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MERCADOS E CONCORRÊNCIA

por Bruno Bastos Becker

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A LIVRE CONCORRÊNCIA E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO 
BRASIL 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça  social,  observados  os  seguintes 
princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental  
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IIX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e  
que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo  único.  É  assegurado  a  todos  o  livre  exercício  de  qualquer  atividade  econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Lei nº 8.884/94 – Lei de Defesa da Concorrência

Art.  1º Esta lei  dispõe sobre a  prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, 
orientada pelos ditames constitucionais  de liberdade de iniciativa,  livre concorrência,  função social  da 
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8884.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8884.htm


2. ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS PARA O DEBATE

• Livre concorrência  

O princípio da livre  concorrência está previsto na Constituição Federal,  em seu artigo 170, inciso IV e  
baseia-se no pressuposto de que a concorrência não pode ser restringida por agentes econômicos com 
poder de mercado. Em um mercado em que há concorrência entre os produtores de um bem ou serviço, os  
preços praticados tendem a se manter nos menores níveis possíveis e as empresas devem constantemente 
buscar formas de se tornarem mais eficientes, a fim de aumentarem seus lucros. Na medida em que tais 
ganhos de eficiência  são conquistados e difundidos entre os produtores,  ocorre  uma readequação dos 
preços que beneficia o consumidor. Assim, a livre concorrência garante, de um lado, os menores preços 
para os consumidores e, de outro, o estímulo à criatividade e inovação das empresas

• Monopólio  

O monopólio é a situação em que há apenas um fornecedor de um determinado bem ou serviço. Nesses 
casos,  o  monopolista pode diminuir  sua produção para elevar  os preços até  atingir  o ponto em que a 
quantidade produzida,  multiplicada pelo  preço praticado, gera à empresa o lucro máximo. Com preços 
artificialmente elevados, potenciais consumidores são excluídos do mercado, o que se reflete numa perda 
de bem-estar  para a  sociedade.  Por  outro  lado,  o  monopolista  não tem tantos incentivos  para buscar  
inovações tecnológicas e formas mais eficientes de operar,  uma vez que não existem outras empresas 
lutando pelo mercado.

• Monopólio natural  

Em alguns casos, o monopólio pode ser a forma mais eficiente de se produzir um bem ou serviço. Essa  
situação é conhecida como monopólio natural e pode ser observada quando existem elevadas economias 
de escala ou de escopo em relação ao tamanho do mercado. Em tais condições, torna-se ineficiente ter 
duas ou mais empresas em operação e,  a  fim de afastar  os abusos por  parte  do monopolista,  faz-se 
necessária a regulação do mercado. Esse é um dos papéis que as agências reguladoras (Anatel, Aneel, Anp 
etc.) desempenham, em conjunto com o Cade.

• Monopsônio  

O monopsônio  é a situação semelhante ao monopólio,  só que pelo  lado do consumidor,  ou seja,  é a  
situação em que há apenas um comprado para um determinado bem ou serviço e diversos fornecedores.  
Nesses casos,  assim como ocorre no monopólio, o poder de mercado, agora exercido pelo comprador  
único, pode levar à perda de bem-estar econômico para a sociedade.

• SBDC - Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência  

O  Sistema  Brasileiro  de  Defesa  da  Concorrência  é  composto  por  três  estruturas:  Secretaria  de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae/MF), Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça (SDE/MJ), e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). À Sea/MFe e à 
SDE/MJ cabe a instrução dos atos de concentração e a investigação de condutas anticompetitivas. Ao Cade 
cabe o julgamento dos processos instruídos pelas secretarias. Importante destacar que, nas operações 
envolvendo o setor de telecomunicações, as funções da Seae/MF e da SDE/MJ ficam a cargo da Anatel.

• Ato de Concentração  

O processo de análise pelo SBDC das operações de fusão, aquisição, joint-ventures etc. é conhecido por 
Ato de Concentração. As operações que apresentam determinadas características – faturamento no Brasil 
superior a R$ 400 milhões ou participação de mercado maior ou igual a 20% - devem obrigatoriamente ser  
notificadas ao SBDC. O artigo 54 da Lei 8.884/94 trata dos atos de concentração e das condições para que 
as operações sejam aprovadas pelo Cade.

