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Análise econômica e crises

1.    Mercados financeiros reduzem os custos de transação porque...
... ... agem em dois principais aspectos: a expertise (know how) e economias de escala. Expertise,
no sentido de que os intermediários possuem conhecimento avançado nas tecnologias e
"processos" utilizados e experiencia no mercado para facilitar a realização das transações. O outro
fator, economias de escala, é o fato de que o número de ações das transações não é um fator que
impacta significantemente na velocidade e nos custos destas, devido a mesma tecnologia e todas
elas serem negociadas no mesmo mercados, diminuindo a assimetria de informações.

2.    Seleção adversa explica que fatos estilizados? Como podemos resolvê-los?
A seleção adversa explica os fatos 1 e 2, porque as ações não são a fonte mais importante de
financiamento no mercado norte americano e porque as securities não são a principal fonte de
financiamento em qualquer país do mundo. Tais problemas se dão devido ao fato de que existem
maus tomadores de crédito e maus ofertantes de crédito, o que leva a potenciais tomadores ou
ofertantes de crédito não ofertarem ou tomarem crédito por aversão a tais maus usuários do
sistema financeiro.
Esses problemas podem ser solucionados através da redução da assimetria de informação
oferecendo maiores informações sobre ofertantes e demandantes de crédito, regulamentação
governamental, afim de garantir maior número de informações e reduzir os free riders, aqueles
que utilizam informações que não foram adquiridas pelos mesmos.

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

O problema de agente-principal é um dos tipos associados ao risco moral, ou seja, surgidos após o
firmamento de um contrato (de maneira mais ilustrativa) onde os agentes possuem menor ou
pouca parte das ações do negócio. Isso gera o conflito onde os agentes podem agir em
favorecimento próprio ao invés do interesse de seu negócio e dos seus stakeholders (principais)
devido ao retorno baixo comparado com os dos seus stakeholders. Isso pode ser resolvidos por
meio de monitaramento, que gera mais custos, porem, resulta em maiores informações sobre o
negócio; regulamentação governamental, no que tange a exigibilidade de divulgação de
informções (como é o caso da regulação da CVM para companhias de capital aberto);
intermediação financeira, evitando o problema de free-rider, e que possibilita a entrada de novos
stakeholders, ilustrado, por exemplo, na figura de outras empresas investindo em negócios,
facilitando assim o monitoramento e incentivo das atividades do principal; contratos de débitos,
que firmam pagamentos fixos aos stakeholders, garantindo assim maior previsibilidade no fluxo de
caixa do investidor.

4.    Como solucionar o problema de prejuízo moral em contratos de dívidas?
Os problemas de risco moral podem ser reduzidos por meio das seguintes "ferramentas":
- monitoramento e imposição de medidas restritivas:
- intermediação financeira:
- o agente, em suas decisões de investimento, busca menos risco, quanto maior for a quantidade
de capital próprio investido, uma vez que o impacto de suas ações serão maiores em sua própria
pessoa.
-por meio de contingencias que encorajam comportamentos de baixo risco, que desencorajam
comportamentos de alto risco, e que fornecem informações importantes para os agentes.
-agentes externos interveem e fornecem capital privado no negócio, para maior vigilância no
negócio

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 determinantes de uma crise são:
- Má gestão de inovação financeira
- Aumentos e quedas dos preços dos ativos
- Aumento generalizado causados por falhas nas principais
instituições financeiras.

O nível três ocorre quando uma substancial e inesperada queda no
nível de preço se instaura levando a uma deterioração no valor
líquido das empresas devido ao um aumento no nível de
endividamento.
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