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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os possíveis reflexos da política de nomeações para o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) sobre sua autonomia, entendida aqui 

como a tomada de decisões que o órgão, livre de interferências do governo, julga como 

tecnicamente corretas. Para tanto, analisamos as características institucionais do CADE que 

fazem da política de nomeações o principal mecanismo de controle à disposição do Poder 

Executivo para manter algum grau de controle sobre as decisões tomadas pelo órgão. 

Constatamos que, no CADE, ao contrário do que ocorre nas agências reguladoras setoriais, os 

mandatos são demasiado curtos. Somada à possibilidade de recondução, essa característica 

institucional permite ao Executivo substituir rapidamente reguladores que se mostrem pouco 

dispostos a cooperar com ele. Indo além, analisamos também o perfil profissional das 

indicações governamentais realizadas desde o início da década de 1990 até 2010. A análise dos 

perfis dos reguladores é útil à compreensão de suas preferências e dos incentivos que possuem 

para atender, ou não, a reivindicações políticas. A análise desses perfis sugere que, para manter 

as decisões do CADE minimamente alinhadas às suas preferências, o Executivo tem contado 

principalmente com o apoio de atores estatais, isso é, de conselheiros do CADE recrutados das 

fileiras do próprio Estado. A conjugação da análise das características institucionais do CADE 

com o perfil profissional dos indicados indica que, no período coberto pelo estudo, as condições 

para o funcionamento autônomo do órgão não estiveram plenamente garantidas.  

 

Palavras-chave: regulação; autonomia; políticas públicas; defesa da concorrência; agências 

reguladoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

The research analyzes the impacts of political appointments on the autonomy of Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), the Brazilian antitrust agency. Autonomy makes 
reference to CADE’s decisions that are taken without government interference. In this context, 
we analyze why CADE’s decisions are vulnerable to political appointments. Our assessment 
reveals that short mandates that can be renewed are the main reason for that. Once the mandates 
are short, government is able to change the entire composition of CADE’s floor in order to build 
a majority made of allies. Going further, we analyze the professional profile of CADE’s 
counselors between the beginning of 1990’s and 2010. The analysis is useful to understand 
which kind of counselor is willing to attend government demands. Our findings suggest that 
state actors have strong incentives to cooperate with government. In the end, we state that the 
combination between short mandates that can be renewed and the nomination of state actors to 
CADE’s floor has been putting CADE’s autonomy in danger. 

Keywords: regulation; autonomy; public policy; antitrust; regulatory agencies 
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Apresentação 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os possíveis reflexos da política de nomeações para 

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) sobre sua autonomia, 

entendida aqui como a tomada de decisões que o órgão, livre de interferências do 

governo, julga como tecnicamente corretas. Não é objetivo da pesquisa analisar se os 

membros do plenário do órgão realmente cederam ou não a essas interferências. Por 

isso, não examinamos os votos desses indivíduos.  

  É amplamente aceito pela literatura de Ciência Política que as nomeações são 

um dos principais mecanismos à disposição da classe política para manter as ações de 

burocracias em geral e de órgãos reguladores independentes em particular alinhadas às 

suas preferências (Calvert et al, 1989; Wood & Waterman, 1991; Lewis, 2007). A 

Ciência Política brasileira, no entanto, pouco discute quais são os incentivos e os 

constrangimentos institucionais para que essa estratégia possa ser colocada em prática 

no Brasil. Preocupados em preencher em parte essa lacuna, analisamos as características 

institucionais do CADE que fazem da política de nomeações o principal mecanismo de 

controle à disposição do Poder Executivo para manter algum grau de controle sobre as 

decisões tomadas pelo órgão. Indo além, analisamos também o perfil profissional das 

indicações governamentais. A análise dos perfis dos reguladores é útil à compreensão 

de suas preferências e dos incentivos que possuem para atender, ou não, a 

reivindicações políticas. Esse tipo de análise contribui, portanto, à compreensão das 

condições de autonomia de órgãos reguladores dotados de autonomia formal, como, por 

exemplo, o CADE. 

 Exemplo do estudo de perfis profissionais é dado pela literatura sobre o 

“fenômeno da porta-giratória” (Gormley, 1979; Cohen, 1986; Salant, 1995). Os autores 
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que se debruçam sobre esse tema procuram explicar as decisões dos membros de 

burocracias responsáveis pela regulação de setores do mercado a partir das relações que 

eles possuem com as empresas reguladas. Para tanto, investigam se esses indivíduos são 

oriundos dessas empresas (“porta de entrada”) e / ou se migram para elas após deixarem 

o posto de regulador (“porta de saída”). O intuito da investigação é analisar se 

trajetórias profissionais como essas funcionam como um mecanismo de captura 

econômica das burocracias em questão1. As evidências não são conclusivas (Dal Bó, 

2006), mas indicam que os perfis profissionais podem funcionar como uma “ponte” 

entre os interesses externos à burocracia e as decisões tomadas por ela. É certo que, 

entre esses interesses, não estão apenas os das empresas, mas também os dos políticos. 

Assim sendo, entendemos que o estudo dos perfis profissionais dos reguladores é útil 

não apenas à análise dos incentivos que possuem para cooperar com as empresas 

reguladas, mas também para cooperar com a classe política.  

A fim de manter as decisões da burocracia alinhadas às suas preferências, os 

políticos selecionam indivíduos que possuam preferências semelhantes às suas ou que 

sejam dispostos a com eles cooperar. Postulamos que, no caso brasileiro, os indivíduos 

mais dispostos a tal cooperação são os atores estatais2, ou seja, burocratas concursados, 

magistrados, membros da Procuradoria Geral da República e indivíduos que, apesar de 

não terem prestado concurso público, fazem sua carreira profissional no interior do 

                                                            
1 De acordo com Mitnick (1980), “captura” significa uma constante predisposição de um órgão regulador 

a tomar decisões e a realizar ações consistentes com as preferências do público que deveria regular, 

tornando-se, assim, um agente a serviço desse público. Essa definição está relacionada especificamente à 

interação entre órgãos reguladores e empresas, mas não é exagerado assumir que essas burocracias podem 

ser capturadas – ou seja, podem ser convertidas em agentes – por outros atores, como, por exemplo, o 

Poder Executivo ou mesmo grupos de cidadãos. Para a discussão sobre regulação econômica e captura, 

ver, sobretudo, Stigler (1971), Wilson (1980), Mitchell & Munger (1991) e Dal Bó (2006). 

