
 

Lista 1 Economia Monetária 

 

Questão 1 

Sim, o argumento faz sentido pois um mercado financeiro desenvolvido permite a captação de recursos de 

forma eficiente, otimizando a captação de recursos das empresas. 

A respeito da afirmação, como esta empresa é uma S.A., ela pode recorrer ao mercado de capitais para realizar 

investimentos de longo prazo, o que é a melhor alternativa para esse tipo de empresa, já que ela realiza 

projetos de investimento e precisa captar recursos com o maior prazo possível. Se a empresa importa 

equipamentos para seu investimento inicial, o mercado de derivativos é útil para protegê-la de variações 

cambiais. 

Questão 2 

Não, pois o mercado secundário permite a revenda de ações, garantindo maior liquidez e formando o valor das 

mesmas, além de atrair mais investidores para o mercado de capitais. 

Os intermediários financeiros conseguem reduzir o risco (incerteza sobre os retornos que os investidores 

receberam de algum ativo) a que estão expostos os investidores por meio do processo chamado de “divisão de 

riscos”. São criados e vendidos ativos com baixo risco para atrair as pessoas. Os fundos obtidos com a venda 

desses ativos são usados para a compra de ativos de maior risco. Investidores privados se beneficiam, já que 

agora eles podem investir em um portfólio diversificado (coleção de ativos de diferentes graus de risco), ou 

seja, correm menos risco. 

 

Questão 3 

Não existe nenhuma troca que melhore a economia, pois não há interesse mutuo entre 2 dos indivíduos pelo 

produto que o outro possui. Com a introdução de uma moeda nesta economia, haverá um meio de troca 

comum na economia, permitindo a cada individuo vender o produto que possui e comprar o que deseja. 

As características da moeda são: deve ser facilmente padronizada, simplificando a determinação de seu valor; 

deve ser amplamente aceita; deve ser divisível, facilitando as transações; deve ser fácil de carregar; e não deve 

deteriorar rapidamente. 

As funções da moeda são: meio de troca ( elimina custos de transação e permite a especialização) , unidade de 

conta (medida de valor e reduz a quantidade de taxas de troca que devem ser conhecidas) e reserva de 

valor(outros ativos financeiros realizam melhor esse papel). Nota-se também que a moeda possui poder 

liberatório ( característica fundamental para ser meio de troca) 

 

Questão 4 

A autoridade monetária dos Estados Unidos divide os agregados monetários em dois seguimentos, M1 e M2, 

onde M1 são os ativos de maior grau de liquidez( moeda, depósitos avistas, cheques de viagem e outros 

cheques) e M2 consiste em M1 mais os ativos de menor grau de liquidez( como depósitos de curto prazo, 

poupança e fundos mútuos) 



 

Já no Brasil, até 2001, os agregados monetários eram divididos com base no grau de liquidez dos ativos, do 

mais líquido ao menos líquido. Atualmente, a divisão é feita conforme seus sistemas emissores, da seguinte 

maneira: 

M1 = papel moeda em poder do público + depósitos à vista 

M2= M1 + depósitos especiais remunerados + depósitos de poupança + títulos emitidos por instituições 

depositárias 

M3 = M2 + quotas de fundo de renda fixa + operações compromissadas registradas na Selic 

M4 = M3 + títulos públicos de alta liquidez 

As revisões dos agregados monetários apresentam maiores problemas para medir a oferta de moeda de curto 

prazo do que a oferta de longo prazo, pois um dos principais mecanismos de manipulação da oferta monetária 

que o Banco Central possui é a emissão de títulos públicos de alta liquidez e curtíssimo prazo, que 

anteriormente a 2001 se encontrava no M2. Atualmente, tal título pertence ao M4, não permitindo assim 

observar-se precisamente a oferta monetária do período. No longo prazo, outros ativos são importantes na 

determinação da oferta monetária. 

