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Em princípio, parece imprescindível definir operações transnacionais, assim como situá-las no 
contexto global em que prevalece a necessidade de concentrar esforços a fim de conquistar 
mercados supranacionais. Ora, o controle de concentrações é uma das maiores preocupações 
de todos os países do mundo atualmente. Sabe-se que as macro-empresas vêm tomando 
conta de todo o cenário político mundial. Em verdade, acabam por controlar países e regiões, 
principalmente, em razão da mobilidade do capital, ocasionando verdadeiras crises econômicas 
quando descontentes com a política de determinado país.  
 
Conquanto alarmantes possam ser consideradas tais premissas, é relevante de nota a 
premente necessidade de agências regulatórias de diferentes países cooperarem entre si a fim 
de obterem sucesso no controle das grandes corporações.  
 
Vale ressaltar, dentro dessa perspectiva, o alerta de HIRST & THOMPSON (1998: 30), 
“empresas nacionais com um campo de operações internacional, atualmente e em um futuro 
próximo, parecem mais prováveis do que as verdadeiras corporações transnacionais”. Assim, 
não é difícil constatar que o controle de concentração deverá perpassar pela análise de 
operações transnacionais. Em verdade, as práticas transnacionais passam a ser o grande tema 
do Direito Empresarial Moderno.  
 
Não cabe mais deter-se em fusões, aquisições de ativos, de controle acionário e incorporações, 
quando a empresa de base nacional estende seus tentáculos a outras paragens. Do ponto de 
vista internacional, a regulação deve surgir de forma a coibir que capitais concentrados 
venham a praticar danos irreparáveis a mercados supranacionais.  
 
Nesse sentido, cumpre definir as práticas transnacionais como sendo “aquelas que 
transcendem as fronteiras nacionais” (SKLAIR, 1995: 71). Dentro desse contexto, perceba-se 
que as corporações tornaram-se mais conscientes de seu poder e esforçam-se, cada vez mais, 
por estender sua influência global aos mais diversos mercados (SKLAIR, 1995). Assim, é 
imperioso que se controlem as fusões, aquisições capazes de afetar o equilíbrio global, sendo, 
pois, crucial o intercâmbio entre agências de regulação concorrencial internacionais.  
 
Pelo exposto, cumpre observar os seguintes passos quando se tratar de averiguar operações 
transnacionais de concentração:  
 
a) Primeiramente, em se tratando de fusão ou incorporação de empresas de diferentes 
nacionalidades, as agências dos países envolvidos devem ser ouvidas a fim de constatarem a 
natureza dessa integração horizontal.  
 
b) Provando-se, ao final das investigações, que tais empresas não possuem intenção de 
assumir posição dominante e nem veicular práticas transnacionais nefastas aos mercados 
envolvidos e ao mercado internacional, a integração será aprovada em conjunto pelas duas ou 
mais agências preliminarmente ouvidas.  
 
c) Constatando-se posição dominante, capaz de produzir dano ao mercado, decorrente da 
integração em pauta, recusar-se-á aprovação ao ato de concentração que será cancelado, 
imediatamente, em decisão uniforme exarada pelas agências envolvidas.  
 
d) Para que tais decisões sejam obtidas a bom termo, é mister a troca de informações e dados 
entre as agências responsáveis pelo controle de concentração nos países sede das empresas 
envolvidas no processo. Obviamente, quando se tem em mente o ato decisório, aprovando ou 
rejeitando a concentração, parte-se do pressuposto de que tais agências mantiveram estreito 
contato durante toda a etapa de investigação e instrução do processo. 
 
e) Em termos práticos, correr-se-ão peças idênticas em cada um dos países sede envolvidos, 
para que se possa obter uniformidade ao chegar-se à decisão final. 



 
f) Em havendo divergência entre as agências quanto à mais acertada decisão, cumpre sejam 
procedidas reuniões entre os integrantes destas a fim de que se opte pelo que for mais 
razoável. Afinal, esta deve ser a palavra de ordem em termos de concorrência.  
 
A partir dessas orientações, devem ser averiguadas as integrações que possam causar danos 
irreparáveis aos mercados de países onde exerçam tais empresas suas operações. 
Obviamente, não se trata de propostas herméticas, cabendo, pois, flexibilizá-las a fim de bem 
solucionar o caso concreto que possa não se compreender nessas situações supra. Assim, 
tomando-se por fundamento a regra da razão que permeia todo o Direito de Concentrações 
Econômicas, devem tais premissas ser entendidas enquanto verdadeiras guidelines na 
conciliação de processos concentracionistas no âmbito supranacional. 
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