Disponível em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?c869ab74b857d970cd 

Guia Prático do CADE (Para quem tiver mais interesse)

http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf

http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?c869ab74b857d970cd


3. REPORTAGENS PARA O DEBATE

EXAME.COM 03/11/2010  por Stênio Ribeiro, da AGÊNCIA BRASIL 

CADE PROIBE AMBEV DE VENDER CERVEJA EM GARRAFA DE 630 ML 
A questão se arrastava desde 2008, quando a Ambev anunciou o lançamento da garrafa de 630 ml no  
mercado brasileiro

Por determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Cervejaria Ambev deve 
suspender a venda de cerveja em garrafas de 630 mililitros (ml), adotadas pelas marcas Skol, no Rio de 
Janeiro, e Bohemia, no Rio Grande do Sul.

Segundo termo de compromisso assinado pela cervejaria, o prazo para encerrar as vendas de cerveja 
nesse tipo de vasilhame é de 60 dias no Rio Grande do Sul e de 270 dias no Rio de Janeiro. A Ambev 
também está proibida de usar garrafas de 630 ml em outros estados.

A questão se arrastava desde 2008, quando a Ambev anunciou o lançamento da garrafa de 630 ml no 
mercado brasileiro. Outras produtoras de cerveja, coordenadas pela Associação Brasileira de Bebidas 
(Abrabe), reclamaram na Secretaria de Direito Econômico (SDE) alegando que a garrafa, fora do padrão de 
600ml adotado pelas cervejarias brasileiras, impedia a reutilização da embalagem de vidro por outras 
engarrafadoras.

No ano seguinte, o Cade vetou o uso da garrafa de 630 ml, exceto no Rio Grande do Sul e no Rio de 
Janeiro. Com a restrição ampliada para todo o país, a Ambev fica sujeita ao pagamento de multas diárias de 
R$ 50 mil a R$ 200 mil caso descumpra a determinação do órgão regulador.

A Ambev informou, em nota, que a decisão “não configura juízo de mérito no que diz respeito a qualquer 
limitação do direito da Ambev de inovar ou lançar novas garrafas proprietárias, ou de ser compelida a 
participar de sistema de intercâmbio de garrafas”.

Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/cade-proibe-ambev-de-vender-
cerveja-em-garrafa-de-630-ml  

Folha Online 22/07/2009 por Lorenna Rodrigues

CADE APLICA MULTA RECORDE DE R$ 352 MILHÕES A AMBEV

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) condenou por unanimidade nesta quarta-feira a 
AmBev a pagar multa de R$ 352,6 milhões por prejudicar a concorrência no mercado de cerveja. A multa é  
a maior da história do conselho --até agora a maior multa havia sido aplicada contra a Gerdau, de R$ 156 
milhões por formação de cartel na venda de aço.

A AmBev foi condenada por exigir exclusividade dos seus produtos em pontos de venda e inibir a venda de  
outras marcas. O Cade entendeu que isso prejudicou as outras marcas de cerveja e o consumidor. O valor 
corresponde a 2% do faturamento bruto da empresa no ano de 2003, anterior à instauração do processo.

"Os consumidores são os mais prejudicados. Não terão eles nem a variedade nem os preços desejados",  
afirmou o relator do processo, Fernando de Magalhães Furlan.

Furlan criticou ainda a AmBev dizendo que ela, como líder, tem responsabilidade sobre atos que repercutem 
em todo o mercado. A empresa tem mais de 70% do mercado de cerveja e produz, entre outras, Skol,  
Brahma e Antarctica.

"A representada sempre atuou no limite da legalidade", completou Furlan.

O conselho determinou ainda que a AmBev pare com os programas de fidelidade que exigem exclusividade,  
sob pena de multa diária de R$ 53,2 mil.

Reportagem da Folha desta quarta-feira informa que a empresa só se livraria da condenação se algum 
integrante do conselho pedisse vistas ao processo(íntegra disponível para assinantes).

http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/cade-proibe-ambev-de-vender-cerveja-em-garrafa-de-630-ml
http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/cade-proibe-ambev-de-vender-cerveja-em-garrafa-de-630-ml


Processo
O processo contra a AmBev foi aberto em 2004 depois de denúncia da concorrente Schincariol contra os 
programas de fidelização de pontos de vendas "Tô Contigo" e "Festeja". A Schincariol acusava a Ambev de 
oferecer a bares, mercearias e supermercados acordos de exclusividade, descontos e bonificações para 
que os pontos de venda comercializassem as bebidas da empresa,  prejudicando,  assim,  a  venda das 
marcas concorrentes.

