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O que é um ativo?

�Ativo: a totalidade dos 
bens de uma empresa ou 
pessoa, inclusive os 
direitos suscetíveis de 
avaliação por mercado.  

�Passivo: o conjunto de 
obrigações que uma 
pessoa (física ou jurídica) 
deve satisfazer.  

�Registro contábil: 
valores históricos / 
corrigidos

�Conceitos econômicos: 
valores esperados / futuros 
avaliados no presente =  
f( hipóteses ) 

�Ativos: todos os 
componentes do  
estoque de riqueza  
de um agente econômico. 

�Riqueza: tudo quanto é 
capaz de satisfazer as 
necessidades humanas e  
ser valorado pelo mercado X 
somente bens e serviços. 



Atributos dos Ativos  
(q - c + l + a)

�Tipos de retorno que o proprietário espera: 
�q = sua capacidade de prover um fluxo monetário de 

receita. 
�c = seu custo de manutenção em carteira. 
�l = seu prêmio de liquidez, ou seja, sua possibilidade 

de conversão em moeda. 
�a = seu valor de revenda futura,  

mesmo sem qualquer utilização produtiva, precificado 
em mercado secundário.



Atributos Expectacionais

�Os dois primeiros 
atributos (q – c) 
podem até ser medidos 
em termos monetários, 
porém os dois últimos 
(l + a) são, 
puramente, 
expectativas,  
não podem ser 
contabilizados em seus 
valores históricos.

�A expectativa é uma 
esperança, fundada 
em supostos direitos, 
probabilidades ou 
promessas, mas  
não é uma certeza, 
depende de sua 
realização através de 
venda no mercado. 



Liquidez
�A liquidez está relacionada com a passagem do 

conhecido para o desconhecido, ou seja,  
é a conexão entre o passado e o futuro. 
�A liquidez de um ativo depende de tempo e valor: 

1. da facilidade com que ele pode ser comprado ou 
vendido; 2. dos custos de transação em sua 
compra ou venda; 3. do grau de estabilidade e 
previsibilidade do seu preço.  
�Quanto mais líquido é um ativo, mais rápido ele é 

vendido, de acordo com a avaliação do mercado = 
f( 1. mudanças do ambiente econômico;  
2. oportunidades de negócios lucrativos )



Diferenciação dos Ativos por Grau de Liquidez

�No espectro de ativos,  
o ativo monetário tem 
plena liquidez.  

�Moeda: apesar de não 
oferecer o atributo de 
rentabilidade, não tem nem 
custo de manutenção nem 
custo de transação, ou seja, 
de transformação em si 
mesma:  
por exemplo, saque de 
depósitos à vista em papel-
moeda. 

�Outra ponta da escala:  
a dos ativos imobilizados, 
que por não terem mercado 
secundário organizado, 
podem  
1. demorar muito  
para serem vendidos,  
2. exigir custo expressivo com 
corretagem e  
3. ser negociados por  
preço inferior ao esperado, 
pretensamente,  
“o valor do mercado”.



Classificação dos Financiamentos

1. Financiamento interno (ou auto-financiamento): 
financiados pela renda própria (lucros retidos –  
não distribuídos aos acionistas); 

2. Financiamento externo: => implica numa variação de 
capitais de terceiros => subdivide em direto e indireto: 

2.1. financiamento externo direto: via título  
de dívida direta (p. ex., debênture) ou  
de propriedade (p. ex., ações).  

2.2. financiamento externo indireto:  
ocorre quando a operação de crédito é intermediada por 
instituições financeiras.
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Como funciona  
o sistema financeiro?

�Instituições financeiras:  
canalizadoras de recursos de  
unidades de dispêndio superavitárias para as 
unidades de dispêndio deficitárias.  

�Banco: seu papel básico é substituir  
títulos financeiros primários pela  
circulação de títulos secundários,  
ou seja, dar liquidez aos negócios.



Funções dos Bancos
1. Emprestar para as unidades de dispêndio 

deficitárias => títulos de crédito direto, retendo-os, 
em princípio, em suas carteiras de ativos; 

2. Captar para lastrear os empréstimos concedidos 
(reservas emprestáveis) das unidades 
superavitárias => certificados de depósitos; 

3. Descontar (títulos de terceiros) ou securitizar 
(títulos próprios), isto é, trocar os títulos de crédito 
direto com unidades de dispêndio que desejam 
alongar o prazo de suas aplicações em seus 
portfolios com taxas de juros que superam seus 
compromissos futuros.
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Como criar  
(e multiplicar) moeda?

