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Terceira Avaliação 

 

QUESTÃO 1: Considere a seguinte definição  

“Sistemas financeiros são um conjunto de instituições – organizações, normas, 

convenções, hábitos de pensamento e de comportamento – que definem os instrumentos 

financeiros, as condições e o ambiente/contexto econômico em que os 

indivíduos/organizações estabelecerão as transações financeiras” 

 

E:  

1) De acordo com a definição acima, identifique as principais instituições, presentes e/ou 

supostas, na teoria dos Mercados Financeiros Eficientes.  

2) De acordo com a definição acima, identifique as principais instituições, presentes e/ou 

supostas, na teoria da Instabilidade Financeira de Keynes.  

3) Compare as teorias analisadas em 1) e 2) e busque evidências observáveis no mundo 

que poderiam embasar uma ou outra das teorias. 

 

(Resposta: máximo de 1000 palavras considerando toda a questão) 

 

QUESTÃO 2: Considere a seguinte notícia publicada no jornal Valor Econômico desta 

semana (em 5/10/2016): 

“Em relatório divulgado nesta quarta-feira, o FMI alerta para o crescimento acelerado da 

dívida de empresas não financeiras e famílias na última década, o dobro do registrado em 

outros emergentes no período. Essa expansão dos débitos privados, de mais de 35% do PIB 

entre 2005 e 2015, é uma fonte de “vulnerabilidades significativas”, de acordo com o 

Fundo. O Monitor Fiscal destaca que 70% da dívida brasileira vem das empresas não 

financeiras, que usaram a alavancagem para “construir colchões de liquidez, em vez de 

aumentar o estoque de capital”. Uma preocupação é que as companhias brasileiras estão 

expostas a uma deterioração das perspectivas de crescimento, especialmente quando isso 

ocorre simultaneamente a um aperto nas condições financeiras. “A piora econômica no 

país em 2015 e 2016 colocou pressão sobre o setor privado, e a variação do crédito 

desacelerou e se tornou negativa em 2016, mas as relações da dívida [como proporção do 

PIB] continuaram a aumentar como resultado do baixo crescimento”, aponta o relatório.” 

 

Explique com base na teoria da Instabilidade Financeira de Minsky como e porque se 

desenvolve um processo de endividamento privado conducente a uma crise financeira ou 

recessão econômica. Avalie, especialmente, o papel do sistema financeiro no 

desenvolvimento de uma dinâmica de endividamento e em seguida de deflação de dívidas.   

 

 

 


