
As relações de mercado muda-
ram e a pré-consolidação de
vários segmentos já aconte-
ceu. “Agora, estamos falando
de três, quatro competidores.
E um está tentando comprar o
outro. São operações maiores,
até porque a economia brasilei-
ra vem crescendo e sua impor-
tância também”, afirma Ges-
ner Oliveira, especialista nas
áreas de defesa da concorrên-
cia e regulação, ex-presidente
do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) e
ex-presidente da Sabesp, que
é consultor e professor adjun-
to do departamento de Econo-
mia Eaesp/FGV. A ameaça da
concentração assusta peque-
nos competidores e clientes
que, por meio das redes so-
ciais, não se acanham em ex-
por suas opiniões. E apesar de
o país ter um modelo “razoá-
vel” de defesa da concorrên-
cia, ainda há muito o que fa-
zer, como tirar do papel a refor-
ma do Cade (Projeto de Lei da
Câmara nº 06/2009), que deve
ser votada neste semestre (leia
mais ao lado). “Há um descom-
passo entre a legislação e o mo-
vimento da economia.”

Emmeio aos processos de
consolidação, uma dúvida
ainda paira: afinal,
quando a concentração
se torna de fato nociva?
Não existe um número mágico,
cabalístico, para dizer que, a
partir de determinado grau de
concentração, teremos proble-
mas. O Cade analisa caso a ca-
so, porque cada mercado tem
suas peculiaridades. O mais im-
portante é analisar como ficam
as portas de entrada para deter-
minado segmento. O problema
não é o poder de mercado, mas
sim o abuso desse poder. Se a
barreira de entrada for baixa,
tudo bem.

O que fazer quando a
probabilidade de abuso
de poder é grande?
Neste caso, o Cade pode proibir
a operação, ou mesmo tomar
medidas que neutralizam os efei-
tos nocivos. Foi o que aconte-
ceu no caso da marca Kolynos,
da American Home Products,
que foi comprada pela Unilever
(dona da Colgate). A empresa
foi obrigada a vender unidades
de produção e retirar tempora-
riamente a marca do mercado,
para dar uma janela de oportuni-
dade para outras marcas. A me-
dida deu certo, houve diversifi-
cação. E o preço real da pasta de
dente, que é o mais importante,
caiu. Mais recentemente, no ca-
so Sadia e Perdigão, algo análo-
go foi feito. A BRFoods foi obri-
gada a retirar marcas tempora-
riamente, vender unidades de
produção. Tudo para permitir a
concorrência.

Omodelo de defesa da
concorrência adotado no Brasil
está adequado às necessidades
da economia do país?
O modelo brasileiro é razoavel-
mente desenvolvido, se compa-
rado com outras economias
emergentes. Temos uma lei que,
quando foi editada, em 1994, foi
um avanço. Dos órgãos regula-
dores da economia, o Cade me
parece o mais transparente e
mais atuante — as decisões es-
tão na internet, são públicas...

São lentas...
Não diria que é o mais lento,
apesar de reconhecer que este
é um problema real. Daí a ne-
cessidade de reformar a lei
atual. Acho que há alguns as-
pectos na reforma: estabelecer
procedimentos simples e desbu-
rocratizados, que permitam
uma decisão rápida. É muito im-
portante termos decisões em
tempo econômico, que é muito
diferente do tempo burocráti-
co. Outro ponto é acabar com
análise de fusão após o fato con-

sumado. Depois que você tira a
pasta de dente do tubo, é difícil
colocar de volta.

Como realizar estas mudanças?
O Cade precisa ter os recursos e
as obrigações. Como recursos
eu diria um quadro permanen-
te, pessoal treinado. Longe de
mim querer inchar o estado,
mas este órgão precisa de uma
atenção especial, por causa de
sua importância para a econo-
mia. A falta de pessoal é um limi-
tador não só em termos quanti-
tativos. Precisamos de pessoas
treinadas. O problema é que, da-
do não existir uma carreira no

estado em defesa da concorrên-
cia, o pessoal sai em busca de
melhores salários. E no final,
treina-se constantemente gen-
te para o setor privado. Paralelo
a isso, temos as obrigações,
com a prestação de contas perió-
dicas, que poderia ser trimes-
tral ou semestral, na Comissão
de Assuntos Econômicos do Se-
nado, por exemplo. Além de re-
latórios, indicadores de produti-
vidade, contando o tempo mé-
dio de análise.

Essas mudanças estão
previstas na nova lei do Cade?
Deveriam estar contidas na re-

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

“

O “Super Cade”
precisa sair o quanto
antes do papel

Como política de
governo, seria
mais recomendável
o foco em aumento
da eficiência,
produtividade
e inovação

É razoável falar
que tamanho
é importante para
gerar escala e
reduzir custo, mas
o gigante não é
necessariamente
eficiente, nem
competitivo

Mudança na lei que regula o órgão é considerada fundamental para
agilizar análise de fusões entre empresas e garantir concorrência

BRASIL

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br
Subeditora: Ivone Portes iportes@brasileconomico.com.br

ENTREVISTA GESNER OLIVEIRA Especialista em defesa da concorrência

12 Brasil Econômico Quinta-feira, 4 de agosto, 2011

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



forma da lei que está no Con-
gresso desde 2004. Já vi várias
versões do projeto, que está em
regime de urgência e merece
mais atenção. Pois há um des-
compasso entre a legislação e o
que vemos na economia. A legis-
lação é lenta.