 
2 O termo “atores estatais” foi uma sugestão de Maria Hermínia Tavares de Almeida. 
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Estado, principalmente a partir de nomeações para diferentes cargos públicos. A partir 

das considerações de Schneider (1994) e de Loureiro, Abrucio, et al (1998), podemos 

afirmar que as carreiras da burocracia brasileira são, em geral, muito pouco estruturadas 

e, por isso, mesmo burocratas concursados dependem de nomeações políticas para 

ascender profissionalmente a postos de maior destaque e remuneração. Dependentes de 

nomeações para cargos futuros, os atores estatais, ao tomar decisões, possuem um forte 

incentivo a levar em consideração as demandas do governo3.  

Em relação a burocracias como o CADE, a política de nomeações deve ser 

conduzida com rigor ainda maior pelo Executivo, pois o órgão, assim como as agências 

reguladoras setoriais criadas no bojo da reforma do Estado da década de 1990, é dotado 

de autonomia formal em relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou 

seja, pode tomar decisões que contrariem as preferências desses atores sem que seus 

membros sejam penalizados com a perda do cargo. Por essa razão, é ainda maior a 

preocupação do governo em selecionar indivíduos com os quais possa contar. Todavia, 

para não prejudicar a credibilidade dessas instituições e também a sua, o Executivo leva 

em conta como esses nomes serão recebidos pelos agentes de mercado (Mueller & 

Pereira, 2002). No capítulo 2, discutimos por que, no Brasil e na América Latina, 

desenvolveu-se a ideia segundo a qual credibilidade é um elemento importante na 

política regulatória e por que acredita-se que a autonomia de órgãos reguladores é 

fundamental para obtê-la. 

Entendemos, portanto, que o Executivo almeja o controle sobre a burocracia, 

mas, constrangido pela busca por ganhos de credibilidade, ele não realiza a política de 

                                                            
3 Apesar de assumirmos que os atores estatais possuem fortes incentivos para seguir as orientações do 

governo, não entendemos – assim como o faz De Bonis & Pacheco (2010) – que os reguladores, sejam 

eles atores estatais ou de quais outros perfis profissionais, são completamente dispostos a acatar os pleitos 

do governo.  
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nomeações de modo a indicar apenas aliados. Diante disso, esperamos que a política de 

nomeações para órgãos reguladores formalmente autônomos repita o mesmo padrão 

observado por Loureiro, Abrucio, et al (1998) no caso do alto escalão do Ministério da 

Fazenda brasileiro durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, qual 

seja, a indicação de policymakers, ou seja, de indivíduos que, em suas ações, levam em 

consideração tanto os aspectos técnicos, quanto os políticos das decisões. A ideia é que, 

em um rol de indivíduos alinhados ou que possam ser incentivados a cooperar com o 

Executivo, são escolhidos aqueles que podem trazer contribuições positivas ao desenho 

das ações estatais, aprimorando as chances do governo de obter ganhos eleitorais 

futuros. Em um cenário como esse, é esperado que o rol de preferências do Executivo 

em relação ao controle da burocracia não seja caracterizado por extremos como o 

insulamento burocrático ou a utilização da burocracia para patronagem (Geddes, 1990).  

Visando ganhos de credibilidade, a indicação de um número maior de 

especialistas pode ser uma estratégia útil ao Executivo para reforçar perante os 

mercados o seu comprometimento com a autonomia dessas burocracias. Entretanto, não 

é de seu interesse perder completamente o controle sobre elas. Constrangido por essas 

duas necessidades, uma estratégia parece ser a mais racional do ponto de vista do 

governo: nomear indivíduos que, a um só tempo, sejam especialistas e atores estatais. 

Em relação aos atores estatais e aos atores estatais que são especialistas, já estão 

claros quais são os incentivos que o governo possui para nomeá-los. Mas quais são 

esses incentivos em relação a profissionais de outros tipos, como, por exemplo, os 

acadêmicos e os especialistas recrutados da iniciativa privada? Em relação ao primeiro 

grupo, o incentivo mais provável é o de obter ganhos de credibilidade, ganhos que 

podem ser ainda maiores do que os obtidos com a seleção de especialistas recrutados 

das empresas ou das fileiras do Estado. Por possuírem conhecimento acumulado sobre a 
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área em que atuam, os acadêmicos são sempre especialistas4. E, principalmente no caso 

dos que possuem estabilidade empregatícia, é possível que não possuam vínculos com o 

governo ou com empresas, elevando as chances de uma atuação menos vulnerável a 

pressões externas.  

Já os incentivos para o Poder Executivo recrutar especialistas da iniciativa 

privada são menos óbvios. Chamados de professionals por Wilson (1980) – termo 

traduzido aqui como “profissionais de mercado” –, esses indivíduos seriam fortemente 

interessados em atuar de modo tecnicamente correto e imparcial enquanto reguladores 

para obter o reconhecimento de seus pares do setor privado e, graças a isso, retornar a 

ele com maior status após atuar no interior do Estado. Esse tipo de profissional, no 

entanto, pode ser mais suscetível aos pleitos dos regulados, tanto porque possui laços de 

amizade com alguns deles, quanto pelo fato de que, por ter sido “socializado” entre as 

empresas, tende a encarar os problemas e as possíveis soluções para o setor da mesma 

maneira que elas o fazem (Mitnick, 1980).  

