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Objetivos da 
Disciplina 

O objeto da disciplina é o estudo da atividade bancária. Uma disciplina específica para isso decorre do 
fato de que o modelo de equilíbrio geral de Arrow-Debreu não é suficiente para explicar o papel dos 
bancos na economia. Em particular, os bancos, os mais importantes intermediários financeiros, canalizam 
fundos de agentes em excesso de liquidez para agentes com necessidade de financiamento externo. Os 
bancos cumprem seu papel, sujeitos a riscos importantes, implicando a necessidade de um complexo 
sistema regulatório e de sofisticado gerenciamento de risco. Nesse contexto, a disciplina 
objetiva promover uma visão ampla da atividade bancária. Especificamente, estuda (i) a natureza e a 
classificação dos bancos; (ii) as justificativas para a sua existência, com foco no papel da assimetria de 
informação (iii) padrões de competição bancária; (iii) riscos inerentes à atividade bancária e seus efeitos 
sobre liquidez, escassez de crédito, taxa de juros e taxas de default; e (iv) regulação prudencial. 

Ementa 

Teorias da intermediação financeira e tipos de intermediários financeiros. Teoria da firma bancária como 
agentes de monitoramento e provedores de seguro de liquidez. Microestrutura do setor bancário e 
modelos de competição bancária. Relação credor-devedor: contratos ótimos, incentivos para quitação, 
racionamento de crédito e inadimplência. Funções do sistema financeiro, instabilidade financeira e risco 
sistêmico. Regulação bancária. 

Metodologia de 
Ensino 

Aulas expositivas. 

Programa 

1. Introdução à intermediação financeira: funções dos intermediários, teorias da intermediação, tipos de 
intermediários e funções do sistema financeiro. 

2. Contratos de empréstimo e monitoramento: seleção adversa em mercados financeiros, contratos de 
empréstimo padrão, racionamento de crédito, default e renegociação de contratos de empréstimo. 

3. Liquidez em mercados financeiros: teoria da instabilidade financeira, risco sistêmico, taxa de juros e 
risco, natureza do empréstimo bancário, funções do empréstimo bancário, estrutura de arranjos 
financeiros. 

4. Competição bancária: modelos de competição bancária e impactos da competição no setor bancário. 

5. Regulação bancária: teorias sobre regulação econômica, regulação bancária, papel de supervisão do 
Banco Central, capital bancário, incentivos e problemas de informação. 

Critérios de 
Avaliação 

O desempenho do aluno na disciplina será aferido por meio de dois testes de conhecimento (cada um 
com peso de 20%) e uma prova (peso de 60%). Os testes avaliarão conceitos e intuição. A prova exigirá a 
resolução de exercícios relacionados aos modelos apresentados em sala. Conforme o interesse de cada 
aluno, discutido caso a caso, uma parte do peso da prova poderá ser substituída pela apresentação de 
uma revisão de artigos seguida de apresentação de um seminário. Essa opção deverá ser feita pelo aluno 
durante as duas primeiras semanas de aula. 
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* Outros artigos poderão ser recomendados ao longo do curso. 
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