É por estes fatores que o sr.
costuma dizer que o Brasil
não acordou para a questão
da concorrência?
Sim, mas esta é uma questão
que não se resume só ao estado,
mas também às empresas, que
devem se preocupar com políti-
cas corporativas de defesa da

concorrência. Isto envolve até o
pedido de ressarcimento dos
prejuízos que teve por ser alvo
de um cartel, como fizemos na
Sabesp. É a própria empresa
que tem que fazer cartilhas para
informar seus funcionários so-
bre o que pode ou não ser feito
em matéria de concorrência.
Ações na cadeia de suprimento
para comprar melhor e mais ba-
rato, também. Na Sabesp conse-
guimos redesenhar o processo
de licitação para aumentar o nú-
mero de fornecedores. Fizemos
um convênio com a Secretaria
de Direito Econômico (SDE) pa-
ra facilitar a investigação de car-

tel. São medidas preventivas pa-
ra coibir a formação de cartéis.
Este tipo de política pode ser fei-
to sem a ajuda do Cade.

A Sabesp conseguiu
identificar os cartéis?
Tivemos nessa ação de cartéis
vários processos enviados a
SDE e a abertura de uma investi-
gação no caso do cloro. Tam-
bém chegamos a anular uma
concorrência porque havia evi-
dência de combinação de pre-
ços na ocasião da licitação. In-
formamos oficialmente as auto-
ridades e a Corregedoria do Es-
tado e anulamos o processo in-
teiro. A empresa foi punida e
saiu do cadastro da Sabesp.

Há alguma área no Brasil
onde existe dificuldade
na concorrência?
No Brasil, o melhor indicador é
o preço. Quando está muito al-
to, é porque tem pouca concor-
rência. Eu diria que os serviços
de infraestrutura de modo geral
precisariam de mais concorrên-
cia. As licitações públicas são
um exemplo. Veja também os
preços de telefonia celular, são
altíssimos no Brasil. Isto indica
que a regulação não está boa e é
preciso mais concorrência.

O que o Cade pode fazer
para ampliar a concorrência
na área de infraestrutura?
O Brasil tem que abrir as redes,
não pode fechá-las para a con-
corrência. O grande benefício
que o Cade pode trazer ao país é
induzir uma concorrência sau-
dável na infraestrutura, porque
isto reduz os preços não só nes-
te segmento, mas em toda a eco-
nomia. Afinal, o valor da infraes-
trutura está em toda parte. Do
alimento nos supermercados ao
cabeleireiro, temos o custo da
energia elétrica, do transporte,
da água. O segredo da infraes-
trutura não é o tamanho da
obra, mas sim a qualidade do
serviço e o preço baixo. E isto
depende da concorrência.

Qual a sua avaliação sobre
as medidas do governo para
incentivar a criação de
multinacionais brasileiras?
Como política de governo seria
mais recomendável o foco em
aumento da eficiência, produti-
vidade e inovação. Esses são in-
gredientes mais importantes pa-
ra o país se desenvolver. É razoá-
vel falar que tamanho é impor-
tante para gerar escala e reduzir
custo, mas o gigante não é ne-
cessariamente eficiente e nem
competitivo. Isso vem da capaci-
dade de inovar, da agilidade, da
renovação. E isso tudo requer
concorrência. Seria mais reco-
mendável que os órgãos do go-
verno olhassem mais para a ino-
vação e para a concorrência. ■

Desde 2004 em discussão no
Congresso, o Projeto de Lei nº
06/2009 (PL Nº 3937/2004), que
tramita na Câmara dos Deputa-
dos, propõe mudanças no Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). O projeto,
que também estrutura o Siste-
ma Brasileiro de Defesa da Con-
corrência (SBDC), deve sair do
papel ainda neste semestre.

O projeto já passou pela Câ-
mara e pelo Senado, que fez al-
gumas emendas ao texto origi-
nal. E agora tramita em regime
de urgência de volta na Câmara.

Questões como o patamar mí-
nimo de aplicação de multas e a
necessidade de que o Cade faça
uma análise prévias das negocia-
ções empresariais, antes do
acordo final, estava na pauta
dos senadores.

Entre as mudanças na lei,
uma das mais significativas é a
criação de 200 cargos de espe-
cialistas em políticas públicas e
gestão governamental, o que de-
ve dar agilidade aos processos
do Cade. ■ R.O.

“

OposiçãoadiaaberturadaCPIdosTransportes

Marcela Beltrão

José Cruz/ABr

SUPER CADE

O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, admitiu ontem que não
conseguirá reunir as 27 assinaturas necessárias para instalar uma
comissão parlamentar de inquérito (CPI) destinada a investigar
as denúncias de corrupção envolvendo integrantes do Ministério
dos Transportes. O senador confirmou que o requerimento será
arquivado por não contar com o apoio de, pelo menos, 27 senadores,
como prevê o regimento interno da Casa.

O Cade precisa
ter um quadro
permanente
e pessoal treinado.
Precisa de atenção
especial por
importância para
a economia

Gesner:oCade funciona
bem,masaindaprecisa
serdesburocratizado Projeto será

votado neste
semestre

MARINHA DO BRASIL
CENTRODE INTENDÊNCIADA

MARINHAEMSÃOPEDRODAALDEIA
AVISODOPREGÃOELETRÔNICO

(SRP)Nº 010/2011
OBJETO: Aquisição futura de material elétrico e
eletrônico.
EDITAL: Disponível a partir do dia 01/08/11 no sítio
www.comprasnet.gov.br.
Recebimento das propostas de preços até às 10h do
dia 16/08/11; e Sessão pública: aberta às 10h do dia
16/08/11 (horário de Brasília/DF).

Quinta-feira, 4 de agosto, 2011 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.