�“Empréstimos criam depósitos” versus “bancos 
emprestam depósitos”.  
�O sistema bancário multiplica a quantidade de 

moeda à medida que empresta = f( funciona como 
um todo;  
baixa retirada de papel-moeda )  
�O banco central também altera  

a oferta de moeda = f( conversão cambial;  
instrumentos de política monetária )



Multiplicador monetário

�Por exemplo, quando um banco faz um empréstimo, 
ele deposita o valor desse crédito (p. ex., $ 100) na 
conta corrente do cliente tomador do financiamento.  
�Se esse cliente empresário der reciprocidade a este 

banco e deixar, pelo menos um tempo, esse valor em 
depósitos à vista, o banco terá reservas emprestáveis 
no mesmo valor.  
�Digamos que ele recolhe o percentual de depósitos 

compulsórios junto ao banco central (p. ex., 25% ou $ 
25) e empresta todo o restante ($ 75) para um 
consumidor. 



Rodadas de multiplicação

�Quando o Banco A faz isso, os $100 originais permanecem na 
sua contabilidade, embora $ 75 vá para um comerciante que 
recebeu o pagamento devido pelo segundo cliente.  
�Este comerciante deposita os $ 75 no Banco B. 
�Este Banco B passa a ter maior capacidade de atender 

demanda por empréstimos.  
�Ele dá, então, um crédito de $ 56,25 a um operário e recolhe 

$18,75 ao banco central.  
�O operário paga o supermercado, cliente fiel do Banco C. 
�Depois de apenas três transações de empréstimos,  

os $ 100 originais cresceram para $ 231,25  
no balanço consolidado dos três bancos.  
�O efeito cumulativo desses três primeiros retornos 

multiplicadores permitiu um crescimento de 131,25%  
nos total de depósitos à vista registrados.



Multiplicador potencial
�O efeito multiplicador total, se operações 

semelhantes se sucedessem (sem nenhum 
vazamento do sistema bancário sob forma de 
retirada em papel-moeda), resultaria em um 
montante de $ 400 em novos depósitos, dos quais $ 
100 seriam, de maneira compulsória, recolhidos.  
�Esse cálculo é simples, deriva-se da fórmula:  

k = 1 / r , onde  
k é a magnitude do efeito multiplicador e  
r é a taxa exigida de encaixes e recolhimentos.  
�No exemplo, o multiplicador potencial seria:  

k = 1 / 0,25 = 4. 



Criação e Destruição de Moeda

�O suprimento de moeda cresce com o uso,  
ou seja, expande-se por meio do endividamento.  
�Vice-versa, se todos tomadores de empréstimos os 

amortizassem, liquidando-os, simultaneamente, toda a 
oferta de moeda criada seria extinta, isto é, aconteceria 
um processo de “destruição da moeda”: deixaria de 
existir como ativo, na contabilidade bancária.  
�A moeda, portanto, é criada e destruída em função, 

respectivamente, 1. do endividamento e  
2. do pagamento de dívidas.



Preferência pela Rentabilidade

�Para os bancos, qualquer 
disponibilidade em seu 
passivo, não utilizada em  
novos empréstimos ou 
aplicações financeiras, 
implica em custo de 
oportunidade  =  
f( melhor oportunidade de 
benefícios não aproveitada ) 
=> bancos não têm 
preferência por liquidez!



Inovação Financeira

�A inovação financeira é uma resposta utilizada pelos 
bancos, para ultrapassar as restrições impostas pela 
autoridade monetária =  
f(administração de seus passivos –  
captação através de títulos financeiros  
sobre os quais não se exige reserva bancária).  

�Bancos criam “quase-moeda”,  
cuja conversão de aplicação recebedora de juros  
para depósitos transferíveis por cheques  
é, praticamente, automática.



Inovação Financeira

1. novo produto financeiro =  
não regulamentado;  

2. novo mercado de capitais ou novo 
compartimento de mercado já existente; 

3. novas tecnologias de pagamento  
=> “eletronização” dos fluxos monetários  
=> superação de fronteiras nacionais.
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Por que há inflação?

�A explicação ortodoxa para a inflação – “moeda em 
demasia em relação à pouca oferta de bens” – sugere 
uma condição de excesso generalizado de demanda.  

�A heterodoxia coloca a origem da inflação em 
fenômenos não estritamente monetários:  
1. o choque de custos,  
2. o conflito distributivo inercial, e   
3. as profecias autorealizáveis  

(antecipações de expectativas).



Crítica à visão ortodoxa

�A “moeda em demasia” não é, necessariamente, 
gasta, na aquisição de bens e serviços. 

�Ela pode ser retida por preferência pela liquidez, ou 
aplicada na aquisição de ativos financeiros,  
ou desembolsada no pagamento de dívidas. 

