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Falhas de Mercado 

 

Assimetria de informação ex-ante 

 

• Ocorre quando uma das partes na transação econômica 

detém mais e/ou melhor informação do que a outra, 

podendo,  com isso, obter vantagem na transação. 
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•Um exemplo clássico é o mercado de automóveis usados.  

•É razoável pensarmos que o dono do veículo ao desejar vender o 

mesmo, sabe exatamente as condições de funcionamento e 

manutenção do bem. Todavia, o comprador não tem estas 

informações completas .  

•Daí que a decisão de comprar ou não o veículo se fará sobre 

seleção adversa, ou seja, sem que se tenha todas e melhores 

informações para fazê-lo. 
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•Outra falha de mercado é o chamado Risco Moral ou moral 

hazard.  

•Esta falha de mercado é ex-post, ou seja, ocorre após a 

transação econômica.  

•Neste caso seu acontecimento esta relacionado a incapacidade 

de um agente prever o comportamento de outrem após ocorrida 

a transação. 
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•A seguradora incorre em risco moral vez que não tem como 

prever/controlar as ações do segurado em sua atividade de 

direção após a concessão do seguro. 
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Falhas de governo 

 

É necessário ter em consideração os seguintes aspectos: 

1. O Estado não dispõe de toda a informação. Os grandes grupos 

econômicos que causam as falhas de mercado (monopólios, 

oligopólios,...) não disponibilizam a totalidade da informação 

sobre o mercado onde operam.  

 



Setor Público 

• Através de manobras legais e fiscais apresentam informação 

incompleta e/ou adulterada. Desta forma, tendo em conta 

essa informação o Estado nem sempre consegue corrigir as 

ineficiências econômicas. 

2. Vivendo num Estado democrático existem limites à ação do 

Estado. Ainda que disponha de informação não tem ao seu dispor 

todos os meios necessários para corrigir os problemas.  
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•Existem limites legais definidos por leis e pela constituição que 

impedem os governos de tomarem determinadas medidas.  

•Ou seja, existem barreiras legais que, num estado democrático, 

impedem (e bem!) os governos de não olharem a meios para 

atingir os fins. 

•3. Por fim, o objetivo do Estado e dos Governos não é atingir a 

eficiência econômica.  
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•O Estado tem como missão proteger e representar as 

populações.  

•Desta forma surge, um conflito entre eficiência e redistribuição.  

•O Estado, na sua tomada de decisões não procura atingir apenas 

a eficiência econômica.  
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•Preocupado com a questão da redistribuição de rendimentos e a 

Justiça Social, o Estado é obrigar a ter que sacrificar alguma da 

eficiência econômica para proteger as populações.  

•Surge por isso um trade-off (balanço) que deve ser feito.  

 


