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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Os mercados financeiros investem em tecnologia para reduzir os custos de transações, facilitando
e gerando um alto número de transações dos clientes e com isso criando uma liquidez de
mercado.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Seleção adversa é um problema de informação assimétrica que acontece antes de a transação
ocorrer. Para resolver a assimetria de informações, um bom portfólio de ações não estarão em
abundância no mercado, já que o comprador esta disposto a pagar uma média dos portfólios,
ficando um valor a baixo do valo desses bons portfólios. Como a qualidade dos portfólios será
baixa e ninguém quer portfólios de baixa qualidade, haverá menor número transações. Não
funcionando este mercado com assimetria de informação.

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

Quando o gerente e o proprietário de uma firma são pessoas dissociadas da propriedade, o
interesse do proprietário/acionista nem sempre pode estar condizente com os "interesses
próprios" do gerente, gerando assim um caso de informação assimétrica. Este problema, pode ser
solucionado por meio de: "monitoramento", onde as atividades do gestor são verificadas e
auditadas (lembrando que este processo gera altos custos de "verificação") ou mesmo por meio de
intermediação financeira onde firmas de capital de risco agrupam recursos por meio de fundos
para ajudarem empresarios principiantes a montarem novos negócios.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Em contratos de dívida, para reduzirmos o problema com prejuízo em decorrência do risco moral,
o autor nos sugere o estabelecimento de regras ou até mesmo cláusulas contratuais que tenham
como objetivo eliminar comportamentos indesejáveis do agente tomador de "emprestimos". Neste
cenario, seria uma opção ao ceder um emprestimo a um investidor, que este mantenha um
património líquido maior do que o valor tomado, de forma que caso este venha a correr maiores
riscos a sua perda também seja maior. Em segundo exemplo, o autor tambem cita uma prática
comum entre as seguradoras de automóvel, as quais, condicionam seus clientes a ter cuidado com
seus carros (mesmo eles estando totalmente segurados) por meio da cobrança de sinistralidade,
como se o proprio agente tomador do seguro tivesse de pagar um valor pelo risco corrido.

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

Existem quatro categorias de fatores que podem desencadear as
crises financeiras: taxas de juros, aumentos na incerteza, efeitos do
mercado de ativos sobre os balanços patrimoniais e panico bancário.
Esse estágio, descrito ma figura, é de deflação de dívida, uma baixa
na economia leva um declínio abrupto nos preços, o processo de
recuperação toma caminho mais direto, nessa situação, acontece o
processo de deflação da dívida, no qual se estabelceu uma declínio
significativo no nível de preço, levando a uma deterioração ainda
maior do patrimônio líquido das firmas devido ao crescente fardo do
endividamento.

Page 1 of 1Vagner Santos