�Os bancos não captam essa moeda para,  
de maneira automática, a repassar adiante. 
�Só emprestarão se houver demanda por crédito, isto 

é, a intenção de expandir a produção ou a 
capacidade produtiva, que expandirá a oferta de 
bens; senão, aplicarão em títulos de dívida. 



Desaparecimento do  
“excesso de moeda”

�Caso não haja 
demanda de crédito 
por empreendedores, 
a moeda pode ficar  
1. em reservas 
voluntárias,  
no Banco Central, ou  
2. aplicada em títulos 
financeiros, inclusive 
internacionais, divisas 
estrangeiras, ações, etc.

�Haverá, então, uma 
troca de haveres 
monetários por  
não monetários,  
isto é,  
o desaparecimento da 
“moeda em demasia”.



Conceitos sobre inflação
�Inflação de demanda: excesso de demanda agregada em 

relação à oferta agregada disponível de bens e serviços. 

�Inflação de custos: associada ao lado da oferta, quando os 
custos se elevam e são repassados aos preços dos produtos, 
mesmo com demanda estável ou em queda. 

�Inércia inflacionária: refere-se a quando os vários agentes 
econômicos reajustam, continuamente, os seus ganhos,  
na tentativa de recuperar seus picos prévios de renda real, ou 
seja, o máximo que já ganharam antes. 

�A compatibilidade distributiva sinaliza que  
os choques provocados por variações de preços relativos 
foram absorvidos.



Riscos das Decisões de Preço

�risco de perda de 
vendas  = risco de 
superestimar a inflação 
=> mark-up desejado 
excessivo => excesso 
de estoque =  
f( custo  de 
oportunidade entre 
juros e estoque que 
integra oferta futura).

�risco de perda de 
capital = risco de 
subestimar a inflação 
do preço do insumo = 
mark-up desejado 
insuficiente para 
reposição do estoque 
necessário à 
manutenção do  
nível de produção.



Conclusão geral do modelo de aceleração 
inflacionária

�ante expectativa de 
inflação elevada e 
incerta,  
há a consideração dos 
riscos de perda: 
�de venda e  
�de capital.  

�decisões de preço 
que superestimam a 
inflação.



Inflação inercial versus aceleração inflacionária

�inflação inercial: 
formação de preços = 
f( mark-up desejado 
estável = margem 
histórica de lucro )  

�depois de choque: 
inflação presente = 
 f( custos devido à 
inflação passada  )

�aceleração 
inflacionária 
(“profecia  
auto-realizável”): 
empresas líderes na 
formação de preços 
ampliam mark-up 
desejado =  
f( prevenção contra 
inflação futura )



O que provoca  
a crise financeira?



O que provoca  
a crise financeira?

�Quando o mercado financeiro se deflaciona,  
os preços dos ativos e, em consequência,  
os valores das garantias, oferecidas para  
a tomada de empréstimos, também desabam. 

�Como os devedores se veem forçados a liquidar suas 
posições, generalizadamente, e não há compradores 
aos preços oferecidos.   

�A crise financeira é um processo de deflação de 
ativos.



Inflação (ou deflação) de ativos

�Refere-se às variações de preços e cotações  
em mercado de todo o leque de ativos, 
especialmente os financeiros – títulos, ações, 
divisas, imóveis, etc. – que têm mercados 
secundários (de “2ª mão”) organizados. 

�A forte alta na bolsa de valores, descolada dos 
fundamentos das ações  (boom), seguida de forte 
baixa (crash), em conjunto com a falta de liquidez, 
resultam em crise financeira.



Sistema 
macroeconômico

Choque Exógeno 
(ex.: inovação)

Mudança nas  
oportunidades de 
lucro dos setores

Recuperação dos 
investimentos e 

da produção

Possibilidade de  
surgimento de  

um boom

Setor Bancário: 
alimenta o boom 

com crédito

Aumento da  
demanda efetiva

Início de um ciclo crescente de especulação: euforia

Aumento dos  
preços

Novas empresas 
e investidores são 

atraídos ao mercado

Outsiders 
+ conservadores e  

atrasados

mania 
(irracional)

aparece o overtrading

Formação de 
uma bolha

Insiders realizam 
lucros e “zeram”  
suas posições

Corrida por  
“liquidez”: queda  

dos preços

Especuladores com 
dificuldades de  

pagar duas dívidas

Crise 
Sinal: falências

Crise de  
Confiança:  

pânico

Atenuantes do pânico: 
a) Preços caem tanto que os agentes mantêm parte de 

suas riquezas em ativos menos líquidos. 
b) Estabelecimento de um “circuit breaker”. 
c) Ação anticíclica no mercado de crédito.

Modelo de Kindleberger
As estruturas de débito são as causadoras das 

dificuldades financeiras, especialmente as dívidas 
contraídas para financiar a aquisição de ativos 

especulativos para posterior revenda.



