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• 1982:  Crise da dívida externa

• 1986:  Plano Cruzado

• 1987:  Moratória da dívida externa e Plano Bresser

• 1989:  Plano Verão 

• 1990:  Planos Collor I e II, e abertura da economia

• 1994:  Plano Real

• 1997/98:  Saneamento das finanças de estados e municípios

1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências
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• 1999:  Regime de câmbio flutuante e de metas para a inflação

• 2000:   Lei de Responsabilidade Fiscal

• 2004:   Política de acumulação de reservas internacionais

• 2003-10:   Queda persistente da relação dívida/PIB (-20 p.p.)

Queda do risco-país (-1200 pts.)

Inflação dentro da meta estabelecida pelo CMN

Redução da taxa de juros real (-6 a 7 p.p.)

Aumento do crédito em 20 p.p.do PIB

• 2008/09: Investment Grade pelas 3 maiores agências de risco
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1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências

Fonte: Banco Central do Brasil 2011.
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Fonte: Banco Central do Brasil 2011.
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1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências

Fonte: IBGE 2010.
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1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências



Estruturas de mercado.

Fusões e Aquisições no Brasil
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Fonte: PWC 2011.
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1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências

Fusões e Aquisições no Brasil



Estruturas de mercado.
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Estruturas de mercado.

Fusões e Aquisições no Brasil
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Fonte: PWC 2011.

1. Brasil: Cenário Econômico e Tendências



1. Objetivos da Política Antitruste

• Sherman Act (1890)

• Escola de Harvard

• Escola de Chicago

• Pós-Chicago

2. Objetivos da Política Antitruste
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Por que combater cartéis e monopólios?

Transferência indevida de renda entre fornecedor 
e consumidor

Diminuição dos níveis gerais de emprego, renda e 
crescimento econômico

Exclusão do mercado de consumo de parcela da 
população

Alocação ineficiente de recursos na economia
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2. Objetivos da Política Antitruste



2. Histórico no Brasil

Fases da defesa da concorrência no Brasil
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2. Objetivos da Política Antitruste



CADESEAE SDE
Instrução Investigação Julgamento

Ministério da 
Fazenda

Ministério da 
Justiça

Autarquia 
Federal

SBDC
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
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2. Objetivos da Política Antitruste



Preventivo

Repressivo
Controle de
 Condutas

Educativo
Difusão da cultura 

da Concorrência

Preventivo
Controle de 
Estruturas

Lei 8.884/94
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2. Objetivos da Política Antitruste



Advocacia da concorrência.
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- Orientação ao Governo do Distrito 
Federal sobre política de descontos nos 
serviços de táxi 

-  Análise dos aspectos concorrenciais do 
Projeto de Lei da Câmara 32/2007, que 
altera a Lei de Licitações e a Lei do Pregão, 
atualmente sob análise do Senado Federal

2. Objetivos da Política Antitruste



Prazo: 15 dias úteis

Submissão de atos de concentração

Como? Quem?

Faturamento anual

de 400 milhões 

de reais

3 vias ao SBDC

20% do mercado
 relevante  

Roundtable INTA3. Estruturas de Mercado
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Roundtable INTA
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1 8

4

revenues > R$ 400 m. revenues > R$ 1  bn

Sugar and Ethanol - 78% less companies 

3. Estruturas de Mercado



Etapas da análise dos atos de concentração

1. Definição do mercado relevante

2. Definição da parcela do mercado

3. Probabilidade do exercício do poder 
 de mercado

4. Análise da geração de eficiência

5. Relação entre custos e benefícios
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3. Estruturas de Mercado



Cartel
Preços

Predatórios

Fixação de 
Preços de
revenda

Venda
casada

Acordos de
exclusividade

4. Condutas anticompetitivas
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Caso dos Gases
•Mercado de gases medicinais
•Atuação conjunta da SDE e MP/SP (busca e 
apreensão criminal e interceptação telefônica): 
mecanismos mais ágeis para obtenção de 
medidas judiciais
•Apreensão de computadores e e-mails

4. Condutas anticompetitivas
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Cartel das Britas (2005)

•Mercado de pedra britada no Estado de São 
Paulo 

•Sindipedras

•Realização da primeira busca e apreensão da 
história do SBDC (2003)

4. Condutas anticompetitivas
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Ações

Estratégia







Evolução do Preço da Brita na RMSO
Deflacionado pelo Índice de Preço de Pedra Britada do 
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4. Condutas anticompetitivas
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5. A Análise Econômica do Direito.
• A Análise Econômica do Direito (AED) tem ganhado espaço no meio 

jurídico brasileiro;

• Fenômeno próximo ao ocorrido na Europa na década de 1970;

• A utilização do instrumental teórico da economia pode ser aplicado 
em três hipóteses gerais (Faraco, 2005): 

(i) no momento em que o jurista necessita explicitar fatos 
econômicos constantes do descritivo de certas normas jurídicas; 

(ii) na ocasião em que o jurista pretende generalizar os efeitos de 
uma decisão, assim como relacionar outras variáveis que são 
afetadas por esses eventos, através da utilização da análise 
econômica no seu enfoque positivo; e,

(iii) em situações nas quais o jurista aplica normas jurídicas que 
positivam um objetivo econômico.