Em relação à autonomia, é incerto, portanto, se especialistas recrutados do 

mercado podem aprimorá-la ou não. E, do ponto de vista do Executivo, não parece 

haver qualquer incentivo para que ele os selecione, pois os ganhos de credibilidade que 

eles podem render ao governo são menores do que os ganhos rendidos pelos 

especialistas vindos da academia. Além disso, o controle sobre eles pode ser mais difícil 

de se obter do que o controle sobre os atores estatais. Assim, esperamos que, em relação 

aos atores estatais, os profissionais de mercado sejam recrutados em menor quantidade, 

mas que, ao recrutar profissionais do mercado, o Executivo recrute especialistas, já que 

profissionais de mercado que não sejam especialistas podem render mais ônus do que 

bônus.  
                                                            
4 Conforme exposto no anexo metodológico, todo acadêmico é um especialista, mas nem todo especialista 

é um acadêmico. 
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Conforme exposto no anexo metodológico, as categorias do trabalho são 

exaustivas, mas não exclusivas. Assim, todos os quatro presidentes e 39 conselheiros 

que passaram pelo plenário do CADE em diferentes momentos desde o início da década 

de 1990 foram classificados entre atores estatais, profissionais de mercado e 

acadêmicos, mas é possível que eles sejam acadêmicos e atores estatais ou acadêmicos e 

profissionais de mercado. Pelo modo como os dados do trabalho foram construídos, 

poucos indivíduos foram considerados exclusivamente acadêmicos. A categoria 

“especialista”, por sua vez, perpassa as demais. Os poucos indivíduos que revelaram 

filiações partidárias ou relações de qualquer tipo com um partido e que não possuíam 

notável saber jurídico ou econômico ou qualquer tipo de experiência profissional em 

defesa da concorrência foram alocados na categoria “nomeação estritamente política”.  

Para facilitar a leitura do trabalho, utilizamos o termo “atores estatais” para fazer 

referência ao grupo formado por indivíduos que são exclusivamente atores estatais e 

pelos que são tanto atores estatais, quanto acadêmicos. Fazemos isso também para o 

conjunto formado pelos indivíduos que são exclusivamente profissionais de mercado e 

pelos profissionais de mercado que são também acadêmicos. Esse grupo é designado 

apenas “profissionais de mercado”. Assim, utilizamos o termo “acadêmicos” para nos 

referimos aos indivíduos que são exclusivamente acadêmicos. Por fim, o termo 

“políticos” faz referência aos membros do CADE cuja nomeação apresenta indícios de 

patronagem. Sobretudo pelos trabalhos de Geddes (1990) e de Nunes (1997), não é 

possível fazermos suposições sólidas se os políticos, assim como os atores estatais, 

possuem fortes incentivos para cooperar com o Executivo. Ao lermos esses trabalhos 

com a óptica do modelo principal-agente – discutido no capítulo 2 –, é forte a impressão 

de que, no caso das nomeações estritamente políticas, o membro da burocracia (o 

agente) está alinhado a algum outro ator (o principal) que não o governo. Em virtude 
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disso, “profissionais de mercado”, “acadêmicos” e “políticos”, reunidos, constituem a 

categoria “atores não estatais”. 

As preocupações teóricas expostas acima estruturam o trabalho em quatro eixos: 

• Dado que, em relação aos órgãos reguladores, a preocupação do 

Executivo é obter ganhos de credibilidade junto aos mercados e / ou 

poder contar com a expertise da burocracia, esperamos que, em 

comparação aos especialistas, as nomeações estritamente políticas 

tenham sido feitas em menor quantidade e que sua taxa de recondução 

seja inferior à dos especialistas;  

 

• Atores estatais possuem fortes incentivos para cooperar com o 

Executivo. Logo, esperamos que eles tenham sido nomeados em maior 

quantidade do que os profissionais de mercado e que os acadêmicos e 

que a maioria desses atores estatais tenha sido reconduzida; 

 

• A fim de sinalizar aos mercados sua preocupação com a qualidade 

técnica das decisões do Conselho, esperamos que o Executivo tenha 

recrutado mais especialistas do que não especialistas. Mas, para não 

perder o controle sobre o CADE, esperamos também que, entre os 

especialistas, a maioria tenha sido de atores estatais; 

 

•  Os incentivos para que os profissionais de mercado cooperem com o 

Executivo são menores do que os dos atores estatais. Por isso, esperamos 

que o governo tenha indicado poucos profissionais de mercado e que, 

quando o fez, tenha recrutado especialistas. 
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Por fim, três esclarecimentos se fazem necessários. O primeiro deles diz respeito 

ao fato do CADE ter sido escolhido como objeto da análise. No Brasil, existem diversos 

órgãos responsáveis por regular a atividade econômica. Nem todos são agências 

reguladoras, como a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O 

Banco Central (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por exemplo, 

também são órgãos reguladores. Assim como a ANATEL, o CADE é um tribunal 

administrativo5. E, assim como as agências, o órgão é dotado de autonomia formal, 

garantida por dispositivos legais como, por exemplo, conselheiros dotados de mandato 

fixo. Apesar disso, o órgão não é uma agência reguladora. Isso porque o seu poder 

normativo é muito inferior ao das agências. Entre outras prerrogativas, essas burocracias 

possuem o direito e o dever de instituir normas legais que disciplinem o comportamento 

dos atores do setor econômico no qual atuam. Como veremos no capítulo 2, o CADE 

também disciplina o comportamento desses atores, mas o faz de modo apenas reativo.  

Entre os órgãos reguladores, a Ciência Política brasileira vem conferindo 

atenção especial às agências. Ao constituí-las como parte do processo de privatizações 

da década de 1990, o Poder Executivo delegou formalmente parte de seus poderes 

decisórios a essas burocracias, restringindo suas possibilidades de ação nas áreas em 

que foram criadas. Diante desse fenômeno, a disciplina procurou compreender, entre 

outras questões, como esse processo foi moldado pelos interesses dos atores envolvidos 

e pelos constrangimentos institucionais impostos pela estrutura do Estado brasileiro 

(Mueller & Pereira, 2002; Pavão, 2008).  

                                                            
5 Como veremos no capítulo 2, a instituição é o órgão judicante do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC), o qual é integrado também pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) e pela 

Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). 
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A iniciativa política para reformar o CADE no início da década de 1990 não 

esteve associada diretamente ao processo de privatizações, mas, assim como a criação 

das agências, teve origem em preocupações políticas para reformar o aparato estatal de 

modo a fazer com que o Estado passasse da condição de produtor para a de regulador. 

Por essa razão, o Executivo conferiu ao órgão e às agências características muito 

semelhantes. Apesar dessas semelhanças, o CADE é pouco estudado e, por isso, pouco 

sabemos acerca dos impactos dos constrangimentos institucionais ou dos interesses dos 

atores envolvidos sobre o desenho da instituição. Sabemos pouco também sobre como 

têm sido as relações entre o órgão e o Poder Executivo. A fim de suprir essas lacunas – 

ao menos em parte –, elegemos o CADE para estudo.   

