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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Custos de transação elevados podem inviabilizar que pessoas com reservas pequenas façam
investimentos no mercado financeiro, ou também que essas pessoas tenham acesso a uma
variedade de fundos de investimentos muito grande. Nos mercados financeiros há o papel do
intermediário financeiro (bancos) que ajuda a tentar diluir esses custos de transação. Eles podem
fazê-lo através de economias de escala, unindo os fundos de vários investidores, com isso geram
um fundo maior e fazem com que os custos caiam, pois os custos de transação crescem pouco
conforme o tamanho do investimento cresce. Podem também ajudar a reduzir pela Expertise, eles
já possuem prática. Além disso, os bancos não tem o problema de caronista, pois fazem as
transações internamente.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Explica os fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O fato 1 é explicado pois nos mercados de ações há o problema
do carona. Os fatos 2, 3 e 4 podem ser explicados pois sem o papel do intermediário financeiro,
que é expert em produzir informação, pois consegue distinguir bons tomadores dos ruins, ele é
apto a conceder mais empréstimos, minimizando o problema de seleção adversa.Além disso, os
investidores com pouco capital tem mais dificuldade no acesso as informações e custos de
transação maiores quando não transacionam com bancos. Os intermediários financeiros eliminam
os caronistas. O fato 5 é explicado pois a regulação governamental é feita para reduzir a
informação assimétrica, aumentando a informação para os investidores ocasionando um
funcionamento mais eficiente dos mercados. O fato 6 pode ser explicado pois como a firma é
maior, as pessoas sabem mais sobre ela e conseguem avaliar e determinar mais facilmente se
devem ou não investir nela. O fato 7 é explicado pois as garantias dão uma segurança maior ao
emprestador, pois minimizam o risco de perda.

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

Contratos de capital próprio estão sujeitos a um tipo particular de risco moral chamado problema
de agente-principal, que ocorre quando os administradores da empresa (agentes) detém uma
pequena parcela da firma e os acionistas (principal) a maior parte desta. Essa diferença pode gerar
um problema de risco moral, pois os administradores podem agir de acordo com seus interesses
que pode divergir do interesse dos acionistas, cujo principal interesse é maximizar o lucro. As
soluções do problema em relação ao capital próprio podem ser pela produção de informação, ou
seja, quando os acionistas reduzem o risco moral pelo monitoramento das atividades dos
administradores ou pela regulação governamental para aumentar a informação, neste caso o
governo pode fazer leis que forcem as firmas a adotar padrões contábeis que facilitam a
verificação do lucro. Outra solução pode ser pela intermediação financeira, onde os intermediários
financeiros conseguem diminuir o problema do carona e reduzem o problema do agente principal
através do auto monitoramento das empresas.
A última solução trata dos contratos de dívida que são estruturados de modo a incluir clausulas
que minimizem este problema. Pois o emprestador recebe montantes fixos em intervalos
periódicos e não está interessado diretamente e não está interessado diretamente no lucro da
firma, o que minimiza o custo de monitoramento.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
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O problema de prejuízo moral em contratos de dívidas pode ser solucionado pela avaliação do
patrimônio líquido, pois quanto maior o patrimônio líquido dado como garantia menor o risco
moral do agente devedor sendo mais fácil de tomar emprestado. Outra solução para tal problema
pode ser o monitoramento e o cumprimento de restrições contratuais que possui quatro tipos de
restrições, a primeira se trata de contratos que desencorajam comportamentos indesejados, onde
o empréstimo só pode ser utilizado para financiar atividades específicas como compra de
equipamentos. A segunda são os contratos que encorajam comportamentos desejáveis que
estimulam o tomador de empréstimos a exercer certas atividades que tornam mais provável o
pagamento do empréstimo. O terceiro tipo são os contratos para manter o valor da garantia, como
esta é um importante instrumento de proteção para o credor o contrato pode encorajar o tomador
de empréstimo a manter o que é dado como garantia em boa condição. E os contratos que trazem
informação são aqueles que requerem que o tomador de empréstimos forneça informações ao
credor sobre suas atividades. E a última solução é a intermediação financeira, onde os
intermediários financeiros ao fazerem empréstimos privados que não podem ser transacionados
evitam o problema de carona então podem receber todos os benefícios do monitoramento e
cumprimento e desse modo haverá uma queda no risco moral dos 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?

De acordo com o autor, as crises têm diversas possíveis causas 
como um mau gerenciamento da liberalização ou inovação do 
mercado financeiro, um grande aumento ou diminuição dos 
preços de ativos, incerteza causada por falhas das instituições 
financeiras. 
A primeira delas diz respeito a inovações nos mercado 
financeiros, como a criação de novas modalidades de 
empréstimos, e liberalização é a eliminação de restrições ao 
mercado financeiro. Esses fatos impactam no mercado, 
sobretudo no curto prazo, pois podem criar uma bolha 
desenfreada de crédito, criada pelas próprias instituições, 
agora mais livres e com novos produtos. 
A segunda causa, por sua vez, pode impactar positivamente na 
probabilidade de se ter uma crise de duas maneiras: 1) os 
investidores creem equivocadamente que os preços dos ativos 
devem crescer muito, isso desloca a demanda por ativos para a 
direita, inflando artificialmente os preços. Quando os preços 
voltam a cair, um tempo depois, as empresas, primordialmente 
têm uma perda grande em patrimônio, o que incentiva as 
empresas a tomarem decisões mais arriscadas, pois tem 
menos a perder (risco moral), o que desemboca em um 
mercado mais instável; 2) uma grande queda no preço dos 
ativos têm os mesmos efeitos colaterais causados pela a

grande elevação já comentada. 
A terceira causa é a mais direta e pode causa uma corrida bancária ou uma venda generalizada de
ativos, desembocando na desvalorização generalizada dos mesmos ativos. Empresas produtivas e
bancos podem quebrar com mais facilidade implicando em uma crise. 
Após a ocorrência dos problemas iniciadores da crise, há uma baixa na produção econômica, ou
porque as empresas e bancos já estão quebrando ou porque uma liberalização do sistema
financeiro, cria grandes dívidas aos emprestadores e que se tornam cada vez mais impagáveis,
implicando numa crise bancária o que gera um pânico bancário. Isso faz com que os bancos
tenham que vender seus ativos rapidamente pressionando os preços dos mesmos para baixo,
fazendo com que se tornem insolventes. Uma queda nos níveis de preços não antecipada aumenta
o fardo da dívida, pois seu patrimônio líquido real diminuí enquanto o empréstimo real feito pela
firma não aumenta. A queda no nível de preços aumenta a seleção adversa e o prejuízo moral.
Fazendo com que os empréstimos e atividades econômicas caiam por um longo tempo.
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