 

Questão 5 

As principais taxas de juros para os EUA são a taxa de desconto, que é a taxa cobrada dos bancos comerciais 

quando fazem empréstimos de um dia para o outro no Federal Reserve, e a Federal Funds Rate, que é a taxa 

que os bancos cobram entre si para empréstimos de um dia, sendo esta determinada pelo mercado, diferente 

da primeira, que é determinada pelo FED. Durante a crise financeira de 2007-2008, a taxa de juros do FED caiu 

de 4,75% para 0,25%, valor este mantido até hoje. 

Já as principais taxas de juros da zona do euro são a taxa do Banco Central Europeu (quando bancos tomam 

empréstimos dele) e a Euro Interbank Offered Rate ( Euribor). Após a crise de 2007-2008, a taxa do Banco 

Central Europeu apresentou inicialmente um crescimento indo de 1% em 2009 para 1,5% em 2011, porém 

após isso passou a diminuir, chegando em 0,05% em 2014. Já a Euribor, após a crise, apresentou seu valor mais 

alto (5,3%) no final de 2008, porém após este pico ela passou apenas a diminuir, chegando a valores próximos 

de 0,1%. 

Na Inglaterra também temos duas importantes taxas, a oficial fixada pelo Banco da Inglaterra, a qual caiu de 

5,75% de Julho de 2007 para 0,5% em Março de 2009. E também temos a London Interbank Offered Rate 

(Libor), a qual caiu de 3,75% no final de 2008 para um valor médio de 0,5% em meados de 2014. 

 

Questão 6 

O valor presente do título será: 

VP = 1100/(1+0,1)¹ +  1210/(1+0,1)² + 1331/(1+0,1)³ = 3000 

Se houver uma queda na taxa de juros, dado que o retorno possui relação inversa com o preço e a volatilidade 

do retorno em relação a movimentos nas taxas é maior para os títulos de maior maturidade,  a situação seria 

melhor para quem possuía títulos de longo prazo na carteira. 

O título que possui maior risco de taxa de juros é o de longo prazo, pois quanto maior a maturidade, maior a 

volatilidade do retorno em relação à movimentos nas taxas de juros, tornando o mesmo mais incerto e 

portanto, mais arriscado. 



 

 

Questão 7 

A) 850 = ∑12
𝑛=1

120

(1 + 𝑖)12
+

1000

(1 + 𝑖)12
                i = 14,74% a.a 

 

B) Se os pagamentos de cupom são feitos a uma taxa de 6%a.a semestralmente, haverão 24 pagamentos de 30 

se fizermos a seguinte aproximação 6% a.a = 3% a.s 

1100 = ∑24
𝑛=1

30

(1 + 𝑖)𝑛
+

1000

(1 +  𝑖)24
                          i = 2,44% a.s  = 4,94% a.a 

 

 

C)  O título do item A é uma melhor alternativa pois possui YTM maior 

 

D) A duration do título é aproximadamente 7,86 

 
 

Questão 8 

 

A) A Teoria de Escolha de Portfólio indica que (1) a quantidade demandada de um ativo é diretamente 

relacionada à riqueza, (2) diretamente relacionada ao retorno esperado sobre o ativo em relação a 

ativos alternativos, (3) inversamente relacionada ao risco do ativo em relação a ativos alternativos e 

(4) diretamente relacionada à liquidez do ativo em relação a ativos alternativos. Essa teoria fornece 

instrumentos para decidir quais dos fatores causam o deslocamento da curva de demanda por títulos. 

        

(1)Riqueza: Quando as pessoas se deparam com um aumento na riqueza, elas possuem mais recursos para 

alocar, o que aumenta a demanda por títulos 

(2) Retorno relativo: um aumento no retorno esperado de um título (relativamente aos outros), faz com que 

este se torne mais desejado, logo, sua demanda aumenta. É importante ressaltar que um aumento na inflação 

esperada faz com que o retorno esperado diminua, fazendo com que a demanda por títulos também diminua. 

(3)Risco relativo: como consideramos que os indivíduos são avessos ao risco, um aumento no mesmo 

relativamente  aos demais ativos faz com que o mesmo seja menos demandado. 