O segundo esclarecimento é que o período da análise tem início precisamente 

em 1991 e se encerra em 2010. Apesar do Conselho existir desde 1962, foi em 1991 que 

suas atividades foram efetivamente retomadas após anos de funcionamento precário ou 

de completa desativação. Já terminar a pesquisa no ano de 2010 justifica-se pelo fato de 

que nesse ano também foram feitas nomeações – na verdade, reconduções – ao plenário 

do órgão aprovadas pelo Senado Federal.  

Nos 20 anos cobertos pela análise, três governos diferentes estiveram no 

comando do país. Certamente, as orientações de cada um deles em relação ao controle 

do CADE foram distintas. No capítulo 3, essa questão é abordada, ainda que de modo 

tangencial. Apesar das diferentes orientações de cada um deles, assumimos que, em 

maior ou menor medida, todos procuraram exercer tal controle. Isso porque, conforme 

mencionado acima e discutido de modo mais cuidadoso nos capítulos 1 e 2, políticos 

possuem fortes incentivos para que as decisões das burocracias sejam, ainda que 

minimamente, alinhadas às suas preferências. Por essa razão, utilizamos os termos 

“governo” e “Poder Executivo” como sinônimos. Por fim, esclarecemos que o estudo 
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concentra as atenções nas relações entre o CADE e o Poder Executivo, porque, no 

Brasil, o Executivo possui amplos poderes legislativos e amplas prerrogativas 

institucionais (Figueiredo & Limongi, 1999) e, por isso, é o ator político com 

capacidades maiores para influenciar as decisões da burocracia. 

Além dessa apresentação e das considerações finais, o trabalho é composto por 

três capítulos. O primeiro deles tem como objetivo esclarecer o que é defesa da 

concorrência e quais são os incentivos que o governo possui para tentar influenciar os 

rumos das ações estatais nessa área. No segundo capítulo, debatemos as características 

institucionais do CADE que dão margem tanto à autonomia institucional, quanto ao 

controle governamental. Entre os mecanismos de controle, destacamos o papel da 

política de nomeações, que, no caso do órgão, pauta-se, sobretudo, em indicações que 

competem exclusivamente ao Executivo e em mandatos curtos seguidos da 

possibilidade de recondução. Argumentamos que, juntas, essas duas características da 

política de nomeações permitem ao Executivo corrigir de modo relativamente rápido 

erros de seleção adversa. Por fim, no capítulo três, analisamos como a política de 

nomeações vem sendo delineada pelo Poder Executivo desde que as atividades do órgão 

foram retomadas em 1991. Ali, constatamos que o recrutamento de atores estatais 

realmente é um pilar importante da política de nomeações, mas que não é um 

mecanismo de controle capaz de garantir, sozinho, o controle governamental sobre as 

decisões do CADE. Nas considerações finais, argumentamos que a conjugação de 

mandatos curtos seguidos da possibilidade de recondução com o interesse dos atores 

estatais em cooperar com o Executivo pode ter prejudicado as condições para o 

funcionamento autônomo do órgão. 
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Capítulo 1 

Características econômicas e políticas da defesa da concorrência 

 

Defesa da concorrência e regulamentação econômica são formas do Estado intervir na 

economia a partir da regulação do comportamento dos agentes de mercado. Regular o 

comportamento desses atores significa determinar quais práticas são aceitáveis na 

consecução de um determinado fim, como, por exemplo, a maximização de lucros. 

Ainda que guardem semelhanças entre si, os conceitos de defesa da concorrência e de 

regulamentação econômica não são equivalentes. De acordo com Farina (1994), o 

objetivo da regulamentação é corrigir “falhas de mercado”, ou seja, situações nas quais 

a avaliação do consumidor ou os custos dos recursos embutidos no produto não são 

refletidos adequadamente pelo preço de equilíbrio. Distorções como essa possuem 

causas diversas, entre as quais se destacam a ocorrência de externalidades quando da 

confecção do produto, a existência de informação imperfeita entre o produtor e o 

consumidor e a possibilidade de um produtor ou grupo de produtores restringir a oferta 

do produto, elevando o preço acima do nível de concorrência (poder de monopólio).  

Sobretudo no último caso, o desafio imposto ao governo é estipular regras que 

incentivem as empresas a se comportar do modo como o fariam em mercados 

competitivos. Isso porque o poder de monopólio está associado à presença de poucas 

empresas em um determinado setor econômico. Cenários como esse podem ser 

resultantes do sucesso de uma empresa ou de um grupo de empresas em fazer com que 

suas concorrentes deixem o mercado. Todavia, em alguns campos da economia – como, 
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por exemplo, na área de infraestrutura –, são observados monopólios naturais. Nessas 

situações, “[...] um grande número de concorrentes não é desejável nem tampouco 

possível. O mercado não comporta um grande número de firmas operando em escala e 

escopo eficientes”6 (Farina, 1994: 80).  

Monopólios naturais, portanto, dão margem à eficiência produtiva, mas não 

necessariamente à eficiência distributiva. Dada a falta de concorrência ou a baixa 

concorrência entre os produtores estabelecidos, é possível que esses exerçam o poder de 

monopólio, transferindo para si parcelas do bem-estar do consumidor. Situações como 

essa são ainda mais delicadas quando envolvem a presença de custos irrecuperáveis 

(sunk costs), os quais não podem ser redirecionados com facilidade para outras 

finalidades que não aquelas para as quais foram originalmente feitos. Custos como esse 

não permitem que, diante de um cenário marcado por forte concorrência, os investidores 

mudem o foco do negócio à procura de oportunidades mais rentáveis. Por isso, eles 

realizam esse tipo de investimento apenas se puderem contar com garantias 

governamentais de que terão oportunidades não só de amortizar os investimentos feitos, 

como também de obter lucros a partir deles.  

Diante de monopólios naturais, a regulamentação estatal possui ao menos dois 

papéis. O primeiro deles é erigir barreiras de entrada a possíveis concorrentes, 

garantindo, assim, a possibilidade de obtenção de retornos financeiros aos investidores. 

