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Curso BANCOS E INOVAÇÃO FINANCEIRA/ Prof Luiz Fernando de Paula
Objetivo: Analisar o “sistema financeiro”, a partir de um enfoque teórico e empírico. Em
particular, o curso focaliza as transformações recentes do setor bancário a nível mundial estratégias de expansão, tendência a universalização dos bancos, internacionalização bancária,
regulação bancária, inovações financeiras, etc. - e seus impactos no Brasil.
1.
Mercado Financeiro e instituições financeiras: uma introdução
Carvalho et al (2015), cap 15, 16 e 17
2.
Teoria da Firma Bancária: visão convencional e abordagem keynesiana
Carvalho (2007); Paula (2014), cap 1
3. Funcionalidade do sistema financeiro: visão convencional (teoria dos fundos emprestáveis e
teoria da intermediação financeira); visão keynesiana
Carvalho et al (2015), cap 21; Paula (2014), cap 3. Modenesi (2007)
4. Fragilidade e crise financeira
Carvalho et al (2015), cap. 22; Paula (2014), Cap 2
5. Regulação e supervisão financeira
Carvalho et al (2015), cap.18; Carvalho (2005); Cintra e Gomes (2012), caps. 9, 11 e 12
6. Inovações financeiras e transformações estruturais do sistema financeiro; financeirização e o
capitalismo dirigido pelas finanças
Carvalho et al (2015), cap. 19; Carvalho (2007), cap 5; Gutmann (2008)
7. Conglomeração financeira e mudanças regulatórias nos EUA antes e depois da crise
Cintra e Gomes (2012), caps. 2 e 5
8. Consolidação bancária e internacionalização dos conglomerados financeiros
Paula e Marques (2006); Paula (2002), cap.3 e 4
9. Eficiência, estrutura de mercado e performance das instituições financeiras
Faria et al (2007); Reis Jr (2015), cap.1
10. Papel e funcionalidade dos bancos públicos e bancos de desenvolvimento
Hermann (2011); Deos e Mendonça (2010); Além e Madeira (2015)
11. Estudos sobre a evolução recente do sistema financeiro brasileiro
Spread bancário: Leal (2007); Reis Jr et al (2013)
Eficiência bancária (F&As e bancos públicos): Faria et al (2007) e Paula e Faria (2007)
Concentração e competição bancária: Reis Jr (2015), cap.1
Desenvolvimento regional: Menezes et al (2007); Freitas e Paula (2010)
Eficiência e exclusão financeira: Dymski (2007)
Ciclo recente do crédito e bancos públicos: Paula e al (2013)
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