 

(4)Liquidez relativa: quanto maior a liquidez de um ativo, mas fácil ele pode ser vendido se for necessário, 

logo, se um título se torna relativamente mais líquido em relação aos outros ativos, ele de torna mais desejado 

e sua demanda aumenta. 

 

 

B) A oferta de títulos é afetada pelos seguintes fatores: (1) lucratividade esperada das oportunidades de 

investimento, (2) expectativa de inflação e (3) déficits orçamentários do governo. 

 

(1) Se as empresas esperam ter um maior número de investimentos lucrativos, as mesmas passarão a ofertar 

um maior número de títulos para captar recursos. 

(2) Se a inflação esperada para os próximos períodos aumenta, o custo real de emprestar recursos diminui, 

incentivando os agentes a ofertarem mais títulos. 

(3)Se os déficits orçamentários do governo se elevam, o mesmo passará a ofertar mais títulos de dívida para se 

financiar, aumentando assim a oferta de títulos. 

 

C) O mercado de fundos emprestáveis é composto por agentes superavitários que desejam receber 

remuneração por seus fundos em excesso, recorrendo ao mercado de títulos como demandantes. Em 

contrapartida, os agentes deficitários no mercado de fundos emprestáveis recorrem ao mercado de títulos e 

atuam como ofertantes. 

Experimento de estática comparativa: aumento na riqueza 

 Suponha um choque exógeno que causa um aumento na riqueza dos agentes. Com isso, os mesmos possuem 

mais recursos para comprar títulos, o que eleva sua demanda e desloca sua curva para a direita. Como 

resultado temos aumento no preço dos títulos e redução na taxa de juros.   Gráfico 1 

No caso do mercado de recursos emprestáveis, temos um aumento do excedente do ofertante, que resulta no 

aumento da demanda por títulos. 

 

D)A Teoria da Preferência pela Liquidez, desenvolvida por Keynes, determina a taxa de juros de equilíbrio em 

termos da oferta e demanda por moeda. Essa análise da preferência pela liquidez do mercado de moeda 

relaciona-se também com a oferta e demanda no mercado de títulos. Keynes começa sua análise com o 

pressuposto de que a riqueza das pessoas é composta por dois ativos: moeda (M) e títulos (B). A riqueza total 

na economia deve igualar oferta e demanda, porque as pessoas não podem comprar mais ativos do que seus 

recursos permitem. Assim: 
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Rearranjando a equação, deixando os termos referentes aos títulos de um lado e os termos referentes à moeda 

de outro, temos: 
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Essa equação reescrita indica que se o mercado de moeda estiver em equilíbrio (M
d
=M

s
), o lado esquerdo da 

equação é igual a zero, o mercado de títulos também está em equilíbrio, ou seja, B
s
= B

d
. Existe uma 

dependência linear entre os mercados de moeda e de títulos: se um segmento está em equilíbrio, o outro 

necessariamente estará. 

Portanto, a determinação da taxa de juros pode ser feita equacionando-se a oferta e demanda por moeda ou 

oferta e demanda por títulos. Nesse sentido, a abordagem da preferência pela liquidez (analisa o mercado de 

moeda) corresponde à abordagem da teoria do portfólio (analisa o mercado de títulos). Na prática, as 

abordagens diferem porque, ao admitir que existem somente dois tipos de ativos (moeda e títulos), a 

abordagem de preferência pela liquidez “ignora” quaisquer efeitos de mudanças nos retornos esperados sobre 

ativos reais (casas e automóveis, por exemplo) sobre as taxas de juros. Porém, ambas as abordagens levam às 

mesmas previsões. Usamos as duas abordagens porque a abordagem da preferência pela liquidez é mais fácil 



 

de usar para a análise dos efeitos decorrentes de mudanças na expectativa de inflação, enquanto a abordagem 

da teoria do portfólio facilita a análise de efeitos decorrentes de mudanças na renda, no nível de preços e na 

oferta de moeda. 