O segundo, por sua vez, está relacionado ao fato de que, sem competição vigorosa, as 

firmas que se encontram no setor não possuem fortes incentivos “[...] a minimizar seus 

custos, [a] manter preços próximos de suas despesas operacionais, e a fornecer produtos 

                                                            
6 É importante destacar que “monopólio natural” não é sinônimo de monopólio, ou seja, de existência de 

um único produtor. Monopólio natural indica uma situação, um estado de equilíbrio na economia, o qual 

pode ser alcançado em oligopólios.  
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de alta qualidade e que incorporem as principais novidades tecnológicas para seus 

consumidores” (Farina et. al, 1997: 66). Assim, cumpre ao governo determinar regras e 

incentivos que reproduzam, ao menos parcialmente, situações de mercados 

competitivos. Nesse sentido, a intervenção estatal na forma de regulamentação 

econômica seria um substituto imperfeito à concorrência entre empresas. Ainda que por 

vezes necessário, tal substituto carrega consigo um perigo, qual seja, substituir “falhas 

de mercado” por “falhas de governo”. “Falhas de mercado” constituem um conceito 

dinâmico, pois as rápidas mudanças tecnológicas e do próprio tamanho do mercado 

geram, permanentemente, alterações nas condições de mercado e, por conseguinte, nas 

estruturas organizacionais existentes (Relatório Anual do CADE, 1997). Diante dessas 

rápidas mudanças, o perigo é que o Estado não as identifique e, por isso, mantenha 

regulamentações que já tenham se tornado obsoletas, as quais passam a configurar 

obstáculos à atividade econômica, ao invés de preserva-la e de fortalece-la. 

Se mesmo entre monopólios naturais a atividade estatal possui caráter pró-

concorrencial, entre os mercados nos quais esse tipo de equilíbrio é pouco provável o 

caráter pró-concorrencial das ações do Estado é fortalecido. Nesses contextos, a 

intervenção estatal – agora, sob o formato de política de defesa da concorrência – regula 

tanto a estrutura dos mercados – autorizando, ou não, aquisições, fusões e acordos entre 

empresas –, quanto a conduta dos participantes desses mercados – definindo quais 

práticas e comportamentos são aceitáveis (Salgado, 1995). No primeiro caso, a ação 

estatal possui um caráter preventivo, à medida que procura impedir a formação de 

empresas que detenham poder de mercado demasiado expressivo. No segundo, o 

objetivo da política é repressivo, uma vez que, por meio da imposição de sanções a 

determinados comportamentos, procura desencorajar práticas semelhantes que 
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restrinjam a concorrência7. É evidente, portanto, que o objetivo último da política de 

defesa da concorrência não é arbitrar conflitos privados entre agentes de mercado, mas 

sim garantir a existência de um ambiente econômico no qual a livre iniciativa continue 

sendo possível.  

A aplicação da legislação antitruste de um país pode se pautar em duas lógicas 

distintas: a regra da razão e o critério per se. No primeiro caso, a política de defesa da 

concorrência fiscaliza a estrutura dos mercados e as condutas dos agentes por meio de 

avaliações dos resultados das ações empreendidas pelas empresas ou das ações que elas 

pretendem empreender. Caso os (eventuais) benefícios dessas iniciativas superem seus 

(eventuais) prejuízos, elas são permitidas. Já no caso do critério per se, a 

operacionalização da legislação é menos trabalhosa, uma vez que determinadas práticas 

são condenadas independentemente dos benefícios e dos malefícios que geraram ou que 

podem vir a gerar. Grande parte dos países industrializados, incluído nessa lista o 

Brasil, utiliza a regra da razão (Salgado, 1992; Gama, 2005). A utilização dessa regra 

confere algum grau de imprevisibilidade à ação dos órgãos antitruste, pois, ao contrário 

do critério per se, não permite que se saiba exatamente de antemão quais operações 

serão proibidas ou permitidas (Gheventer, 2005)8.  

                                                            
7 Enquanto o termo “antitruste” associa-se à aplicação preventiva da lei (análise prévia de alterações 

estruturais do mercado) o termo “defesa da concorrência” relaciona-se mais fortemente ao caráter 

repressivo da legislação (punição a infrações à ordem econômica). Essa distinção, no entanto, não impede 

que os dois termos sejam utilizados como sinônimos. 

 
8 Um esclarecimento faz-se necessário. Na maioria dos países, determinadas práticas – como, por 

exemplo, a prática de preços predatórios (praticar preços abaixo do custo com o intuito de eliminar rivais 

no longo prazo e, com isso, compensar as perdas sofridas no curto prazo) – são proibidas. Nesses casos, a 

condenação é feita mesmo que os efeitos da prática não sejam comprovados. Isso, no entanto, não é o 

mesmo que aplicar o critério per se, pois praticar preços abaixo do custo não é um comportamento 

proibido pela legislação antitruste. 
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Outra característica comum entre diversos países no campo da política antitruste 

foi a construção de legislações que levam em conta tanto os ensinamentos da “Escola de 

Harvard”, quanto os da “Escola de Chicago” (Gama, 2005). O primeiro desses dois 

grupos notabilizou-se pela proposição do modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-

D), segundo o qual “[c]onsidera-se que em um mercado concentrado (estrutura), no qual 

as empresas têm poder de decidir o preço cobrado, este e as margens de lucro serão 

maiores (desempenho), por que as empresas apresentam elevado grau de coordenação 

(conduta). Isto é, a estrutura influencia a conduta e determina o desempenho. Ainda, 

para esta análise estruturalista, quanto maiores as barreiras à entrada, maior a 

possibilidade de colusão e elevação dos preços e melhor o desempenho das firmas em 

termos de lucratividade” (p. 07-08).  

A principal crítica da “Escola de Chicago” ao modelo estruturalista de Harvard é 

que a concentração industrial não é um mal em si, pois tal concentração “[...] é uma 

condição necessária para a acumulação assimétrica de poder de mercado, e por 

consequência para a possibilidade de seu exercício de forma anti-competitiva; mas de 

modo algum é condição suficiente” (Possas et. al, 1995: 21 apud Gama, 2005: 10). 

