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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
Os mercados financeiros reduzem os custos de transação no sentido de tornarem mais eficientes
os dois lados de uma negociação financeira: o lado superavitário de recursos (ofertante) e o lado
deficitário de recursos (demandante).
Nesse sentido, as instituições financeiras possuem papel fundamental nesse processo de
intermediação, em que amparadas de um largo arcabouço tecnológico e utilizando de Big Data,
Data Centers e demais tecnologias, oferecem aos agentes da economia custos de transação
menores, além de prover segurança nessas transações. Sem elas, a quantidade de recursos
emprestada na economia seria consideravelmente menor, pois os agentes deficitários teriam
dificuldade em encontrar os agentes superavitários.
Além disso, no aspecto regulatório, os mercados financeiros possibilitam ainda a redução dos
riscos dessas transações, podendo utilizar-se de instrumentos de securitização para assegurar o
pagamento a um credor em um financiamento, por exemplo.
Por fim, temos as instituições garantidoras, como o Fundo Garantidor de Créditos, que assegura ao
pequeno investidor seus recursos aplicados em caso de problemas com uma instituição financeira.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
Sim. Pois os indivíduos não conseguem discernir entre bons investimentos e investimentos ruins.
Isso faz com que possa haver uma grande quantidades de indivíduos desistindo do investimento.
Sendo assim, as taxas de juros podem ser uma forma de diferenciar os riscos e os investimentos
de longo e curto prazo, por isso os investimentos de curto prazo tem taxas menores comparados
aos investimento de longo prazo.
Uma das formas de solucionar e aumentar as informações disponiveis dos investimentos e o
governo pode ajudar, obrigando-o a tornar algumas informações públicas.
Outro forma de solução são os intermediários financeiros pois eles podem ajustar as informações
entre as pessoas.

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

O problema agente-principal é um tipo particular de risco moral , o qual ocorre quando há
assimetria de informação, pois os interesses do agente (gestores) e do principal (detentores de
ações da empresa) são diferentes. Como exemplo, gestores podem adotar estratégias para
aumentar poder pessoal como fusões e aquisições, que não necessariamente resultará em
aumento de lucratividade da empresa.
Para auxiliar a solucionar o problema agente-principal pode-se produzir mais informações por
meio de monitoramento como por exemplo auditorias sobre como a empresa é gerida, contudo
esta medida mostra-se cara. Outra forma é por meio de regulação governamental a qual aumenta
a quantidade de informações. Por meio de intermediação financeira (empresas de Venture capital)
atuam ativamente na gestão de empresas intermediadas e portanto reduz-se o risco moral. E
finalmente, contratos de dívidas podem ser ser estruturados de forma a reduzir o risco moral.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Uma das formas de solucionar o problema que prejuízo moral, e com que ambas as partes
invistam para que elas possam ter um interesse em comum, desta maneira, o contrato mostra que
o tomador de emprestimo também está suscetível ao risco.Ha quatro jeitos para atingir esse
objetivo: 1) Manter o emprestador de fazer investimentos indesejáveis e de alto risco. 2) Restringir
as atividades que são mais propicias a um risvo de nao pagamento final. 3) Por esse tipo de
contrato de investimento mutuo garante que o emprestador mantenha o investimento em boa
forma. 4) Por último, esse contrato garante que há informações disponíveis sobre as firmas de
investimento.
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5.    Quais são os possíveis fatores determinantes de uma crise e em que
circunstâncias se pode chegar no estagio descrito pela figura abaixo?

Temos que passar por todas as etapas, como a iniciação da crise
financeira, fazendo com que o mercado financeiro perca sua
credibilidade, diminuído atividade econômica e causando uma crise
bancaria. Assim, não há uma expectativa de aumento de preço,
fazendo ocorrer uma inflação.
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