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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Eles reduzem os custos de transação por duas vias. A primeira é por meio da chamada economia
de escalas, pois quando há um grande número de indivíduos unidos o custo de transação por
unidade monetária é menor do que se fossem investidores individuais, ex: fundo mútuo, pois ele
capta de investidores individuais, formando um alto capital e assim consegue executar grandes
compras de ativos financeiros e por fim reduzir o custo da transação. O segundo fato que reduz os
custos de transação é alta expertise apresentada pelos intermediários financeiros, pois eles
conseguem prover serviços com maior liquidez, por exemplo o uso de tecnologia computacional
para facilitar o fluxo de informações entre os agentes e os intermediários.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Assimetria de informação leva os maus pagadores a tomarem empréstimo no mercado assim os
emprestadores decidem não ceder empréstimos mesmo existindo bons pagadores no mercado.
Tal problema pode ser resolvido exigindo informações mais detalhadas das pessoas e das firmas
para financiar seus investimentos podendo ser feita através de consultas de grau de
endividamento e das informações contábeis dos tomadores de credito. Pode ser resolvido ainda
por meio de regulação do governo de modo a aumentar a informação disponível, de modo a
negativar as pessoas e as firmas. Pode ser também resolvido por meio da intermediação
financeira, pois os bancos fazem contratos privados os quais que não são vistos pelo resto do
mercado, logo isso permite que os caronas não saibam o que se passa no mercado.

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

O problema agente-principal ocorre quando os gerentes (agentes) que trabalham em uma
empresa possuem uma parcela pequena do capital da empresa e os acionistas por sua vez
possuem a maioria do capital próprio da empresa (chamados de principal) de tal forma que a
gestão da empresa é separada da propriedade. Esta separação entre propriedade e controle faz
aparecer o risco moral (assimetria de informação após a transação), pois os gerentes (agentes)
podem agir priorizando maximizar suas próprias utilidades ao invés de buscar maximizar a
utilidade do acionista (proprietário) dado que os gerentes tem menos incentivos para maximizar as
utilidades, em comparação com os acionistas proprietários. Para resolver estes problemas temos
questões como a produção de informação, ou seja, o monitoramento por parte dos proprietários
das atividades tomadas pelo gestor, a regulamentação governamental para promover maior
divulgação de informações por parte da empresa alertando assim os proprietários, a
intermediação financeira pois evitam o problema do carona e a formulação de contratos de dívida
que possuem uma estrutura mais consistente que evite o risco moral.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Para se solucionar o problema de risco moral há duas alternativas! A primeira é criar Covenants
(clausulas contratuais) entre o agente e o principal que reduzam a possiblidade do agente de
praticar atos visando apenas seu próprio bem estar, por exemplo covenants que dizem que o
agente deve prestar contas e prover informações periódicas ao principal. A segunda forma é
realizar um contrato no qual a perda seja compatibilizada, ou seja, alinhar as expectativas do
emprestador com as do tomador.

5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?
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Os fatos que podem explicar uma crise são: mal gerenciamento da
regulamentação vigente, ou seja, a alta desregulamentação, outra
causa pode ser um boom no preço dos ativos e por fim uma causa
também pode ser o aumento generalizado da incerteza do futuro da
economia.
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