Assim, a concentração de mercado será positiva ou negativa de acordo com a eficiência 

econômica que gerar. De acordo com Gama (2005), a orientação atual de muitos países 

é utilizar de modo conjunto o modelo E-C-D (que avalia aumentos da concentração de 

mercado) e a avaliação dos ganhos de eficiência tanto na análise de atos de 

concentração, quanto na análise de condutas restritivas.  

A avaliação antitruste, portanto, procura determinar o efeito líquido do bem-

estar gerado ou a ser gerado por uma operação comparando o custo associado ao 

aumento do poder de mercado com o benefício associado à geração de eficiências. Entre 

os atos de concentração, um possível efeito positivo é o ganho de eficiência produtiva, o 
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qual pode se traduzir em mercadorias mais acessíveis ao consumidor. Essa 

possibilidade, no entanto, deve ser comparada aos riscos atrelados à redução do número 

de concorrentes (alteração na estrutura do mercado), à redução da concorrência 

(alteração das condutas possíveis) – que pode aumentar a probabilidade de prática de 

poder de monopólio – e à redução de bem-estar econômico (alteração do desempenho) – 

que pode se materializar em aumentos de preços, em diminuições do esforço inovativo 

das empresas e em reduções da qualidade e da variedade dos produtos ofertados por elas 

(Fagá de Almeida, 2009).  

Ao menos no caso brasileiro, a política de defesa da concorrência perpassa todos 

os setores econômicos, mesmo aqueles nos quais agências reguladoras independentes 

são responsáveis pela regulamentação econômica. Em geral, as agências brasileiras 

procuram estipular, implementar e fiscalizar regras que regem a atuação das empresas 

de cada setor, ao passo que o órgão antitruste vê preservada sua competência para 

analisar operações que restrinjam a competição entre elas. A política de defesa da 

concorrência possui, portanto, um caráter não setorial. Tal característica torna difícil a 

definição política de sua natureza.  

De acordo com Wilson (1980), as negociações políticas que antecedem a 

elaboração de uma determinada política pública procuram determinar como os 

benefícios e os custos associados a essa política pública serão distribuídos entre os 

atores envolvidos com ela (stakeholders). Por esse critério, as articulações políticas 

podem ser de quatro tipos, conforme indicado no quadro 1.1. A natureza da política de 

defesa da concorrência varia de acordo com as características do setor econômico no 

qual é realizada, pois setores diferentes apresentam não só graus variados de 

concentração de empresas, mas também diferentes stakeholders.  
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Quadro 1.1. Tipos de política 

 Custos 

Benefícios 

 Concentrados Difusos 

Concentrados 

Política de grupos de 

interesse 

(Interest-group politics) 

Política clientelista 

(Client politics) 

Difusos 
 Entrepreneurial 

politics* 

Política majoritária 

(Majoritarian politics) 

* Nesse caso, ao contrário dos outros três, não é exata a correspondência entre o tipo de política 
(entrepreneurial politics) e as políticas públicas dele resultantes. Por essa razão, não fazemos a tradução 
do termo. Wilson (1980) utiliza o termo em questão para fazer referência às negociações políticas que são 
conduzidas por indivíduos de perfil empreendedor (entrepreneur). Na área de políticas públicas, são 
empreendedores os indivíduos que conseguem alterar legislações que garantem benefícios a um 
determinado grupo de empresas em detrimento do conjunto da população. Exemplo eloquente disso é a 
imposição de obrigações para que as empresas de um determinado setor da economia adotem tecnologias 
que reduzam o nível de poluição de seus processos produtivos. 

Fonte: Wilson (1980)  

 

No caso da política de grupos de interesse, as políticas públicas resultantes 

determinam “favorecidos” e “prejudicados” dentro de um mesmo segmento econômico. 

Em virtude disso, as disputas dentro desse setor são acirradas, motivando a organização 

dos diferentes grupos de interesse, tanto com o objetivo de conquistar os benefícios para 

seus participantes, quanto para impor os custos de tal política a seus oponentes. Por 

serem bastante específicas, tais políticas públicas pouco preocupam o conjunto do 

eleitorado. No contexto brasileiro, o caso AmBev – descrito no próximo capítulo – é um 

bom exemplo desse tipo de política. Interessadas na fusão de suas operações, Antarctica 

e Brahma tiveram de enfrentar as contestações que a Kaiser apresentou ao CADE.  
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A política clientelista, por sua vez, dá origem a políticas públicas que beneficiam 

grupos específicos e que, ao mesmo tempo, impõem custos a um conjunto grande e 

difuso de agentes, garantindo que o impacto sobre cada um deles seja 

consideravelmente baixo. Assim, os beneficiários possuem fortes incentivos para 

pressionar o governo pela realização da política, ao passo que os atores que arcarão com 

os custos possuem poucos incentivos para se organizar, uma vez que o custo de 

organização é potencialmente superior ao benefício da ação coletiva que poderia tentar 

evitar a realização da política. Segundo Wilson (1980), esse tipo de política pública é o 

que mais se aproxima do modelo de dominação do produtor, ou, nos termos da teoria de 

grupos de interesse da regulação, da captura econômica. No caso Gerdau-Pains – 

também descrito no próximo capítulo –, o CADE avaliou que as consequências da 

operação lesariam a concorrência e que, por isso, seriam prejudiciais ao consumidor. 

Por essa razão, reprovou a união das duas empresas. Em reação, o Grupo Gerdau 

pressionou o Executivo, que, por sua vez, pressionou o CADE para que a decisão do 

órgão não fosse inteiramente desfavorável à Gerdau.  

