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EMENTA
O objetivo destes seminários é mostrar a conexão entre macroeconomia e mercados financeiros. Nós
estudamos tópicos como a dívida pública, o funcionamento dos bancos centrais, a ligação entre a
estrutura a termo e a economia, e crises financeiras.

PROGRAMA
De acordo com a dinâmica em aula, nós poderemos ir mais rápido, cobrir alguns tópicos em mais detalhe,
ou adicionar mais material.
Aula e tópico
1

Apreçamento de Ativos
Como a informação é transmitida para os preços

2

Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Atividade Econômica
Um indicador para a atividade econômica futura.
Construção. Como explicar a capacidade de previsão do indicador

3

Inflação, Política Fiscal, e Crises da Dívida Soberana
A relação entre déficits, inflação, e crises da dívida

4

O Funcionamento dos Bancos Centrais
Independência do Banco Central. Importância. Como implementá‐la?
FED, ECB, Banco Central do Brasil

5

Crises Financeiras
A crise financeira de 2008. Relação com a crise de 1929
Por que a crise de 1929 se prologou por tanto tempo?

FORMATO DAS AULAS
Nós usaremos dados e notícias para mostrar como a conexão entre macroeconomia e mercados
financeiros acontece na prática. Nós relacionaremos a discussão em aula com dados.
Eu vou trazer notícias da imprensa para a discussão em aula. Além dos jornais e revistas do Brasil, outros
exemplos de fontes são o Financial Times, o Wall Street Journal, e o The Economist. A análise no The
Economist é normalmente mais detalhada. Portanto, nós frequentemente usaremos artigos do The
Economist. Leia os artigos e participe.

BIBILIOGRAFIA E OUTROS RECURSOS
Nós usaremos material de várias fontes. Na wiki, você encontrará referências a livros e a artigos
relacionados aos seminários.

WIKI
A wiki para o curso está em http://epge.fgv.br/we/MFEE. Veja a wiki para os slides, referências, e outras
informações.
Algumas webpages úteis:
American Economic Association: http://www.aeaweb.org/
American Finance Association: http://www.afajof.org/
Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/
European Central Bank: www.ecb.europa.eu/
Board of Governors of the Federal Reserve System: http://www.federalreserve.gov/
Federal Reserve Bank of St. Louis: http://www.stlouisfed.org/
National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org/. Especialmente para os programas
Economic Fluctuations and Growth, Monetary Economics, e Asset Pricing.
Veja mais links e recursos na wiki.

