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RESUMO 
 
 
Frequentemente, o vendedor de determinado produto conhece mais a respeito da 

qualidade do produto do que o comprador. Os trabalhadores geralmente conhecem 

suas próprias habilidades melhor do que os empregadores. Mostrando assim que 

cada responsável pelo seu bem respectivo conhece mais a respeito dele. Isso 

mostra que geralmente uma parte entende mais do produto do que a outra e as 

Informações Assimétricas explicam a razão de muitos arranjos institucionais ocorrem 

na nossa sociedade. Ainda pensando na sociedade, o mercado competitivo gera 

uma situação eficiente, mas isso é uma visão idealizada do sistema. Na realidade, 

existem algumas circunstâncias que são conhecidas como falha de mercado, que 

impedem que ocorra uma situação ótima. O governo existe para guiar, corrigir e 

complementar o sistema de mercado, resolvendo as falhas existentes. Ambos 

conceitos estão ligados a vida de todas as pessoas, mas somos apenas a parte com 

menos informação e com mais informação. Ao mesmo tempo que os governos tem o 

controle da informação, eles não podem garantir que todos os indivíduos façam o 

que é melhor para eles, o governo. 

 

 

Palavras-chaves: Informação, Assimétrica, Falha, Mercado, Governo. 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tecnologistas	  em	  Análise	  e	  Desenvolvimento	  de	  Sistemas	  (FATEC).	  



ABSTRACT 
 

 

Usually, the seller of a product knows more about the quality of it than the buyer. The 

employees usually know its abilities better than its employer does. This shows that 

the owner of the goods knows more about it than anyone else. So, one party always 

knows more about its own product than the other and the asymmetric information 

explains the reason behind many institutional schemes that exist on our society. Still 

thinking about the society, the competitive markets create an efficient situation, but it 

is just an ideal vision of the system. In the real world, there are some circumstances 

that are known as market failure, which are circumstances that impede an ideal 

situation. The government exists to guide, correct and complement the market 

system, solving the existent failures. Both concepts are related to every person’s 

lives. But we are the party with less information and with more information. At the 

same time that the governments have control of the information, it cannot guarantee 

that every individual will do the best for the government. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como proposta analisar as características da Assimetria da 

Informação e Falha de mercado, visando observar e analisar pesquisas referentes 

ao assunto e sintetiza-las para obtenção de um conteúdo unificado. Trataremos dos 

assuntos de modo separado para que se possa ver as semelhanças e 

características em comum dos dois casos. 

 

Em economia, Informação assimétrica é ocorre quando dois ou mais agentes 

econômicos estabelecem entre si uma transação econômica com uma das partes 

envolvidas detendo informações que qualificam ou quantitativa superiores aos da 

outra parte. Essa assimetria gera o que se define na microeconomia como: falhas de 

mercado. Nos manuais de introdução à microeconomia, os fenômenos de 

informação assimétrica que são mais abordadas à seleção adversa, o risco moral e 

o Hard Behavior. 

 

Na teoria tradicional de competição perfeita, empresas e consumidores são 

definidores de preços, tendo informação completa sobre a qualidade do bem e o 

preço do mercado. Se uma empresa cobrar acima desse preço ou oferecer um bem 

de qualidade inferior ao do mercado, perderá todos os seus consumidores, pois 

esses têm acesso a outras firmas que competem com o preço de mercado. 

Entretanto, tais pressuposições podem levar a resultados incorretos em relação ao 

comportamento dos agentes devido à ocorrência de falhas no mercado. 

 

Falha de mercado ocorre quando os mecanismos de mercado, não regulados 

pelo estado e deixados livremente ao seu próprio funcionamento, originam 

resultados econômicos não eficientes ou indesejáveis ao ponto de vista social.  

 

Estas falhas são geralmente provocadas por imperfeições do mercado, 

nomeadamente informação incompleta dos agentes econômicos, custos de 

transações elevadas, existência de exterioridades e ocorrência de estruturas de 

mercado do tipo concorrência imperfeita. 



