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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Em relação ao mercado financeiro, citamos que o mesmo possui atuação na comunicação entre os
agentes que possuem excesso de recursos, e agentes com escassez de recursos financeiros, desta
forma gerando uma maior quantidade de recursos disponíveis e o maior bem-estar a sociedade,
via uma melhor alocação dos recursos disponíveis. Em sequencia a questão afirmamos a
diminuição dos custos de transação gerada por dois itens apresentados a seguir:
1. Economias de escala: atuam de forma a diluir os altos custos fixos apresentados tanto de
entrada ao mercado, como em sequencia a realização de operações nos mesmos. Um exemplo de
tal efeito pode ser apresentado pelos “mutual fund”.
2. Expertise(Especialização): em relação à especialização destacamos a busca e o direcionamento
do conhecimento ao mercado financeiro, atuando na melhora da qualidade de entendimento das
informações disponíveis aos usuários, podendo realizar uma análise conjunta com a hipótese
semiforte de mercado eficientes.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
O problema da seleção adversa no funcionamento eficiente do mercado é conhecido como
"Lemon Problem". Tal problema ocorre quando um investidor não consegue distinguir entre boa
empresas com baixo risco e outras com maior risco, logo, o investidor está disposto a pagar
apenas um valor que reflete a média entre a qualidade das companhias. As outras empresas, por
sua vez, possuem informações e sabem que são boas e, portanto, acreditam que as ações estão
sendo subvalorizadas e não as vendem. Esse contexto explica o fato 1 e 2, isto é, por que títulos e
valores mobiliários não são a principal fonte de financiamento em qualquer país do mundo e por
que açõs não são a principal fonte de financiamento nas empresas americanas. A solução do
problema da solução adversa se dá com a mesma quantidade de informação para ambas as
partes, ou seja, eliminar a assimetria de informação para compradores e vendedores.

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

O principal, citado na teoria da agência, é conhecido por ser o acionista da empresa, junto a ele,
atua o agente, o qual é o gestor da empresa. Os problemas podem surgir com os conflitos de
interesse gerados por esses dois agentes, os quais podem influenciar o capital próprio. Para
resolver este problema, contratos de incentivo bem elaborados e que não gerem assimetria de
informação são úteis.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Resumidamente, o problema de prejuízo moral trata-se do risco que o emprestador assumi
quando, ao emprestar seus recursos, o tomador o usa de maneira inadequada, utilizando o
recursos para fins não previamente acordados e aumente a probabilidade de default por parte do
tomador.
Como exposto no livro, dentre as possibilidades existentes, destacam-se três mecanismos para
mitigar este problema:
1- "Net Worth and Collateral" que consiste em assegurar, via contrato, que a empresa que está
recebendo o recurso, possua uma riqueza líquida positiva (ativos - passivos > 0) tal que adicione
um colateral ao contrato tal que, em caso de default ela ainda tenha como restituir o recurso do
emprestador.
2 - "Monitoring and Enforcement of Restrictive Covenants" que consiste em adicionar cláusulas
contratuais restringindo o uso do recurso tomado e realizar monitoramento constante
3- "Financial Intermediation"que consiste em ter um intermediador de contratos que cubra o risco
de default do tomador de recursos. Geralmente, esse intermédio é realizado por bancos

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 fatores são: declínio do mercado de ações; queda inesperada no
nível de preços; redução inesperada do valor da moeda nacional;
depreciação do valor dos ativos; crises bancárias; deterioração no
balanço da instituição financeira; aumento de incerteza; aumento da
taxa de juros e desequilíbrios fiscais do Governo.
O estágio mostrado na figura é o terceiro estágio, o estágio de
deflação da dívida, o qual é causado pelo declínio inesperado
substancial no nível de preços em conjuntos, levando a deterioração
da situação líquida das empresas devido ao aumento do
endividamento.
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