
MBA

Saiba como 
trabalhar os 
fundamentos 
quantitativos 
aplicados a casos 
práticos do 
mercado financeiro. 



APRESENTAÇÃO

PÚBLICO ALVO

O MBA em Gestão de Investimentos tem como objetivo levar seus participantes a desenvolverem 
conhecimentos teóricos e aplicados de gestão de recursos e suas ferramentas, proporcionando aos 
alunos tanto a compreensão do processo de investimentos no mercado financeiro, quanto a utilização 
de tais práticas em seus negócios.

No curso são abordadas as técnicas de análise e precificação de ativos e derivativos, entre eles os 
, 

Profissionais com nível superior, que buscam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre 
a gestão especializada de ativos financeiros, de forma a atuar como: gestores de investimentos no 
mercado de capitais em empresas com exposição internacional, analistas, gestores de risco, adminis-
tradores de fundos de investimentos, consultores de investimentos e economistas.

MBA



COORDENAÇÃO
Augusto Ferreira da Costa Neto

augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br

Doutorando em Administração com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de 
Produção com ênfase em Finanças e Análise de Investimentos pela mesma instituição. Graduado em 
Engenharia Industrial Mecânica pelo CEFET-RJ, possui cursos de Aperfeiçoamento em Gestão de 
Projetos pelo Ietec e Especialização em Estratégias de Gestão em Finanças pela Escola Politécnica da 
UFRJ. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Avaliação de Empresas e 
Projetos. Foi professor do MBA Executivo em Finanças da Universidade Gama Filho. Trabalhou por 
mais de onze anos na Vale S.A., nas áreas de mineração, logística e gestão de desempenho e 
orçamento. Desde 2009 é analista de projetos admitido por concurso na Finep - Inovação e Pesquisa, 
empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, onde exerceu os cargos de gerente 
do Departamento de Investimento em Fundos entre 2012 e 2013, e de gerente do Departamento de 
Investimento em Participações entre 2013 e 2016. Professor convidado e coordenador adjunto do MBA
em Gestão de Investimentos e do curso de Aperfeiçoamento em Financial Analytics do IAG PUC-Rio,
ministra disciplinas como Investimentos, Administração de Carteiras, Análise de Riscos e Finanças
Corporativas.

COORDENAÇÃO
Marcelo Cabús Klötzle

klotzle@iag.puc-rio.br

Possui graduação em Administração de Empresas - Universität Bayreuth (Alemanha) (1993) e 
doutorado em Economia - Katholische Universität Eichstatt (Alemanha) (1999). Com pós-doutorado 
em Finanças Comportamentais pela McMaster University (Canadá) (2009). Atualmente é professor 
associado da PUC-Rio. Tem experiência na área de Administração de Empresas e Economia, com 
ênfase em Administração Financeira, Mercado de Capitais e Economia, Finanças Internacionais e 
Econometria, com ênfase em economia financeira, finanças comportamentais, mercado de capitais, 
econometria, finanças internacionais e economia internacional. Possui livros e artigos publicados no 
Brasil e no exterior. É coordenador do FINE do IAG PUC-Rio e Pesquisador Associado do NUPEI do IAG 
PUC-Rio. Recebeu o prêmio de melhor Working Paper em Economia do Banco Central do Brasil em 
2018. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 2 do CNPq e Cientista do Rio de Janeiro pela 
FAPERJ. Mestre em Administração de Empresas - Universität Bayreuth (Alemanha) (1994). Interesses 
de pesquisa: Regulação e mercado de capitais; Financiamento internacional de empresas brasileiras; 
Comportamento financeiro.



DISCIPLINAS

DIFERENCIAIS

Administração de Carteiras

Administração de Risco

Análise de Investimentos em Renda Fixa

Análise Fundamentalista

Análise Técnica

Derivativos

Econometria Financeira

Estatística Aplicada

Finanças Corporativas

Matemática

Engenharia Financeira

Macroeconomia e 
Finanças Internacionais

Investimentos

Gestão Especializada de Fundos

• Capacidade analítica para interpretar e projetar cenários macroeconômicos para tomada de 
decisão em investimentos financeiros;

• Conhecimentos dos principais elementos ligados à teoria de finanças bem como suas aplicações 
práticas ao dia a dia do mercado financeiro;

• Capacidade de gestão de investimentos financeiros no que tange ao processo decisório de 
alocação de ativos em carteiras, levando em consideração os diversos aspectos de risco associados 
a esse processo;

• Conhecimentos de técnicas de análise e precificação de ativos e derivativos financeiros; 
Compreensão das caracteristicas específicas quanto à alocação e gestão de riscos de fundos 
especializados como hedge funds, fundos imobiliários, de pensão e private equity;

• Conhecimentos sobre os principais instrumentos e estratégias de investimento de renda fixa e 
renda variável no mercado financeiro.

Finanças Comportamentais

 Modelagem Financeira

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Opcional



CARGA
HORÁRIA

PROCESSO
SELETIVO

Invista em Você! A PUC-Rio no seu Currículo.

A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone, 
WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do 
candidato. Ao realizar a inscrição (no site), será agendada a data da entrevista e, posteriormente, 
informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a 
matrícula.

IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea - CEP: 22451-900 - Rio de Janeiro -RJ

Tel.: +55 (21) 2138-9240 | WhatsApp: (21) 99452-7756 | E-mail: contato@iag.puc-rio.br
Site: www.iag.puc-rio.br

Duração: 

Para horário e início da próxima turma, consulte o site em www.iag.puc-rio.br/mbagi 

REDIRECIONAMENTO
DE CURSO

APROVAÇÃOENTREVISTA COM O 
COORDENADOR 

DO CURSO

INSCRIÇÃO ONLINE
E AGENDAMENTO DA
ENTREVISTA COM O 

COORDENADOR DO CURSO

MATRÍCULA

NÃO

SIM