2 ASSIMETRIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Frequentemente, o vendedor de determinado produto conhece mais a 

respeito da qualidade do produto do que o comprador. Os trabalhadores geralmente 

conhecem suas próprias habilidades melhor do que os empregadores. Mostrando 

assim que cada responsável pelo seu bem respectivo conhece mais a respeito dele. 

 

Isso mostra que geralmente uma parte entende mais do produto do que a 

outra, as Informações Assimétricas explicam a razão de que muitos arranjos 

institucionais ocorrem na nossa sociedade. Ela explica por que as empresas 

oferecem garantias para seus próprios produtos, por que empresas e funcionários 

assinam contratos que incluem incentivos e recompensas e por que acionistas 

devem monitorar o comportamento dos administradores de empresas. 

 

 

2.1 Seleção adversa 
 
 

É um problema de informação assimétrica que se manifesta antes que uma 

transação efetivamente ocorra, representa a chance do item a ser escolhido não ter 

a qualidade desejada, pois uma das partes não conhece a procedência do objeto, 

gerando uma desconfiança pela parte com menor conhecimento sobre o objeto. 

 

Um bom exemplo é um automóvel usado, por existir informações assimétricas 

a respeito de sua qualidade eles são vendidos por muito menos do que os 

automóveis novos, o vendedor sabe muito mais sobre a procedência do produto do 

que o comprador. Mesmo de pois da analise de um mecânico, contratado pelo 

comprador, o vendedor ainda assim saberia mais a respeito do automóvel, além de 

existir outras dúvidas a respeito, como o simples fato de por que ele está vendendo 

o carro, se ele é de uma ótima qualidade? 



 
(1) Automóveis de alta qualidade         (2) Automóveis de baixa qualidade 

 

Ao fazer uma aquisição, os compradores generalizam que todos os 

automóveis tenham qualidade média, imaginando que há possibilidade igual de 

compra um automóvel de alta qualidade ou um de baixa qualidade. A demanda por 

automóveis de qualidade média será indicada por Dm na Figura 1,encontra-se 

abaixo de Da, mas acima de Db. Como mostrado na imagem, esses carros de 

qualidade média, indicada por Dm na Figura1, encontra-se abaixo de Da, mas acima 

de Db. Será vendida uma quantidade menor de automóveis de alta qualidade e uma 

quantidade maior de automóveis de baixa qualidade. 

 

Já no decorrer os consumidores irão perceber que a maioria dos automóveis 

vendidos é de baixa qualidade, a demanda deles é deslocada. Como demonstrado 

na Figura 1, a nova curva de demanda passa a ser Dbm, significando que a média 

de carros possuem qualidade entre baixa e média, No entanto, a combinação de 

automóveis vendidos passa a conter maior proporção de automóveis de baixa 

qualidade. Em consequência, a curva da demanda é deslocada ainda mais para 

esquerda, fazendo com que a combinação de automóveis passe a conter uma 

proporção ainda maior de automóveis de baixa qualidade. Essa sucessão de 

deslocamento continua até que apenas automóveis de baixa qualidade sejam 

vendidos. Nessa altura, o preço de mercado estará muito baixo para ofertar 

automóveis de alta qualidade, e os consumidores vão supor corretamente que 

qualquer automóvel que venham a adquirir nesse mercado será de baixa qualidade. 

Logo, a curva da demanda passará a ser Db. 



 

A Figura 1 é um caso extremo. O mercado pode alcançar equilíbrio com um 

preço que inclua pelo menos alguma quantidade de automóveis de alta qualidade. 

No entanto, a fração dos automóveis de alta qualidade será menor do que se os 

consumidores fossem capazes de identificar sua qualidade antes de efetuar a 

compra. Na presença de informações assimétricas, as mercadorias de baixa 

qualidade expulsam as de alta do mercado.   