 

Exercícios de estática comparativa: 

(1) Suponha uma expansão econômica resultando em um aumento da renda. Como a renda é maior, o 

número de transações também será, logo mais moeda será demandada para realizar estas novas 

transações, caracterizando uma situação de excesso de demanda por moeda. Isso se reflete no 

excesso de oferta no mercado de títulos, pois as pessoas tentarão vender seus títulos para conseguir 

moeda , o que causa pressão de queda nos preço dos títulos e aumento do retorno desses ativos. 

Agora as pessoas vão repensar na quantidade de moeda que desejam reter porque o custo de 

oportunidade de manter moeda (taxa de juros) está ficando maior, ou seja, o retorno do ativo 

alternativo (títulos) está maior em relação à moeda.  Gráfico 2 

(2) Vamos supor uma política monetária expansionista via aumento da taxa de reservas compulsórias. Ao 

reduzir os compulsórios, o Banco Central exige que os bancos tenham menos dinheiro em reserva, o 

que disponibiliza mais fundos emprestáveis (moeda, “dinheiro”). Portanto, há excesso de oferta de 

moeda. Diante do excesso de oferta de moeda está a decisão da realocação de portifólio: se o agente 

tem mais moeda do que deseja, ele pode comprar títulos e assim, a demanda por títulos aumenta. 

Com isso, o preço dos títulos aumenta e o retorno desses ativos diminui em relação à moeda (ativo 

alternativo) e então o custo de oportunidade de reter moeda (taxa de juros) diminui, o que leva o 

agente a repensar na quantidade de moeda que deseja manter (efeito liquidez).  Gráfico 3 

 

 

Questão 9 

 

A) Quando há um aumento do déficit do governo, haverá necessidade de financiamento. Para arrecadar 

recursos, o governo ofertará mais títulos, deslocando a curva de oferta para a direita. Como 

resultado, temos um excesso de oferta de títulos, que resultará na queda do preço dos mesmos e 

consequentemente elevando as taxas de juros. Conforme as pessoas compram títulos, a quantidade 

de moeda diminui, eliminando o excesso de demanda pela mesma.   Gráfico 4 

B) Se o nível geral de preços cair e a taxa de crescimento monetário for a mesma, teremos como 

resultado um efeito liquidez, o qual reduzirá a taxa de juros. Porém, teremos 3 efeitos contrários ao 

liquidez( que farão pressão para cima na taxa de juros), que são o efeito nível de preços, inflação  

esperada e renda. O que acontecerá com a taxa de juros ao longo dos anos vai depender de qual 

efeito possui a maior força e de quando o efeito inflação esperada entra em ação (esse efeito 

depende de quão rápido os agentes ajustam suas expectativas) 

                Como possíveis cenários temos: 

 I) O efeito liquidez é maior que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada demora para ter efeito  

       Resultado: a taxa de juros cai no curto prazo, passa a subir no longo, mas se estabiliza em um valor menor 

do que o inicial 

II) O efeito liquidez é menor do que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada demora para ter 

efeito 

         Resultado: a taxa de juros cai no curto prazo, passa a subir no longo e se estabiliza em um valor maior que 

o inicial 

III) O efeito liquidez é menor que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada além de, 

individualmente superar o efeito liquidez, tem efeito imediato 

         Resultado: a taxa de juros passa a subir desde o curto prazo e se estabiliza em um valor maior que o inicia 



 

 

 

Questão 10 

 

A grande maioria das empresas emissoras de títulos possuem comportamento cíclico, ou seja, as mesmas se 

encontram em melhor situação durante período de expansão. Em contrapartida, durante períodos de 

recessão, há uma maior chance destas empresas não pagarem os detentores de seus títulos de dívida, ou seja, 

há um maior risco de default, tornando este tipo de ativo relativamente mais arriscado que os demais, o que 

requer um prêmio de risco maior. Percebemos então o comportamento anti-cíclicos dos prêmios de risco dos 

títulos corporativos. 

