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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Os Mercados Financeiros possuem Intermediários Financeiros que reduzem os custos de
transação à medida que exploram as vantagens da economia de escala ao juntar os recursos de
muitos investidores e assim propiciar que investimentos que não seriam realizados
individualmente aconteçam. Além disso, os intermediários financeiros são melhor habilitados para
desenvolver técnicas voltadas para a redução dos custos de transação, uma vez que desenvolvem
especialidades em tecnologias computacionais para fornecer serviços convenientes que permitem
conferir como vão seus investimentos.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Ela explica 7 fatos estilizados da estrutura financeira. Os quatro primeiros relevantes à importância
dos intermediários financeiros e à pequena relevância relativa dos mercados de títulos em termos
de financiamentos de empresas; o quinto fato estilizado refere-se ao fato de os mercados
financeiros estarem entre os setores mais rigidamente regulamentados da economia; o sexto,
refere-se ao fato de somente empresas grandes terem acesso aos mercados de títulos; e o último,
refere-se à garantia como característica importante dos contratos de dívida. Dentre as maneiras de
resolver esses problemas, existe a solução privada de venda de informação por parte de agências
especializadas (pode gerar problema de "free rider"); a solução governamental envolve a provisão
de informações que ajudam os investidores a distinguir as empresas boas das ruins ou
regulamentar os mercados de títulos de um modo que incentive as firmas a divulgar informações
honestas sobre si para os investidores; a intermediação financeira envolve a especialidade do
intermediário como um especialista na produção de informações sobre firmas de modo a
distinguir os riscos de créditos bons dos ruins; e garantia e patrimônio líquido referente a garantia
de propriedade prometida ao emprestador caso o tomador de empréstimo se torne inadimplente
reduz as os prejuízos do emprestador na eventualidade de inadimplência; o patrimônio líquido,
por sua vez garante que uma firma não se engaje em investimentos que lhe deem lucros
negativos.

3.    Explique o problema de agente-principal e como resolvê-los em relação a capital
próprio.

O problema do agente principal ocorre quando há um descasamento entre o interesse do dono
dos ativos e do gestor dos ativos, tal que o objetivo do gestor não é maximizar o lucro do dono dos
ativos. A separação da propriedade e do controle envolve um risco moral. Para resolver tal
problema existem soluções tais como: monitoramento, regulação governamental, intermediação
financeira e contrato de dívida. A primeira opção consiste no dono dos ativos empregar recursos
para produzir informações que demonstrem se a gestão está sendo bem feita ou não, como por
exemplo auditorias; na segunda o governo pode estabelecer leis que obriguem as empresas
produzir informações que demonstrem como está sendo realizada a gestão e pode punir em caso
de fraude por parte dos gestores;na intermediação financeira pode conceber empréstimos
privados que não são negociáveis e que, portanto, não estão sujeitos ao efeito carona no
monitoramento e na imposição de clausulas restritivas do intermediário; no contrato de dívida o
gestor ao invés de receber proventos dependendo da lucratividade da empresa, ele recebe
proventos predeterminados, que restringe o comportamento do gestor para que ele sempre
cumpra com suas obrigações.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
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O problema pode ser solucionado a partir de um contrato que seja estruturado de maneira que o
risco moral só exista em certas situações. Em casos nos quais a firma se encontra em estado de
inadimplência, o emprestador sente a necessidade de verificar os lucros da firma. Sendo assim, os
contratos de dívida fazem com que a necessidade de monitoração seja menos frequente e,
portanto, implicam em um custo mais baixo de verificação. Como exemplo de ferramentas para
ajudar a resolver o risco moral temos o "Patrimônio Líquido", em que os tomadores de
empréstimos se preocupam mais porque seu patrimônio líquido é alto, o que faz com que o perigo
de risco moral seja reduzido porque os próprios tomadores tem muito a perder; "Monitoramento e
Imposição de cláusulas contratuais restritivas", em que as cláusulas se destinam a reduzir o risco
moral ao impedir que o tomador de empréstimos se comporte indesejavelmente ao empreender
em projetos de investimentos arriscados, por exemplo clausulas que determinam que um
empréstimo deve ser destinado a financiar atividades específicas; "Intermediação Financeira", que
tem a capacidade de evitar o problema do "free rider", contanto que concedam principalmente
empréstimos privados, uma vez que o intermediário financeiro obtém todos os benefícios de
monitoramento e imposição e, portanto, buscará reduzir o problema de risco moral inerente aos
contratos de dívida.

5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?

A crise começa com três fatores: uma bolha no preço dos ativos,
uma má gestão de inovações financeiras/liberalização financeira, e
um aumento da incerteza. Quando há uma bolha de ativos, os
agentes primeiros supervalorizam o preço dos ativos e depois
quando descobrem que o preço está fora da realidade, produz uma
queda brusca nos preços, o que gera uma deterioração dos balanços
patrimoniais de instituições financeiras que detém esses ativos. Em
segundo lugar, instituições financeiras, quando expostas a
inovações/liberalizações financeiras expandem o crédito, e como
consequência têm sua capacidade de gerir risco deteriorada. Com
isso investimentos e empréstimos ruins são realizados. Quando os
resultados desses fatos passam a integrar o balanço dessas
instituições. O outro fator é o aumento da incerteza gerado por um
evento (como uma quebra de bolsa). Todos esses fatores podem
causar uma crise bancária graças à assimetria de informação que
impede os agentes de distinguir entre os bancos saudáveis e os em
situação ruim, o que gera uma corrida aos bancos, diminuindo a
liquidez dos bancos e consequentemente de toda a economia, que
depende da atividade bancaria para financiar a produção. Ocorre
também a diminuição da troca de informações entre agentes pela
quebra da intermediação

bancária. O determinante principal para que a crise chegue a etapa
descrita na figura é a deflação dos preços da economia e isso pode
ocorrer devido à insolvência da economia derivada da crise bancária.
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