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.

• Longa tradição de relação entre o direito e a economia;

• Até o início da década de 1960, a utilização da economia 
pelos operadores do direito estava circunscrita a 
determinados campos específicos, e.g., funcionamento dos 
mercados e formação de monopólios (Posner, 1998);

• Grande mudança: Coase (1960);

• Postulados: maximização da utilidade, a lei da demanda, a 
ênfase nos custos e a eficiência do mercado;

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.
Críticas

• Salomão  (2002): incompatibilidade com o direito concorrencial e 
societário brasileiros;

• A crítica do autor é feita de forma específica aos pressupostos 
neoclássicos da análise econômica de Chicago, em especial o 
princípio da eficiência;

• Argumenta que a idéia de maximização da riqueza global, 
subjacente ao princípio da eficiência, “...leva necessariamente à 
transferência de riquezas àqueles que possuem maior poder de 
barganha nas transações, ou seja, aqueles que já possuem 
riqueza”. 

• Conclui que “a teoria da eficiência levaria à concentração de 
riqueza”, incompatível com um sistema jurídico que valora 
positivamente a justiça distributiva.

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.
• AED influenciou doutrina e políticas públicas;

• Portaria SEAE 39/1999 (revogada);

• Portaria SEAE/SDE 50/2001 (Guia de análise de ACs);

• Este novo texto normativo apresenta uma estrutura semelhante 
no que diz respeito ao roteiro de análise que procura 
sistematizar. 

• Mas ao tratar da avaliação dos efeitos de um ato de 
concentração, não se limitou à aplicação de uma regra baseada 
num critério de compensação potencial de eficiências. 

• Observa-se uma referência expressa à necessidade de se buscar 
a distribuição eqüitativa das eficiências geradas (item 87), com o 
fim de avaliar “se os efeitos da operação se revertem em 
benefício do consumidor em período de tempo razoável”.

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.

• Cinco etapas principais: Etapa I: Definição do Mercado 
Relevante; Etapa II: Determinação da Parcela de Mercado; Etapa 
III: Exame da Probabilidade de Exercício de Poder de Mercado; 
Etapa IV : Exame das Eficiências Econômicas Geradas pelo Ato; 
Etapa V: Avaliação dos Efeitos Líquidos do Ato;

• “Eficiências Econômicas”: melhorias nas condições de produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços gerados pelo ato, que 
não possam ser obtidos de outra maneira (“eficiências 
específicas” do ato) e que sejam persistentes a longo prazo.

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.

• O art. 20, II, da Lei 8.884/94, por exemplo, tipifica como 
infração da ordem econômica os atos que possam levar um 
agente econômico a “dominar mercado relevante de bens ou 
serviços”. 

• Na prática antitruste, a forma de se delimitar um mercado 
relevante, assim como identificar a existência de posição 
dominante em seu interior, é feita a partir do instrumental 
analítico da microeconomia. 

 

5. AED e as Políticas de Concorrência
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5. A Análise Econômica do Direito.
• É importante perceber que não é a economia que determinará 

o que é ou não ilícito. 

• O método econômico apresenta uma função meramente 
analítica, mas não preceptiva, permitindo uma compreensão 
dos fatos considerados pelo intérprete, a partir da qual se 
poderá avaliar, em termos estritamente jurídicos, a existência 
ou não de um ilícito. 

• A análise econômica ganha importância, nessa perspectiva, não 
na definição dos valores envolvidos na criação e na aplicação do 
direito, mas como um instrumento que permite subsidiar a 
interpretação e a aplicação de normas  cuja hipótese de 
incidência inclui dados de natureza econômica. 

5. AED e as Políticas de Concorrência
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Caso Sadia/Perdigão
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Operação em três etapas societárias:

1. Reorganização Societária da Sadia. Acionistas que detenham, no mínimo, 51% do capital 
votante da Sadia migrarão para a HFF Participações S.A.. A alienação da totalidade das ações de 
emissão da Concórdia Holding Financeira S.A. detidas pela Sadia constitui uma das condições para a 
eficácia do Acordo de Associação, na medida em que o segmento financeiro da Sadia não faz parte da 
associação. 

