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RESUMO

Este resumo tem como tema geral a análise da atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) como Instituição repressora do 
abuso do poder econômico e defensora dos interesses do consumidor. Trata-se de conclusões parciais acerca de uma pesquisa ainda em 
andamento sobre as práticas e representações dos agentes do CADE em relação aos impactos das decisões do colegiado sobre a vida dos 
consumidores. Partiu-se da hipótese de que quanto maior a competitividade e mais livre a concorrência dos agentes econômicos no mercado 
brasileiro, maiores seriam os benefícios para o público consumidor em termos de preço e qualidade dos produtos e serviços disponíveis. O CADE 
como autarquia federal, com perfil de agência reguladora, dispõe de instrumentos legais para impedir e reprimir o abuso do poder econômico. 
Esta hipótese é afirmada pela bibliografia especializada e por textos legais. A partir das referidas hipóteses é que o principal problema da pesquisa 
foi enfrentado e desenvolvido, ou seja, como o CADE administra e resolve os diversos atos de concentração de interesses privados e como o CADE 
lida com as diversas leis e atos administrativos que têm efeitos sobre a concorrência e, por consequência, prejudicam o consumidor. A 
metodologia utilizada, de inspiração etnográfica, se serve da análise das decisões dos processos administrativos disponíveis, da observação direta 
e entrevistas dos servidores do CADE a fim de captar categorias nativas e analíticas sobre os rituais de julgamentos de processos. Utiliza-se como 
referência dois conjuntos de decisões do CADE que têm se mostrado paradigmáticos. O primeiro, deu-se sobre o setor de varejo de gasolina em 
que o CADE passou a investigar a revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Este setor é considerado o setor com maior número de 
denúncias de prática de cartel. O segundo conjunto de decisões analisadas é o setor de saúde suplementar que possui um plexo de produtos e 
serviços públicos e privados que envolve a interação entre consumidores, prestadores de serviços (médicos e instituições de serviços de saúde), 
operadoras de planos de saúde, instituições de governo e agentes públicos. No que concerne ao setor de venda de gasolina a varejo, o que se 
conclui das dezenas de casos julgados pelo CADE desde 2002 (Atos de Concentração nº 08012.005519/2002-27 (Repsol YPF e Wal), 
08012.002820/2007- 93 (Petrobras e Ipiranga) e 08012. 005539/2004-60 (Petrobras e Agip) e etc) é que fatores estruturais são de extrema 
relevância para determinar os níveis de concentração no mercado de revenda de combustíveis. Esses fatores incluem: a delimitação da dimensão 
geográfica do mercado relevante; a presença de grandes redes proprietárias de postos de combustíveis; o número de distribuidoras e a relação 
com os postos e a presença de entidades associativas. No processo AC nº 08012.002634/2006-73, por exemplo, que tratou da fusão das 
distribuidoras Ale e Satélite, a empresa resultante passou a contar com 100% dos postos do município de Vítor Meireles/SC sob sua bandeira. Em 
relação a análise do setor de saúde suplementar, a partir da análise dos processos administrativos: 08000.012252/1994-38, 
08012.006552/2005-17 e 08012.004054/2003-78, dentre outros, pode-se concluir que a necessidade da operadora possuir uma carteira de 
beneficiários suficientemente grande para diluir os riscos de perdas induz à concentração de planos de saúde, associados aos problemas de 
assimetria de informação. A assimetria ocorre quando uma das partes envolvidas em uma transação econômica detém mais informações sobre 
essa transação do que a outra parte, o que possibilita à primeira agir ou decidir em situação de vantagem sobre a parte menos informada. Da 
análise das justificativas de votos, conclui-se ainda que o CADE não dispõe de aparato legal para se insurgir contra leis e atos administrativos que, 
a despeito de tentar corrigir “falhas do mercado” legalizam barreiras à concorrência e a economia de mercado.
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