Segundo a Schincariol, os programas da AmBev reduziram a participação de mercado das cervejas Nova 
Schin e Kaiser em 20% cada, elevando a participação da marcas da Ambev em 8,5%, tendo a Antarctica 
aumentado sua participação em 56,37%.

Segundo relatório da SDE (Secretaria de Direito Econômico), do Ministério da Justiça, responsável pela 
instrução do processo, os programas de fidelização podem prejudicar a concorrência, fechar mercados e  
elevar os custos das marcas rivais. A secretaria diz que há fortes indícios de que os programas prejudicam a  
concorrência,  "dificultando  o  acesso  de  novas  cervejarias  ao  mercado  e  criando  dificuldade  ao 
funcionamento dos concorrentes já estabelecidos por meio da exclusividade dos pontos de vendas".

A SDE fez várias inspeções e até uma pesquisa elaborada pelo Ibope com pontos de vendas para levantar 
irregularidades. Para o órgão, haveria a imposição de exclusividade aos vendedores que entrassem no 
programa ou a limitação na comercialização de marcas concorrentes. Em troca, os vendedores poderiam 
comprar as cervejas AmBev por preços mais baixos. De acordo com o relatório, a empresa chegava a 
fiscalizar os freezers dos pontos de venda para checar se não havia marcas concorrentes.

Segundo a secretaria, o programa "Festeja" determinava que os pontos de venda reduzissem o preço das 
cervejas da AmBev em pelo menos R$ 0,11 durante a semana e R$ 0,21 nos fins de semana, impondo aos  
vendedores margens de lucros menores.

A secretaria, assim como a Seae (Secretaria de Acompanhamento Econômico), do Ministério da Fazenda, e 
a procuradoria do Cade recomendaram ao conselho a condenação da AmBev. A multa poderia chegar a  
30% do faturamento da companhia.

Defesa
A AmBev alegou que os programas de fidelização eram legais e que beneficiavam o consumidor e ao ponto 
de venda. "Ao primeiro, porque poderia adquirir produtos com desconto, e, ao segundo, por receber material  
publicitário específico que lhe permitiria alavancar suas vendas", afirmou a empresa.

Segundo a AmBev, não houve nenhum tipo de sanção aos pontos de vendas que aderiram aos programas e 
continuaram vendendo outras marcas. A empresa admitiu, porém, que, na primeira fase do programa "Tô 
Contigo", se algum ponto de venda comercializasse outras marcas, "era desligado porque não mais se 
enquadrava no perfil.

Ontem, a AmBev ofereceu ao Cade a assinatura de um TCC (Termo de Compromisso de Cessação de 
Prática), mas o conselho se recusou a assinar o acordo.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u598636.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u598636.shtml


4. VÍDEOS RECOMENDADOS

O Lápis
Milton  Friedman,  Nobel  de  Economia,  demonstra  de  uma  forma  muito  clara  o  funcionamento  do  livre  

mercado ao analisar a produção de um lápis.

http://www.youtube.com/watch?v=OlTRau_XgGs

História do Antitruste nos EUA
Vídeo de autoria da Federal Trade Commission (órgão de defesa da concorrência dos EUA), sobre a história 

da criação das leis de “Defesa da Concorrência” no país.

http://www.youtube.com/watch?v=NssfPApe5iQ

Monopólio
Também do Milton Friedman sobre monopólio.

http://www.youtube.com/watch?v=tdLBzfFGFQU&feature=player_embedded

Legislação Antitruste
Esse é um pouco mais longo, mas muito interessante.O professor Armentano e o Congressista Ron Paul 

debatem sobre a necessidade de legislação antitruste. Vale a pena ver, pelo menos, os primeiros 5 minutos.

http://www.youtube.com/watch?v=8C4gRRk2i-M

5. LEITURA COMPLEMENTAR 

Trechos do livro: 
“What Everyone Should Know About Economics and Prosperity”

Parte I – Capítulos 3 e 9

http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/part1.html

Parte II – Capítulos 2 e 3

http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/part2.html

http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/part1.html
http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/part2.html
http://www.youtube.com/watch?v=8C4gRRk2i-M
http://www.youtube.com/watch?v=tdLBzfFGFQU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NssfPApe5iQ
http://www.youtube.com/watch?v=OlTRau_XgGs