Entre os casos que abordamos no próximo capítulo, a ordem do CADE para que 

a fusão entre a Nestlé e a Garoto fosse desfeita é um exemplo de ação estatal cujo custo 

é imposto a uma empresa e o benefício é difundido entre um conjunto amplo de 

consumidores. Por entender que a operação prejudicaria a concorrência a ponto de lesar 

o bem-estar social, o órgão tomou uma decisão que impôs custos financeiros à Nestlé, 

pois prejudicou os investimentos que a empresa já havia aplicado na operação. Pelas 

características econômicas da política antitruste, é possível que concentrações de 

mercado favoreçam o consumidor. Portanto, no campo da defesa da concorrência, a 

relação entre consumidores e empresas pode ser do tipo “ganha-ganha”: duas empresas 

desejam se fundir e a fusão entre elas beneficia os consumidores. Logo, o bem-estar 
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social não é garantido apenas por decisões que imponham custos às empresas. Todavia, 

quando essa imposição de custos acontece e o resultado que a acompanha é difuso, 

nenhum segmento específico da sociedade possui razões para celebrar tal resultado. Por 

fim, a política antitruste – assim como qualquer política pública – pode estar associada a 

custos e benefícios difusos. Nesses casos, são baixos os incentivos para que qualquer 

grupo – seja de cidadãos ou de empresários – procure capturar as ações do Estado. 

O conjunto dos cidadãos-eleitores é demasiado amplo. Por isso, os custos e os 

benefícios das políticas públicas são quase sempre difusos de seu ponto de vista. 

Portanto, são baixos os incentivos para que eles procurem promover uma política que os 

beneficie ou para barrar uma que os prejudique. Em algumas áreas, no entanto, a 

visibilidade das ações estatais é grande. É o caso, por exemplo, das políticas 

relacionadas à geração de empregos ou ao controle da inflação. Como observa Wilson 

(1980), esses são casos nos quais o Estado mexe no bolso dos cidadãos-eleitores. A 

política antitruste certamente faz isso, mas é certo também que não possui o mesmo 

apelo de políticas relacionadas ao mercado de trabalho. Resta indagar por que, então, o 

Executivo teria interesse em controla-la.  

Diferentes respostas são possíveis. Uma delas é que a política em questão pode 

ser um mecanismo útil ao governo para lidar com uma economia cada vez mais 

globalizada. Nesse sentido, vale lembrar que, durante o governo FHC, o Executivo 

demonstrou ter aceitado o argumento da Antarctica e da Brahma de que a criação da 

AmBev seria também a criação de um “gigante verde-amarelo” capaz de fazer frente à 

ameaça concorrencial que as cervejarias internacionais vinham impondo ao mercado 

brasileiro. Assim como no governo Lula a fusão da Sadia com a Perdigão – operação 

ainda não completamente concluída pelo CADE e que encontrou resistências dentro do 

órgão – foi defendida abertamente pelo governo como a única saída possível para que as 
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complicações financeiras da primeira, potencializadas pela crise financeira global que 

teve início em 2008, não se agravassem ainda mais, o que poderia prejudicar a 

economia nacional, dado o porte da Sadia.  

É evidente, portanto, que, ao menos no contexto brasileiro recente, o Executivo 

está ciente que, apesar da política antitruste não possuir grande visibilidade junto aos 

cidadãos-eleitores, ela pode mexer em seus bolsos sem que eles o saibam e, por isso, 

pode mexer também em suas possibilidades futuras de sucesso eleitoral. Se isso é 

verdade, outras duas questões se colocam. A primeira delas é por que o Poder Executivo 

brasileiro delegou poderes decisórios na área de defesa da concorrência ao CADE, uma 

burocracia dotada de autonomia formal. A segunda é como ele pode proceder para que 

as decisões a serem tomadas pelo órgão sejam alinhadas às decisões que ele tomaria 

caso fosse o tomador de decisões nessa área. Tentativas de resposta a essas duas 

perguntas são construídas nos próximos capítulos. 
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Capítulo 2 

Autonomia institucional e controle governamental na política antitruste brasileira  

 

O objetivo do capítulo é apresentar tanto as características institucionais do CADE que 

lhe garantem autonomia frente ao Poder Executivo, quanto as que permitem ao governo 

manter algum grau de controle sobre o órgão. Para tanto, acompanhamos, em uma 

primeira seção, a construção do aparato institucional que rege atualmente o 

funcionamento do CADE e o descrevemos, ressaltando os elementos que asseguram a 

autonomia institucional e aqueles que dão margem ao controle governamental. Na 

sequência, apresentamos o modo como as decisões do órgão são tomadas e recorremos à 

sua história recente com o intuito de destacar os embates entre autonomia e controle e 

também seus momentos de atuação independente.  

 

2.1. A constituição de órgãos reguladores independentes e a delegação de poderes 

decisórios ao CADE 

Durante a década de 1990, inúmeros países da América Latina delegaram poderes 

decisórios em diversas áreas de políticas públicas a órgãos reguladores independentes 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. É difundida na Ciência Política a 

interpretação segundo a qual esse movimento foi uma tentativa dos diversos governos 

da região de sinalizar aos agentes de mercado que os investimentos que realizassem em 

seus territórios não estariam sujeitos às instabilidades políticas observadas em períodos 

anteriores. A ideia desses governos era transmitir a mensagem de que, em áreas 

reguladas por órgãos independentes, a conduta e os planos de negócio das empresas 

seriam regidos por regras imparciais e técnicas, e não por diretrizes que variassem de 
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acordo com a alternância de poder. Ou seja, a delegação teria ocorrido para garantir 

estabilidade de regras em algumas áreas de políticas públicas, a qual geraria 

credibilidade e, portanto, atrairia investimentos privados a essas mesmas áreas (Correa 

et. al, 2006). Conhecida como “hipótese da credibilidade”, essa sequência de eventos é 

debatida na próxima seção. Feito isso, acompanhamos como se deu o processo de 

delegação de poderes decisórios ao CADE para que possamos, então, apresentar as 

características institucionais que reforçam a autonomia institucional e aquelas que dão 

margem ao controle governamental. 

 Resta saber por que credibilidade é importante na área de defesa da 

concorrência. Compreender esse ponto é importante para entendermos por que, na 

América Latina dos anos 1990, houve delegação de poderes a órgãos reguladores 

independentes também nessa área (Gheventer, 2005). Para os setores de infraestrutura – 

os quais são caracterizados por situações de monopólio natural –, a resposta é mais 

aparente: dada a impossibilidade de um investidor entrar e sair com facilidade do 

mercado, ele necessita de garantias de que o cenário que o incentivou a fazer o 

investimento será mantido ao longo do tempo. Mesmo nesse cenário, no qual o número 

de competidores é menor, as empresas precisam de garantias de que as mesmas regras 

de fusão e de conduta serão estáveis ao longo do tempo. Sem essa estabilidade, é 

possível, por exemplo, que, em t0, as práticas de uma empresa sejam consideradas não 

prejudiciais à concorrência ou ao consumidor, mas que, em t1, um novo governo altere 

as regras de julgamento e as operações dessa empresa tenham de ser revistas. Ou seja, 

também na área de defesa da concorrência, estabilidade é um equivalente de 

previsibilidade.  