 

 

2.2 Sinalização 
 
 

Foi originalmente desenvolvido por Michael Spence que mostrou que, em 

alguns mercados, os vendedores enviam sinais aos compradores, transmitindo 

informações a respeito da qualidade do produto. Por exemplo: antes de contratar um 

empregado a empresa realiza testes, que vão desde analise de currículo, 

entrevistas, teste técnicos, dinâmicas de grupo e até testes psicológicos. Esses 

procedimentos visam à garantia de qualidade do serviço exercido pelo funcionário. 

 

Considerando os mercados de bens duráveis, como TVs, rádios, fogões, 

computadores e vídeo games. Se os consumidores não pudessem distinguir quais 

são as marcas mais confiáveis, os melhores produtos não poderiam ser vendidos 

por preços mais elevados do que os outros. As empresas que possuem produtos 

com qualidade superiores devem comprovar a diferença em relação aos outros 

produtos, por meio de uma forma convincente, por isso foram criados os certificados 

e as garantias. 

 

Os certificados e as garantias sinalizam de forma eficaz a qualidade do 

produto, já que uma garantia ampla é mais custosa para o fabricante de itens de 

baixa qualidade do que para o fabricante de itens de alta qualidade. É maior a 

probabilidade de um item de baixa qualidade necessitar de serviços de assistência 

técnica durante o período de garantia, os quais serão pagos pelo fabricante. Em 

consequência, atendendo aos próprios interesses, os fabricantes de itens de baixa 

qualidade não oferecerão garantias amplas. Dessa forma, os consumidores 



poderão, corretamente, tomar a garantia ampla como sinal de qualidade, estando 

dispostos a pagar mais pelos produtos que as oferecem. 

 

Já um certificado e realizado por uma empresa confiável que utiliza de vários 

testes para ver a conformidade do produto perante outros, sempre focando suas 

características, funcionalidades, riscos oferecidos e durabilidade. Com isso podemos 

garantir que um produto é melhor que o outro só pela certificação rigorosa que ele 

passou e também é uma garantia de continuidade da qualidade, pois se um produto 

para de atender algum dos requisitos para ele ser certificado ele irá perder o 

certificado, o que não é interessante para nenhuma empresa. 

 

 

2.3 Varredura 

 

 

A assimetria da informação, muitas vezes oferece às pessoas incentivos para 

que se comuniquem umas com as outras. Partes informadas podem iniciar a 

comunicação sinalizando o que sabem e as partes não informadas podem iniciar a 

comunicação testando as partes informadas ou testando os produtos que essas 

partes querem negociar. 

 

Em alguns casos, a parte informada é apenas uma parte passiva nesse teste. 

Vamos considerar o mercado de carros usados. O comprador em potencial de um 

carro pode descobrir a qualidade do carro de várias formas, como dirigir o carro ou 

mandá-lo para uma empresa de perícia independente. 

 

Em outros casos, a parte informada é um participante ativo nesse teste. De 

fato, o teste será desenvolvido para induzir essa parte a auto-seleção e com isso, 

essa parte revelará o que sabe. Esse processo que é bem parecido com a 

sinalização é chamado varredura. 

 

Por exemplo, um candidato à uma vaga de emprego é selecionado apenas 

após passar por várias etapas e testes definidos por seu possível empregador, ou 



seja, esses são os testes criados pela parte não informada (o empregador) para 

conseguir informação da parte informada (o candidato à vaga). 

 

É possível observar isso nos convênios médicos. Alguns convênios podem 

ser modificados de acordo com as escolhas da pessoa que está contratando-o. 

Quando uma pessoa tem menos problemas de saúde, ela geralmente optará por 

planos menos abrangentes, e isso pode indicar para a empresa que essa pessoa 

não fica doente com frequência. 