Caso o governo prometa pagar os credores se a empresa falir, teremos um risco de default praticamente nulo, 

pois a chance de um governo quebrar é muito pequena. Logo, o risco relativo dos títulos corporativos irá 

diminuir, extinguindo o prêmio de risco, fazendo a taxa de juros desses títulos cair. 

Já os títulos do tesouro ficarão relativamente mais arriscados, fazendo com que demanda pelos mesmos 

diminua, reduzindo  seu preço e consequentemente elevando sua taxa de juros. 

A estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ) é a relação entre as taxas de juros sobre títulos (podem ser títulos 

do Tesouro, por exemplo) com diferentes prazos de maturidades, mas com o mesmo grau de risco, liquidez e 

tributações, refletida nos formatos da curva de rendimento. Uma boa teoria da ETTJ deve explicar não só o 

porque as curvas de rendimento adquirem diferentes formas em períodos diferentes, mas também deve 

explicar os seguintes fatos estilizados: 

(1)    Taxas de juros sobre títulos com diferentes prazos de maturidade movem-se juntas no tempo. 

(2)    Quando as taxas de curto prazo são baixas, curvas de rendimento tendem a ter inclinação ascendente; 

quando as taxas de curto prazo são mais altas, curvas de rendimento tendem a ter inclinação descendente, 

são invertidas. 

(3)    Curvas de rendimento quase sempre têm inclinação ascendente. 

Foram formuladas três teorias para explicar a ETTJ: teoria das expectativas (explica os fatos 1 e 2), teoria dos 

mercados segmentados (explica o fato 3) e teoria de prêmio pela liquidez (combinação das outras teorias para 

explicar os fatos 1,2 e 3) 

A teoria das expectativas explica os dois primeiros fatos estilizados, mas não o terceiro. Essa teoria determina 

que a taxa de juros de um título de longo prazo será correspondente a uma média das taxas de juros de curto 

prazo esperadas. Sua hipótese é que os títulos são substitutos perfeitos, a qual pressupõe que os compradores 

de títulos são indiferentes quanto ao seu prazo de maturidade, portanto não ficarão com nenhuma quantidade 

de um título se seu retorno esperado for menor que o retorno de algum outro título com maturidade diferente. 

Na prática, se os títulos com diferentes maturidades são substitutos perfeitos, seu retorno esperado deve ser 

igual. 

A teoria dos mercados segmentados explica o terceiro fato estilizado. Essa teoria não considera que os títulos 

são substitutos perfeitos, trata a determinação das taxas de juros para cada prazo de maturidade de títulos 

como o resultado da oferta e da demanda somente naquele mercado. 

A teoria do prêmio pela liquidez combina as características das outras duas teorias. Ela vê as taxas de juros de 

longo prazo como correspondentes à média de futuras taxas de juros de curto prazo que deverão ocorrer 

durante a vida de um título mais um prêmio de prazo, que reflete a oferta e a demanda de títulos com 

diferentes prazos de maturidade. 

 

Questão 11 

 

As duas principais fontes de fluxo de caixa para o proprietário das ações vêm dos dividendos e do de preço da 

ação na hora da venda. As ações, por serem ativos financeiros cujos fluxos de caixa dependem da distribuição 



 

de lucro da empresa e, consequentemente, dos lucros que a empresa realiza nos períodos, é difícil estimar 

com grande confiabilidade esses valores, pois eles dependem da situação da empresa e podem variar 

conforme a performance da mesma nos períodos futuros. 

Quando comparada aos títulos, vemos que as ações apresentam maior dificuldade na estimativa dos fluxos de 

caixa, pois os fluxos de caixa de um título já são determinados e prometidos nos contratos, ou seja, o valor do 

cupom (se houver) e o valor de face dos títulos já são conhecidos. Já as ações, dependem da performance da 

empresa nos períodos futuros, que é uma informação desconhecida. 