2. Incorporação de ações da HFF pela Perdigão. 
A Perdigão incorporará as ações de emissão da HFF, ocasião em que HFF tornar-se-á sua subsidiária 
integral e a Perdigão alterará sua denominação social para BRF Brasil Foods S.A.. 

3. Incorporação de Ações da Sadia. 
Concluída a segunda etapa, a BRF realizará a incorporação das ações da Sadia que remanescerem em 
poder do público, ocasião em que a Sadia tornar-se-á sua subsidiária integral. 

6. Casos recentes



Caso Sadia/Perdigão
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• Mercado relevante:

O quadro ao lado apresenta os 
mercados relevantes definidos 
pela SEAE, na dimensão 
produto. 

Este conjunto de mercados 
relevantes foi obtido a partir da 
análise de três elementos: 

(i) jurisprudência européia; 
(ii) respostas das empresas 

concorrentes e clientes; e,
(iii)estudo de mercado relevante 

realizado pelas requerentes.

6. Casos recentes



Caso Sadia/Perdigão
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Conclusão da SEAE:

•A SEAE considerou não suficientes os argumentos para que a operação gere eficiências 
específicas e/ou sinergias;

•As razões são:
(i) as reduções de custos elucidadas são resultado de economias de escala 

de operações comerciais ou incremento do poder de barganha (não 
economias físicas), ou de reorganização de processos intra-firma (exemplo: 
processo de compras de passagens aéreas), e não de sinergias; 
(ii) não existe, no trabalho, evidências de que a junção de ativos resulta em 

novos produtos e/ou novos processos distintos daqueles que já existiam 
antes da operação; 

(iii) não existe, no trabalho, evidências de inexistência de tecnologias 
substitutas no mercado nem de custos ou especificidades de outras 
tecnologias que justifiquem a fusão; 
(iv) não foi apresentado como as eficiências seriam repartidas com os 
consumidores. 

•Espera-se que a operação resulte em efeitos líquidos negativos sobre os mercados 
afetados.

6. Casos recentes



Caso Sadia/Perdigão
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Segundo a SEAE, a operação 
resulta em concentrações 
significativas em diversos 
mercados relevantes de oferta 
de carne in natura (peru) e 
produtos industrializados. 

Observam-se concentrações no 
abate estadual de frango e peru. 

Não foram demonstradas 
eficiências antitruste específicas 
da operação que mostrassem 
que o seu efeito liquido seria não 
negativo, sobretudo nos 
mercados: 

6. Casos recentes
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• Duas alternativas apresentadas (SEAE):

Alternativa A
 
Licenciamento temporário (no mínimo 05 anos) de um ativo marca principal (Sadia ou 
Perdigão), acompanhado da alienação do conjunto de ativos produtivos 
correspondentes à participação de mercado detida pela marca objeto do licenciamento 
– considerando a média dos últimos 03 anos anteriores à operação. 

Tal conjunto de ativos produtivos contempla um pacote integrado dos seguintes 
elementos: 
- unidades de industrializados (pessoal, instalações e equipamentos); 
- unidades de abate correlatas (fornecedoras de insumos carne de aves ou suínos às 
unidades de industrializados); 
- carteiras de contratos de fornecedores integrados, correspondentes às unidades de 
abate supracitadas. 

Alienação de ativos de abate de frango no Mato Grosso e de perus no Paraná, incluindo 
as respectivas carteiras de produtores integrados de frangos e perus, respectivamente. 

6. Casos recentes



Caso Sadia/Perdigão
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• Duas alternativas apresentadas (SEAE):

Alternativa B 

Alienação de um bloco de ativos correspondente às marcas de combate das Requerentes, a saber: (a) Batavo; 
(b) Rezende; (c) Confiança; (d) Wilson; e, (e) Escolha Saudável. 

A alienação das marcas acima deverá ser acompanhada da venda de um conjunto de ativos produtivos que 
corresponda à participação de mercado detida pelas respectivas marcas objeto da alienação – considerando a 
média dos últimos 03 anos anteriores à operação. 
Tal conjunto de ativos produtivos contempla um pacote integrado dos seguintes elementos: 
- unidades de industrializados (pessoal, instalações e equipamentos); 
- unidades de abate correlatas (fornecedoras de insumos carne de aves ou suínos às unidades de 
industrializados); 
- carteiras de contratos de fornecedores integrados, correspondentes às unidades de abate supracitadas. 

Alienação de ativos de abate de frango no Mato Grosso e de perus no Paraná, incluindo as respectivas 
carteiras de produtores integrados de frangos e perus, respectivamente. 

Especificamente no que se refere às margarinas, sugere-se, adicionalmente, a alienação do conjunto de 
marcas e respectivos ativos produtivos: (a) Doriana; (b) Claybom; e (c)  Delicata.

6. Casos recentes



Muito obrigado!
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