 

O contrário acontece com pessoas que tem problemas de saúde frequentes, 

geralmente buscarão planos mais abrangentes, algumas vezes até de acordo com 

doenças que já possuem. Isso não é uma regra, ou seja, nem sempre acontece. 

Uma pessoa precavida que não possui problemas de saúde pode escolher um plano 

mais abrangente para poder contar com ele caso seja necessário. 

 

Geralmente, essa técnica de varredura ajuda a parte com menos informação 

a traçar um perfil e descobrir características que são importantes da parte informada. 

 

 
2.4 Incentivos e risco moral 
 
 

Um esquema de incentivos é um contrato ou uma política de compensação 

que define prêmios ou punições para induzir um comportamento desejado em uma 

das partes. Isso acontece em vários lugares e um exemplo disso está na fórmula 1.  

 

Muitos pilotos possuem cláusulas nos contratos onde está estipulado um 

prêmio de acordo com alguns indicadores, como por exemplo, quantidade de 

vitórias, quantidades de pontos, etc. Esses incentivos geralmente não medem 

perfeitamente a habilidade de um piloto, ou seja, ele pode ser o melhor, mas em 

determinadas circunstâncias ele acabou perdendo corridas por motivos não 

relacionados à ele. 

 



Independente disso, esses incentivos fazem com que a parte incentivada se 

esforce mais, pois sabe que pode ganhar algo com isso. 

 

Risco moral está presente quando uma parte de uma negociação toma 

decisões que um parceiro não observa. Isso pode afetar os benefícios que esse 

parceiro recebe dessa determinada negociação. Isso pode ser visto no nosso dia-a-

dia, como por exemplo no caso de seguros de carros.  

 

A seguradora cria um contrato de acordo com o que foi estipulado pelo 

contratante, mas se ele não tem certos cuidados com o carro dele, como por 

exemplo, não parar em estacionamentos ou deixar itens de valor dentro do carro, ele 

está criando o risco de ser furtado e a asseguradora não está sabendo disso. 

 

Em casos de risco moral, a parte pouco informada quer garantir que o 

parceiro da negociação tome apenas ações que promovam seu interesse próprio. 

Geralmente, um contrato é assinado com clausulas impedindo que ações que 

deixem de promover esse interessa sejam tomadas. 

 

Mas nem tudo funciona dessa maneira, afinal, se não houver alguém para 

fiscalizar a parte mais informada o tempo todo, não há como garantir que essa parte 

não tome decisões erradas. 

 

 

3 FALHAS DE MERCADO 

 

 

Diariamente temos noticias de intervenções do governo na economia, o 

governo decide onde gastar os recursos públicos, também estipula qual vai ser a 

meta da inflação utilizada, determina o percentual da taxa de juros básica da 

economia e vários outros fatores que integram a economia, todos estes fatores são 

determinantes para influenciar a vida do cidadão brasileiro. O mundo vem se 

tornando cada vez mais complexo de forma que o governo é indispensável para 



regular a economia, promover a estabilidade do nível de produção, do emprego e 

dos preços. 

 

O mercado competitivo gera uma situação eficiente, mas isso é uma visão 

idealizada do sistema, na realidade existem algumas circunstâncias que são 

conhecidas como falha de mercado que impedem que ocorra uma situação ótima. O 

governo existe para guiar corrigir e complementar o sistema de mercado, resolvendo 

as falhas existentes. 

 

As principais falhas de mercados são: 

 

• Existência de bens públicos 

 

• Falha de competição 

 

• Externalidades 

 

• Desemprego e Inflação 

 

Bens públicos são caracterizados por serem indivisíveis e por responderem 

ao principio da não exclusão no consumo desses bens. São indivisíveis por que o 

consumo por parte de um individuo não prejudica o consumo por parte de outros 

membros da sociedade, um bom exemplo é a utilização da iluminação pública, pois 

a utilização por um individuo não afeta a utilização das outras pessoas e todas 

podem usufruir deste bem igualmente, os bens públicos também são não 

excludentes, por que em geral é difícil de impedir que um individuo utilize destes 

bens, não interessa se alguém pagou pela instalação do poste de iluminação, não 

existe a possibilidade de um individuo impedir que outros que passem na rua 

tenham iluminação diferentes.  

