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1) FGV - Analista Econômico-Financeiro (BANESTES)/Gestão Financeira/2018
Considere uma empresa que resolve oferecer dois produtos no mercado: um de
alta qualidade e outro de baixa qualidade. O produto de alta qualidade é
avaliado em 10 reais pelos consumidores e o de baixa qualidade em 6 reais.
Suponha que o bem de alta qualidade custa 8,50 reais por unidade para ser
produzido e o de baixa qualidade 8 reais. Suponha ainda que o consumidor não
consegue observar a qualidade do bem antes de comprá-lo.
Nessa hipótese, é correto afirmar que no equilíbrio:
a) ambos os bens serão produzidos, com o bem de alta qualidade em maior

proporção;
b) ambos os bens serão produzidos, com o bem de baixa qualidade em maior

proporção;
c) apenas o bem de baixa qualidade será produzido;
d) apenas o bem de alta qualidade será produzido;
e) nenhum dos bens será produzido.



• Se for possível a segmentação (dois mercados – informação
perfeita), somente os produtos de alta qualidade serão vendidos.

• Com informação assimétrica os consumidores não sabem se o
produto é de AQ ou BQ. Com isso, a precificação será realizada da
seguinte forma (eles sabem que 50% dos produtos são de AQ).

• PE = $10(0,5)+$6(0,5) = $8.

• Note que, nesse caso, nenhum dos bens será produzido

Situação

Preço de Reserva Custo

Produto de Alta Qualidade (AQ) R$10.00 R$8.50

Produto de Baixa Qualidade (BQ) R$6.00 R$8.00



2) FGV - Analista de Processos Administrativos (CONDER)/Administrativa/
Economista/2013
Um empregador, após contratar diversos trabalhadores, avalia o custo de
monitorar o esforço de cada um e verifica que tal custo é muito elevado. Assim,
ele decide pagar um salário maior que o salário de mercado.
O problema que o empregador se depara se refere
a) à seleção adversa de trabalhadores de baixa qualidade, que tendem a se

esforçar pouco.
b) à ação oculta dos trabalhadores, os quais podem se esforçar pouco em

suas tarefas
c) à externalidade negativa gerada pelo fato do salário de mercado ser menor

do que o salário dos trabalhadores que já atuam na empresa.
d) ao risco moral dos trabalhadores desejarem sair devido à possibilidade de

monitoramento de seu esforço.
e) ao boicote que trabalhadores insiders fazem contra os novos entrantes.

Vai pagar um “Salário de Eficiência”.



3) Considere a teoria da informação assimétrica ao indicar quais entre as
afirmativas abaixo são verdadeiras e quais são falsas:

a) O problema da seleção adversa é um problema de ação oculta; F

 O problema da seleção adversa ocorre quando uma das partes de uma
transação não é capaz de identificar o “tipo” de outra parte (ou a qualidade
dos bens no outro mercado).

 Trata-se portanto de um fenômeno ligado a situações em que há tipo oculto
ou informação oculta e não ação oculta. Logo, a afirmação é falsa.

 Exemplo clássico: lemons market.

 A falta de informação completa no momento da compra de um automóvel
usado aumenta o risco da aquisição e reduz o valor do automóvel.

 Os produtos de baixa qualidade expulsam os produtos de alta qualidade
do mercado.

 O mercado não é capaz de proporcionar trocas mutuamente vantajosas.



b) O perigo moral é um problema de informação oculta; F

 Problemas de moral hazard ocorrem quando uma das partes não é capaz de
observar as ações da outra parte. Tais problemas são relacionados a
situações em que há ação oculta. Logo, a afirmação é falsa.

 Moral Hazard ocorre quando a parte segurada, cujas ações não são
observadas, pode afetar a probabilidade ou magnitude do pagamento
associado a um evento.

 Será que o comportamento de um agente econômico após fazer um
seguro contra roubo para o seu automóvel será o mesmo que antes de
fazê-lo ?



c) Mercados com informação oculta envolvem algum tipo de racionamento; V

 Segundo Varian, Hal :

 “O equilíbrio num mercado em que haja ação oculta, tipicamente envolve
algum tipo de racionamento:

 as empresas gostariam de prover mais do que fazem, mas não estão
dispostas a fazê-lo.

d) Em um mercado com assimetrias de informação sobre a qualidade dos
produtos a garantia dos produtos oferecida por vendedores é um mecanismo de
sinalização;V

 O oferecimento de garantias pode ser um sinal escolhido pelos detentores
de produtos de boa qualidade caso não valha a pena para os vendedores
de produtos de má qualidade oferecerem a mesma garantia, mesmo que
com isso consigam um preço mais elevado por seu produto.



e) O investimento em sinais é sempre eficiente do ponto de vista público, mas um
desperdício do ponto de vista privado. F

 O investimento em sinais pode gerar ganho privado, sem gerar
benefício social algum. Portanto, a afirmação é falsa.

 Considere por exemplo um mercado de automóveis usados no qual todos os
compradores são iguais e, embora haja automóveis de diferentes
qualidades, a quantidade de automóveis ruins é pequena o bastante para
evitar o fenômeno da seleção adversa.

 Nesse mercado, o equilíbrio sem sinalização é eficiente.

 A introdução de um mecanismo de sinalização que implique algum custo
para os ofertantes dos bons automóveis, pode melhorar o bem-estar destes
por viabilizar a venda de seus veículos a um preço mais elevado, mas não
produz qualquer valor social.

 Portanto, nesse caso, como o uso do mecanismo de sinalização implica um
custo, do ponto de vista social, há perda de bem-estar.


