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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Intermediarios financeiros podem reduzir o custo de transacao uma vez que eles desenvolveram a
expertise em emprestar, e como eles fazem isso grande escala, obtem a vantagem da economia de
escala, reduzindo por tanto os custos de transacao. Alem disso, pode se dizer que eles oferecem
servicos mais liquidos.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa ocorre antes da transação, é um problema de assimetria de informação. Ela
aumenta a chance de que o empréstimo seja feito para um risco de crédito ruim. Por tanto,
emprestadores decidem não fazer nenhum empréstimo mesmo achando que é possível achar
risco de crédito bom.
Para solucionar esses problemas pode-se produzir informação privada ou vender informações,
que se referem aos fatos estilizados 1 e 2. Outra forma de solucionar seria através da regulação do
governo para aumentar a qualidade da informação, explicando o fato estilizado 5. A intermediação
financeira reduz os custos de transação e os problemas dos free riders, explicando os fatos
estilizados 3, 4 e 6. Quanto maior o patrimônio líquido e garantia, menor o risco default, explicando
o fato estilizado 7.

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

A relação agente-principal é pautada na assimetria de informação, em que o agente tem mais
informações que o principal. O agente representa o manager e o principal os acionistas.
Há uma divergência de interesses entre ambos no que tange aos resultados, acarretando no risco
moral.
Uma das soluções pode ser através do capital próprio. Quando a empresa tem um maior
patrimônio líquido, seu risco moral, que é a tentação do agente agir de uma forma que o principal
não ache objetivo, é reduzido, uma vez que a empresa por si só tem muito a perder.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Uma primeira solução seria através do Patrimônio Líquido e Garantia de que quanto maior for o
patrimônio líquido e garantia menor será o risco moral.
Outra maneira seria monitorar e aplicar cláusulas restritivas. Essas cláusulas no geral
desencorajam comportamentos indesejados, encorajam comportamentos desejáveis, mantém
uma garantia valiosa e por fim, provêem informações.
Por fim, podemos solucionar através da intermediação financeira, que reduz os custos de
transação e problemas de carona.

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

Os fatores podem ser liberalização financeira ou inovação financeira.

Pode-se chegar nesse estágio quando ocorre uma queda inesperada
no preço substancial ocasionando uma deteriorização do patrimônio
líquido da firma devido ao crescente endividamento.
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