Elevação das  
taxas de juros

Queda no  
mercado de 

ações

Aumento da 
incerteza

Pioram os problemas de 
seleção adversa e risco 

moral

Cai a atividade 
econômica Pânico bancário

Pioram os problemas de 
seleção adversa e risco 

moral

Pioram os problemas de 
seleção adversa e risco 

moral

Cai a atividade 
econômica

Cai a atividade 
econômica

Queda 
inesperada do 
nível de preços

Sequência de eventos nas crises financeiras

Crise Financeira 
TípicaDeflação de Dívida
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Atos individuais sofrem limitações 
sistêmicas

� Modelos novos-keynesianos rompem com hipóteses 
neoclássicas de preços flexíveis e informação perfeita,  
isto é, homogênea para todos os agentes econômicos.  

� Adotam o pressuposto de preços rígidos e  
informação assimétrica.  

� A informação assimétrica cria problemas  
no sistema financeiro de duas maneiras: 

1. Antes da transação ser completada: seleção adversa; 
2. Depois da transação ser completada: risco moral [moral hazard].
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dificuldade de  
avaliar o risco do credor

• Seleção adversa ocorre, no mercado financeiro, 
quando os potenciais tomadores de crédito mais 
próximos de produzirem resultado indesejado (adverso) 
– maus riscos de crédito –  
são os mais prováveis selecionados. 

• Quando credores têm problema na determinação de  
se o potencial devedor é bom risco  
(tem boa oportunidade de investimento com baixo risco) 
ou, alternativamente, mau risco  
(tem pior projeto de investimento com alto risco),  
eles optam por fazer racionamento do crédito. 
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“bolsa de carros usados”

• Quem leva seu carro lá, supostamente,  
não tem melhor avaliação, no mercado; os negociantes  
da “boca” sabem disso e sub-avaliam o automóvel.  

• Os banqueiros acabam adotando atitude semelhante: 
considerando o risco, determinam o preço do crédito  
que reflete a qualidade média das firmas  
emissoras de títulos de dívida. 

• É preço abaixo do justo valor de mercado  
(o valor presente da esperada corrente de rendimentos)  
para firmas de alta qualidade,  
mas acima do justo valor de mercado  
para firmas de baixa qualidade. 
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mal funcionamento do  
mercado de crédito

• Os proprietários ou gerentes de firmas de alta 
qualidade, que conhecem essa qualidade,  então 
sabem que seus títulos de dívida emitidos serão sub-
avaliados e não os desejarão colocá-los no mercado.  

• As únicas firmas dispostas a ofertarem os seus títulos de 
dívida serão as firmas de baixa qualidade, porque 
elas sabem que os preços de seus títulos financeiros,  
se estiverem cotados pela avaliação média do mercado, 
estarão com cotações maiores que seu justo valor.  

• Logo, muitos projetos com valor presente do lucro 
líquido positivo não são empreendidos. 37



problema da seleção adversa
�O problema da seleção adversa surge porque,  

dadas as diferentes probabilidades de default dos clientes e  
o custo para que o credor as conheça,  
há aumento na taxa de juros de empréstimo  
como resposta ao excesso de demanda por crédito  
�Isso induz os solicitantes mais avessos a riscos  

(e que talvez disponham de projetos de melhor qualidade)  
a não tomarem crédito, remanescendo entre os demandantes apenas 
aqueles clientes com maior probabilidade de default.  

�Assim, a taxa de juros que um agente está disposto a pagar pode 
atuar como instrumento de “detecção”  
para o credor, levando-o ao racionamento de crédito. 

�Caso o credor tivesse plena informação sobre os projetos, esse 
problema não ocorreria. 38



risco moral
�O risco moral surge como  

resultado de informação assimétrica,  
pois há carência de conhecimento por parte do 
credor sobre as atividades do devedor. 

�O risco moral ocorre, no mercado financeiro,  
após o crédito ser concedido, quando  
o credor é sujeito ao azar do devedor engajar-se em 
atividades que são indesejadas (imorais),  
sob o ponto de vista do emprestador, porque  
elas aumentam a probabilidade de default (calote).
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moral hazard

• O risco moral pode também ocorrer porque  
é altamente custoso para o credor preveni-lo,  
mesmo quando ele está plenamente informado  
a respeito das atividades do tomador de crédito.  

• Este é o caso de situações em que o Banco Central evita 
intervir em certo banco, para evitar instabilidade 
sistêmica.  

• O risco moral ocorre porque o tomador de empréstimo 
tem incentivo a investir em projeto com alto risco  
no qual ele se dá bem, caso o projeto tenha sucesso, mas  
o credor torna-se tolerante com a perda, se o projeto falha. 
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