões de GEE.  
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE MECANISMOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
AMBIENTAIS

A modelagem econômica tem sido constantemente desafiada a dar indicações 
ou respostas aos problemas ambientais.  A partir dos modelos de equilíbrio geral 
computável (CGE), que reproduzem parcialmente a estrutura microeconômica setorial 
da economia, são capazes de agregá-la e apresentar um conjunto amplo de variáveis 
macroeconômicas, serão discutidas as reações dos agentes às políticas ambientais em 
análise.

SEMINÁRIOS SOBRE MEIO AMBIENTE E COMPETITIVIDADE

Essa disciplina tratará dos desafios atuais envolvendo meio ambiente e competitividade 
do Brasil no contexto internacional para os seguintes setores: i) agronegócio; ii) 
energia elétrica; iii) mineração; iv) químico e v) financeiro. 
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Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
Rua Itapeva, 474 - 13º andar - Bela Vista - CEP: 01332-000
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