Sendo assim, as ações devem oferecer um maior retorno pois, diferente dos títulos, elas não dão certeza do 

valor dos fluxos de caixa futuros. Essa condição aumenta o risco, e como risco e retorno são positivamente 

relacionados, um risco maior exige um retorno maior. 

 

Questão 12 

 

O modelo de Gordon é um modelo de longo prazo que serve para precificar ações de empresas que crescem a 

uma taxa constante, sendo assim, assume-se que seus dividendos também cresceram a uma taxa constante. O 

modelo relaciona o valor de uma ação com seus dividendos esperados no próximo período de tempo, com a 

taxa exigida de retorno da ação e com a taxa de crescimento esperada dos dividendos. A forma a seguir é a 

formula da precificação de Gordon, que é uma soma de progressão geométrica: 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 =
𝐷𝑃𝐴1

𝑟 − 𝑔
 

 

Onde:  

𝐷𝑃𝐴1 = os dividendos esperados daqui a um ano, ou seja, 𝐷1 = 𝐷0(1 + 𝑔) 

r= taxa exigida de retorno 

g= taxa de crescimento dos dividendos 

 

O modelo de crescimento de Gordon é um método de avaliação que serve apenas para empresas consideradas 

estáveis no mercado e que estejam com os dividendos crescendo a uma taxa que se possa contar a longo 

prazo. Quanto mais longe deste cenário ideal estivermos, mais difícil se tornará a avaliação por este modelo e 

por modelos de fluxo de caixa descontado.  Além disso, por ser um modelo de longo prazo que leva em 

consideração o estado estacionário da economia, e nesse estado estacionário, a taxa de crescimento estável 

de uma empresa não pode ser maior que a taxa de juros da economia. 

  

Dado que o ultimo dividendo de uma firma foi $5 e que seus dividendos crescem a uma taxa de 7% e o retorno 

desejado é de 18%, aplicando a formula de Gordon, temos que o preço da ação é de R$48,63 

Caso o retorno desejado da ação caia, o preço da ação hoje será maior. 

O retorno desejado é definido com base nas expectativas de lucro futuro que a empresa oferecerá, ou seja, 

com base na taxa de crescimento de dividendos. 

 

 

Questão 13 

 

A teoria das expectativas racionais surgiu da falha da teoria das expectativas adaptativas ao não considerar 

que as pessoas usam mais informações do que somente dados passados na formação de suas expectativas. As 

expectativas de inflação, por exemplo, levam em conta o que se espera da política monetária no futuro, assim 



 

como as políticas passada e atual. Além disso, as pessoas mudam suas expectativas rapidamente com a 

chegada de novas informações. A teoria das expectativas racionais estabelece que a expectativa será igual a 

previsão ótima (melhor palpite sobre o futuro) usando todas as informações disponíveis. Expectativas mais 

precisas são desejáveis e os incentivos são fortes para que as pessoas tentem fazer a melhor previsão possível 

usando todas as informações disponíveis. Tais incentivos são especialmente fortes nos mercados financeiros. 

Nesses mercados, pessoas com as melhores previsões sobre o futuro podem ficar ricas. A aplicação da teoria 

das expectativas racionais aos mercados financeiros é chamada de Hipótese de Mercados Eficientes (HME) e 

ela é particularmente útil na formação de expectativas dos preços das ações e outros valores mobiliários. 

Enquanto os economistas monetaristas estavam desenvolvendo a teoria das expectativas racionais, os 

economistas financeiros estavam desenvolvendo paralelamente uma teoria de formação de expectativas nos 

mercados financeiros e ela leva à mesma conclusão da teoria das expectativas racionais: as expectativas nos 

mercados financeiros são iguais às previsões ótimas usando todas as informações disponíveis.  A hipótese dos 

mercados eficientes vê as expectativas de preços futuros das ações como sendo iguais às previsões ótimas 

usando todas as informações disponíveis. Logo, em um mercado eficiente, o preço de um valor mobiliário 

(ação) reflete todas as informações disponíveis, e todas as oportunidades de lucro não exploradas são 

esgotadas. 