 

É justamente o principio da não exclusão que torna a solução de mercado em 

geral ineficiente para garantir a quantidade adequada de bens públicos. O sistema 

de mercado só funciona adequadamente quando os princípios de exclusão no 

consumo podem ser aplicados, um exemplo que podemos mostrar é o consumo de 



um carro, se um individuo A pagou por um carro, ele pode se utilizar dos seus 

benefícios, enquanto que o individuo B que não pagou nada ,não pode se beneficiar 

dele, e é por esta razão que a provisão de bens públicos recaem sobre o governo 

que financia a produção desses bens por meio da cobrança compulsória de 

impostos.   

 

 Outra falha de mercado é a ausência de competição, como nos casos de 

monopólios naturais, que são setores cujo processo produtivo se caracterizam por 

ter retorno crescente de escala, quando maior a produção menor o custo da unidade 

produzida, um exemplo disso é o mercado de produção e distribuição de energia 

elétrica, o capital necessário para o empreendimento é tão alto que pode ser mais 

vantajoso ter apenas um empresa produtora do bem em questão, neste caso o 

governo é fundamental para exercer a regulação dos monopólios naturais, de forma 

a impedir que o forte poder de mercado se reflita em preços abusivos, o governo 

também pode responsabilizar-se diretamente pela produção do bem ou serviço 

referente ao monopólio natural.  

 

Outra situação não capitada pelo sistema de mercado é a externalidade que 

são fatores que envolvem a imposição involuntária de custos ou de benefícios, que 

têm efeitos positivos ou negativos sobre terceiros sem que estes tenham 

oportunidade de impedi-lo e sem que tenham a obrigação de pagá-los ou o direito de 

ser indenizados. 

 

Quando os efeitos desenvolvidos pelas atividades são positivos nomeamos 

como externalidades positivas. Quando os efeitos são negativos, são chamados de 

externalidades negativas. Um exemplo de externalidades positivas é a investigação 

e desenvolvimentos dos seus efeitos sobre a sociedade são geralmente muito boas 

sem que esta tenha que pagar pelo seu benefício, a saúde pública, as 

infraestruturas viárias, a educação, a defesa e segurança, entre diversas outras 

atividades são exemplo de externalidades positivas. A poluição ambiental provocada 

pelas atividades económicas, a produção de bens não seguros, a produção e 

consumo de drogas ilícitas, entre outros são exemplos de externalidades negativas. 

 



Ao contrário das transações realizadas no mercado, as externalidades 

envolvem uma imposição involuntária, estas constituem uma ineficiência de 

mercado.  

 

A intervenção do Estado através da oferta ou da criação de incentivos à oferta 

de atividades que constituem externalidades e através do impedimento ou criação 

de incentivos a não produção de externalidades negativas ou normatizando o setor 

para gerar benefícios com regulamentação focando o objetivo almejado. 

 

O livre funcionamento do sistema de mercado também não traz soluções para 

o alto nível de desemprego e da inflação, o que é de responsabilidade do governo 

adotar politicas para diminuir e melhorar estes dois fatores que afetam a vida do 

povo brasileiro. 

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Todos esses conceitos apresentados aqui estão diretamente ligados a vida de 

todas as pessoas, mas somos apenas a parte com menos informação e com mais 

informação. Ao mesmo tempo que os governos tem o controle da informação, eles 

não podem garantir que todos os indivíduos, façam o que é melhor para eles, o 

governo. 

 

Ao mesmo tempo, estamos vulneráveis a falhas de mercado que não 

dependem de um indivíduo, mas sim de uma grande quantidade de fatores, aos 

quais estamos diretamente ligados. 
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