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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Mercados financeiros facilitam o contato entre os agentes deficitários e agentes superavitários
através de agentes intermediários (bancos, por exemplo). Sem estes mercados, agentes em busca
de crédito teriam que "caçar" agentes dispostos a ofertar créditos. Mas com mercados financeiros,
os ambos os lados apenas precisam encontrar os intermediários. A realização destas operações
através dos intermediários não apenas levam a uma especialização dos operadores, aumentando a
eficiência com que atuam, como levam à redução dos custos de transação via economias de
escalas, pois o custo total das operações financeiras aumentam pouco com o tamanho da
transação. Além disso, fundos mútuos atuam com grandes "blocos" de ações que não apenas leva
a menores custos de transações, como também permitem acesso dos investidores a portfólios
mais diversificados, reduzindo o risco dos investidores.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A teoria da assimetria de informação, no contexto dos mercados financeiros, explica grandes
partes dos fatos da economia.
O caso da seleção adversa, por exemplo, serve como arcabouço teórico que explica diretamente os
fatos estilizados 1 a 6: o fato de existirem diferentes tipos de ativos com diferentes riscos e agentes
que não detém toda a informação (ou não são capazes de assimila-la com total perfeição) faz com
que seja estipulada uma espécie de média de riscos. Sabendo da existência de ativos "ruins", estes
agentes optam por não realizar transações de, em uma situação de informação perfeita, seriam
realizadas (o que explica diretamente o fato estilizado 2, por exemplo). Além disso, o problema da
seleção adversa acaba por aumentar a complexidade dos mercados e na formação de portfólios, o
que por fim, aumenta custos de transação. Diferentes ferramentas podem ser implementadas
para mitigar os casos de seleção adversa, como por exemplo estabelecer mercados privados de
obtenção de informação (sinalização, por exemplo). Em outros casos, a ação governamental pode
ser eficaz na regularização da informação, entre outros mecanismos.

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

O problema de agente-principal ocorre quando as pessoas que administram a firma detém apenas
uma pequena parcela de participação na empresa, ou seja, as pessoas que detém a maior parcela
de participação na empresa, os acionistas, não são as mesmas que a administram. Isso envolve um
risco moral, onde os agentes que administram a empresa podem começar a agir em seu próprio
benefício sem pensar no benefício dos que detém a maior parcela da empresa, pois os mesmos
tem menos incentivo para maximizar o lucro da empresa, uma vez que detém uma menor
participação nos mesmos. Temos três soluções para o problema do agente-principal: a primeira, é
que os acionistas monitorem a empresa para tomar conhecimento do que está acontecendo, como
realizando auditorias e checando o que os administradores estão fazendo frequentemente, porém
isso é uma atividade que tem um custo muito alto; a segunda solução seria uma a criação de uma
regulamentação governamental. Sabemos que o governo tem um incentivo para reduzir o risco
moral causado por um problema de informação assimétrica, como é o problema citado acima uma
vez que ele ocorre pela falta de informação dos acionistas. Em muitos lugares os governos tem leis
que punem pessoas que forçam as firmas a aderirem a balanços contábeis (meios contábeis que
fazem a verificação dos lucros das empresas mais fáceis), assim como leis que punem pessoas que
fraudam essas informações sobre o lucro; e a terceira e última solução que são as empresas de
capitais de risco. Esses intermediários financeiros pegam parte do capitais dessas firmas e ajudam
empreendedores a começarem novos negócios, normalmente projetos de difícil análise financeira
como projetos de inovação, e em troca disso, essas firmas partilham de uma parte dos novos
negócios, colocando assim pessoas de suas empresas dentro do corpo administrativo desses
novos negócios, diminuindo o problema de agente-principal.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
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As maneiras de solucionar os problemas de prejuízo moral se dividem em:
Definição de um patrimônio líquido: A partir do instante que o tomador de empréstimo declara seu
patrimônio líquido de valor considerável em determinado investimento em relação ao valor do
empréstimo que pretende tomar, seus riscos de realizar esse empréstimo se reduzem, pois conta
que o tomador de empréstimo não irá gerir o dinheiro de maneira irresponsável se souber que
possui grande quantidade de seu capital privado aplicado nesse investimento. A garantia funciona
da mesma forma. A partir do momento que o tomador de empréstimo deixa algo de valor como
garantia, seus incentivos de tomar decisões arriscadas se reduzem, diminuindo o prejuízo moral do
emprestador.
Monitoração e restrições de utilização do empréstimo: fazendo restrições de como o tomador de
empréstimo deve gerir o dinheiro emprestado e monitorando se ele está de fato o fazendo
reduzem também o risco do emprestador
Intermediação financeira: Um banco agindo como intermediador no empréstimo faz com que ele
tenha o incentivo a gerir a monitoração de se os tomadores de empréstimo estão agindo de
acordo com o especificado, pois agora tomam o risco para si.

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

As crises podem começar por diversos fatores que geralmente são
fatores que aumentam os riscos morais até um certo ponto que os
mercados financeiros não conseguem mais alocar recursos de
agentes superavitários para agentes deficitários de forma eficiente,
fazendo com a economia colapse. Esses fatores são: má gestão de
liberação de crédito - agentes emprestadores começam a dar muito
crédito e começam a fazer uma má análise do risco financeiro,
investindo muito em projetos de alto risco. O governo cobre parte
das inadimplências, com o aumento dos investimentos de alto risco
a inadimplência também aumenta, tornando inviável para o governo
cobrir as mesmas, o valor dos empréstimos começa a cair,
desregulando o balanço, o que leva a uma diminuição no capital das
empresas que começarão a diminuir o crédito ofertado. Além disso,
com a alta inadimplências, o risco de investir nessas empresas
aumenta, fazendo com que as pessoas que investem lá comecem a
tirar seu dinheiro até que haja um congelamento crédito; um
aumento da incerteza, que muitas vezes levou crises a começarem,
assim como no começo de uma recessão, a quebra de uma bolsa de
valores ou de uma instituição financeira de credibilidade e boom ou
queda do preço dos ativos. Com a quebra do sistema financeiro e o
consequente declínio da atividade econômica, os preços caem

dado que os agentes começam a se desfazer de seus ativos, levando
a economia a um colapso.
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