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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Um agente que atua de forma independente no mercado enfrenta altos custos de transação, seja
por vias legais, seja por não possuir informação suficiente ou experiência. Dessa forma ele se
beneficia ao encontrar um intermediário financeiro, que reúne muitos poupadores e tomadores de
empréstimo e, a partir disso, trabalha com economias de escala e experiência. Na economia de
escala, a medida que o número de investidores aumenta, os custos acabam sendo diluídos, ou
seja, conforme o número de transações aumenta o custo total aumenta só um pouco, o que torna
viável para o pequeno investidor atuar nesse mercado e possuir um portfolio mais diversificado.
Quanto a experiência, esta faz com que o intermediário torne mais fácil para o investidor conduzir
suas transações, com serviços de liquidez.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa explica os seguintes fatos estilizados: 
5 - O sistema financeiro é um dos setores mais regulamentados da economia: Uma vez que os bancos 
possuem mais informações a respeito dos ativos e aplicações que serão transacionados para 
terceiros, eles estão em uma posição em que eles poderiam usar essa assimetria de 
informação(seleção adversa) para vender ativos "podres" sem que o comprador soubesse. 
 
6 - Apenas empresas grandes e bem-estabelecidas tem fácil acesso aos mercados de dívida para 
financiar suas atividades: O fato de determinadas empresas serem grandes e bem estruturadas dão a 
elas credibilidade que empresas menores não tem. Essa confiança permite que elas consigam 
neutralizar o problema da seleção adversa, pois existe confiança que a dívida que elas vendem será 
paga. 
 
7 - Colateral é uma característica predominante em contratos de dívida para famílias e empresas: Por 
existir um problema de assimetria de informação entre famílias, empresas e o mercado de dívida, o 
colateral minimiza os danos para o emprestador caso o problema de seleção adversa se confirme e 
os títulos de dívida sejam "podres". 
 
8 - Contratos de dívida tipicamente são documentos legais extremamente complicados que colocam 
restrições substanciais no comportamento do devedor: Em caso de assimetria de informação, mesmo 
que o devedor seja "arriscado" os contratos colocam restrições no seu comportamento para que o 
problema da seleção adversa seja minimizado. 
 
Problemas de seleção adversa podem ser resolvidos através de quatro ferramentas:

 
1- Produção e venda privada de informações, pois assim é possível que as informações sobre os
devedores estejam disponíveis para que uma escolha ótima seja feita. 
 
2 - Regulamentação governamental, feita e forma que a disponibilidade de informação aumente,
visando minimizar a seleção adversa.\ 
 
3 - Financiamento intermediário, pois uma vez que existe uma instituição financeira intermediando
a transação, o risco de uma informação ruim ou incompleta por parte do devedor é minimizado. 
 
4 - Colateral e patrimônio líquido. O colateral minimiza as perdas para quem está comprando o
título de dívida, uma vez que se houver calote, o comprador da dívida terá ainda assim o valor do
colateral. Já a avaliação do patrimônio líquido permite que as empresas possam fazer empréstimos
elevados ou arriscados sem perder a credibilidade na sua capacidade de pagar essa dívida.

3.    Explique o problema de agente-principal e como resolvê-los em relação a capital
próprio.
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O problema do agente principal é um problema de Moral Hazard em que um agente possui uma
fração maior das ações da firma (sócio), e é chamado de principal, enquanto os outros
(administradores) possuem pequenas frações. O problema é que os administradores estão no
controle e podem agir em seu próprio benefício ao invés do interesse dos sócios, ou seja, podem
agir sem maximizar os lucros como o sócio faria, já que o retorno para eles de qualquer forma
seria menor. Para resolvê-los existem as Venture capital firms, que são empresas que atuam como
intermediários financeiros. Elas fornecem recursos para o início de novos negócios e recebem um
"equity share" sobre o negócio. Para verificar as atividades da nova firma, os membros da própria
Venture Capital Firm participam da administração da nova empresa, o que reduz o risco moral de
informação assimétrica entre administradores e sócios.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Para solucionar o problema de prejuizo moral em contratos de dívida, existem três soluções.
1- Patrimônio líquido e colateral: aqui os incentivos de devedores e credores são alinhados. Se a
firma tem um colateral alto ou um patrimônio líquido alto em jogo, ela tera menos incentivos para
tomar ações que prejudiquem o credor.
2 - Pactos Restritivos - Consiste em inserir no contrato de dívida restrições quanto a ações
indesejadas que o devedor pode tomar. É um jeito de minimizar o risco das ações que o devedor
toma com o dinheiro do credor
3 - O problema dos Pactos Restritivos é que eles precisam ser constantemente monitorados, o que
involve custos altos, resultando no problema de free-riders. O problema dos free-riders pode ser
minimizado se a transação for feita de maneira privada por um intermediário financeiro, pois
empréstimos privados não podem ser vendidos em mercado secundário, então ninguém pode
"free-ride"

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

Vários fatores podem determinar o início de uma crise, entre eles: a
má administração de inovação financeira e liberalização financeira,
ou seja, eliminação de restrições nos mercados financeiros, o que
costuma ter bons resultados a longo prazo mas é uma atitude
perigosa a curto, já que pode gerar aumento do crédito e os agente
podem não ter experiência suficiente para administrar
adequadamente esse risco. Outro fator seria o preço dos ativos
aumentando e diminuindo por fatores psicológicos dos agentes ao
invés de racionais, eventualmente esses preços podem voltar ao seu
nivel real, quando isso acontece o patrimonio liquido das empresas
cai e o valor do colateral que elas podem prover como garantia cai,
nesse momento as empresas tem menos em jogo, o que as leva a
tomar atitudes cada vez mais arriscadas porque tem menos a
perder, em reação a isso as instituições financeiras apertam o
credito. Um último fator seria o aumento da incerteza , como no
inicio de recessões. O estágio três é atingido quando há declínio
acentuado e não antecipado no nível de preços. A partir disso há
declínio real no valor líquido das empresas que tomam emprestado,
o que causa aumento nos problemas de seleção adversa e risco
moral para os emprestadores. Isso afeta os empréstimos e a
atividade econômica se reduz por um longe período.
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