A HME prevê a existência de três níveis de eficiência: fraca, semi-forte e forte. Nesse sentido, a hipótese fraca 

diz que o preço das ações refletem todas as informações de preços passados, uma vez que são as únicas 

disponíveis. Já a eficiência semi-forte diz que não somente as informações de preços passados estão 

disponíveis, mas também as informações publicas (balanços, demonstrativos financeiros, comportamento do 

setor, etc). Por fim, a eficiência forte prediz que as informações históricas, as informações publicas e as 

informações privadas estão todas disponíveis e refletidas nos preços das ações. Entretanto, existe uma 

racionalidade por trás das hipóteses, na qual os retornos de equilíbrio (R*) e os retornos ótimos previstos (R 

elevado a OF) podem estar em desequilíbrio, uma vez que existem falhas de mercado. Sendo assim, o mercado 

sempre busca o equilíbrio, eliminando as oportunidades de lucro inexploradas. Isso ocorre porque um fator 

extremamente importante é que nem todos no mercado financeiro são bem informados ou possuem 

expectativas racionais para conduzir os preços das ações ao ponto de eficiência de mercado. Por isso, o 

equilíbrio pode ser atingido  através da eliminação das oportunidades de lucro inexploradas. 

 

Questão 14 

 

Sabemos que os preços e os retornos dos ativos são negativamente relacionados, e por isso, podemos estudar 

a precificação dos ativos analisando seus retornos ao invés de seu preço. Sendo assim, o CAPM é um modelo 

de precificação de ativos de capital nos mercados financeiros que é formalizado em termos de retorno e não 

dos preços dos ativos. O CAPM procura quantificar o trade-off entre risco e retorno esperado de um 

investimento de risco, como implicação, este modelo apresenta uma relação linear entre o retorno de um 

ativo e sua covariância com o retorno de portfólio de mercado. Sendo assim, o modelo CAPM prevê que o 

retorno do ativo deve compensar a sensibilidade do retorno daquele ativo em relação aos retornos de 

mercado, que é conhecido como risco de mercado do ativo/carteira (β). Entretanto, o CAPM não prevê que o 

retorno deve compensar o risco especifico da empresa, uma vez que ele pode ser totalmente eliminado pela 

diversificação. 

Se os mercados são fracamente eficientes, precificar uma ação por Gordon ou por CAPM devem produzir 

preços distintos. Isso porque o CAPM reflete melhor as informações de preços passados, uma vez que o beta 

estabelece o risco de mercado da variação com base nas variações de retornos passados relativos a variações 

passadas de mercado. Já o modelo de Gordon requer previsões futuras, tanto da taxa de crescimento dos 

dividendos, quanto dos retornos exigidos, para poder estimar os fluxos de caixa futuros e trazê-los a valor 

presente para precificar a ação. 

Dada a equação do CAPM:  



 

𝐸(𝑅) = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

𝐸(𝑅) = 4% + 1,5(10% − 4%) 
𝐸(𝑅) = 13% 

 

Se o preço anterior era de 125, agora deve ser  

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 =  
125

1,13
= $110,61 

 

Questão 15 

 

 A intermediação financeira pode tirar vantagem da existência das economias de escala e pode ainda reduzir 

os custos de transação. Fundos mútuos, por exemplo, podem ter vantagem porque sua escala de compras é 

maior do que para um indivíduo, enquanto a larga escala dos bancos permite que eles mantenham baixos os 

custos de realização de operações por transação. Economias de escala que ajudam os intermediários 

financeiros a reduzir os custos de transação explicam porque a intermediação financeira existe e é tão 

importante para a economia. A diminuição dos custos de transação na economia pode ser feita por dois 

caminhos: desenvolvimento de “expertise” em algumas áreas como tecnologia computacional de tal forma 

que os intermediários possam oferecer serviços como operações em conta corrente, o que facilita e diminui os 

custos de transação para os depositantes. Os intermediários financeiros também podem tirar vantagem das 

economias de escala e realizar grandes transações que têm um baixo custo por transação. 

 

Questão 16 

 

Um mecanismo de tentatividade de resolver o problema informação assimétrica é a venda privada de 

informações sobre a qualidade da empresa, passivos, ativos e risco, distinguindo as boas empresas das ruins, 

eliminando o problema de seleção adversa e risco moral. No entanto, free-riders podem observar o 

comportamento dos agentes que dispões dessas informação, e agir da mesma maneira. Assim, um agente ao 

comprar ativos de uma boa empresa, enquanto estes estão subvalorizados, o free-rider, ao imitar o agente, 

aumenta a demanda por esse ativo fazendo com que seu preço reflita o valor real da empresa. Agora o agente 

passa a pagar um valor mais alto pelo ativo, fazendo com que a compra de informações não valha a pena, e 

assim as informações param de ser ofertadas. 

Tentando reduzir o problema de risco moral, as instituições financeiras possuem dois mecanismos 

semelhantes: a cobrança de um “colatera”l, e do valor líquido. Ao efetuar um empréstimo, a instituição 

financeira requer um “colateral”, uma propriedade prometida pelo tomador de empréstimos, que o 

emprestador pode vender a fim de minimizar os danos em caso de default, fazendo com que emprestadores 

se tornem mais dispostos a emprestar, diminuindo o problema de seleção adversa. De maneira semelhante as 

instituições financeiras emprestadoras cobram o “valor líquido”, sistema de apropriação do capital físico da 

empresa, possibilitando sua venda para minimizar danos de um possível default, tendo o mesmo efeito do 

colateral. 

Sob ausência de assimetria de informação, os problemas de risco moral e seleção adversa não se 

apresentariam, uma vez que os agentes teriam plenas informações sobre tomadores de empréstimos, 

emprestadores e opções de investimento. Investidores estariam dispostos a pagar o valor real de bons ativos, 

eliminando a seleção adversa, assim como os agentes tem melhor informações de risco sobre o investimento, 

eliminando o problema de risco moral. 

 



 

Questão 17 

 

Choques de desequilíbrio fiscais e gerenciamento inadequado de liberalização financeira podem fazer com que 

os indivíduos acreditem que o governo não irá pagar os detentores de títulos de dívida pública, fazendo a 

demanda pelos mesmos diminuir, fazendo o governo forçar as instituições financeiras a comprá-los, porém se 

o preço dos títulos cair, estas instituições financeiras sofrerão enfraquecimento nos seus balanços de 

pagamentos e seus empréstimos diminuirão. Outro efeito também será uma grande queda no valor da moeda 

nacional, pois o risco de default do governo fará com que os investidores retirem o dinheiro do país. Esta 

grande desvalorização na moeda nacional pode prejudicar empresas que precisam importar produtos. 

 

Questão 18 

 

O sistema de Shadow Banking é composto por um conjunto de firmas de hedge funds, bancos de 

investimento, dentre outros, as quais não estão sujeitas ao mesmo sistema regulatório ao qual estão sujeitos 

os bancos tradicionais, permitindo a este conjunto se expor a riscos maiores. Este sistema foi importante 

durante a crise de 2007-2008 por permitir um grande fluxo de fundos por esse sistema, suportando pequenas 

taxas de juros, o que alimentou bolhas imobiliárias. 

A crise de 1929 foi causada devido a uma correria de investidores tentando vender suas ações ao perceberem 

uma desvalorização das mesmas, fazendo estas perderem ainda mais valor, levando a falência de varias 

empresas e altas taxas de desemprego. 

Já a crise de 2007 foi causada, primeiramente pela grande oferta de crédito a baixas taxas de juros, que levou 

um grande número de pessoas a adquirirem imóveis, porém as taxas de juros passaram a subir e os imóveis  a 

perder valor, resultando em um grande número de inadimplências, logo, ocorreu a falência de vários bancos e 

suspensão dos mercados de crédito globais, dificultando a tomada de recursos para países em 

desenvolvimento. 

 

 