  



 
 

23 
 

2.1.1. Delegação de poderes a órgãos formalmente autônomos: incentivos, 

constrangimentos e consequências adversas  

A credibilidade de uma política está garantida quando se sabe que ela se baseia na 

cooperação entre os atores que dela participam (motivational way) ou em imperativos 

legais (imperative way) (Gilardi, 2001). No primeiro caso, a associação entre 

credibilidade e cooperação é possível porque as preferências dos atores são compatíveis 

com os objetivos da política pública. Já no outro cenário, a credibilidade é assegurada 

por não haver alternativas ao seu cumprimento. Diante dessa distinção, é válido ressaltar 

que os objetivos de um político em determinada área de política pública poderão ser 

diferentes dos intentos de seu sucessor. Assim sendo, variações nas preferências 

políticas podem se traduzir em variações no formato e nos objetivos das políticas 

públicas de um setor. Uma vez que as preferências do eleitorado e da classe política 

mudam ao longo do tempo, a alteração do formato e dos objetivos das ações estatais é 

certamente desejável. Todavia, é inegável que, se tais variações ocorrerem em um curto 

período de tempo e / ou se forem extremadas, os indivíduos – não só os investidores 

(reais e financeiros) – deixam de ter qualquer capacidade preditiva sobre os 

acontecimentos do ambiente em que vivem, sendo lançados a um cenário de  grande 

incerteza.  

De acordo a Nova Economia Institucional, as incertezas mencionadas acima 

elevam os custos de transação entre os indivíduos9, o que pode até mesmo inviabilizar 

as trocas entre eles (North, 1990). A fim de garantir semelhanças no formato e nos 

                                                            
9 Um dos principais exemplos do aumento dos custos de transação é a elaboração de contratos rígidos, os 

quais, além de “engessar” a relação dos agentes, demandam uma alta quantia de tempo para serem 

negociados e de custos financeiros – como, por exemplo, a contratação de advogados – para serem 

elaborados. 
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objetivos de determinadas políticas no longo prazo, a “hipótese da credibilidade” 

assume que a classe política delega parte de seus poderes sobre iniciativas 

governamentais a órgãos reguladores independentes, os quais não têm o seu horizonte 

temporal restringido pelo processo democrático (Gilardi, 2001; Gheventer, 2005; 

Gilardi et. al, 2006). Em virtude disso, tais órgãos seriam capazes de manter uma linha 

de atuação bastante semelhante com o passar dos anos. Ao serem determinados por 

burocracias autônomas em relação aos políticos, o formato e os objetivos das políticas 

públicas teriam de ser respeitados também pela classe política, o que tornaria as “regras 

do jogo” mais estáveis. Essa estabilidade, por sua vez, reduziria as incertezas presentes 

nas transações dos agentes econômicos e, consequentemente, incentivaria os 

investimentos privados. Pode-se dizer, portanto, que, pela óptica do modelo-principal 

agente – apresentado abaixo –, os políticos (o principal) delegam poderes às agências (o 

agente) por acreditar que elas são mais capazes do que eles de cumprir uma ação, qual 

seja, garantir a estabilidade intertemporal das políticas regulatórias.   

Para a hipótese em questão, quanto maior o nível de desconfiança dos agentes de 

mercado em relação a um país, maior o nível de delegação de poderes decisórios desse 

país a órgãos reguladores formalmente autônomos. Todavia, é possível que esses 

mesmos políticos vejam o poder delegado ser usado contra os objetivos que motivaram 

a transferência de poderes. Para os políticos, manter o controle sobre a burocracia é 

fundamental, pois, como sabemos desde Wilson (1887) e Weber (1993 [1918]), a 

relação entre burocratas e cidadãos é intermediada por eles e, mesmo em contextos nos 

quais os burocratas são mais responsivos e passíveis de responsabilização 

(accountables) perante a população, são os políticos que respondem pelas ações das 

burocracias. Caso não fiscalizem os burocratas e esses formulem e implementem 

políticas públicas que desagradem ao eleitorado, os políticos podem ser penalizados 
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com derrotas eleitorais. Essa tarefa de fiscalização, todavia, não é simples, uma vez que, 

além de grande, a assimetria de informação entre atores estatais e políticos é favorável 

aos primeiros. Diante dessa dificuldade, é razoável supor que os idealizadores de uma 

burocracia, antes de criá-la, reflitam sobre como deverá ser feita a delegação para que os 

perigos potenciais da falta de controle possam ser minimizados, o que certamente tem 

impactos sobre o formato da transferência de competências. Esses perigos evidenciam 

que os custos políticos para a criação de um órgão regulador independente não são 

nulos, assim como assume a literatura associada à “hipótese da credibilidade”. 

De acordo com o modelo principal-agente,  

[c]ontratos quase sempre são incompletos, ou seja, não possibilitam a estipulação de 

uma ampla gama de contingências futuras que podem vir a afetar a interação das partes. 

Daí a possibilidade de exploração oportunista de mudanças nessa interação. O 

oportunismo representa a discrepância entre o comportamento dos indivíduos ex ante e 

ex post em uma situação contratual (Melo, 2000: 23). 

A relação entre o ator que delega poderes ou que contrata outrem à realização de 

uma tarefa (o principal) e o ator que recebe esses poderes ou que é contratado para 

realizar tal serviço (o agente) apresenta problemas bastante característicos, destacando-

se, entre esses, os problemas de “seleção adversa” (adverse selection) e de “risco moral” 

(moral hazard). O primeiro deles 

[...] refere-se a situações em que ocorre informação oculta que algum agente possui e 

que um segundo agente, contratante ou consumidor de serviços (denominado principal 

na literatura especializada), não dispõe. O risco moral descreve a situação em que 

ocorre comportamento ou ação oculta que não é observado pelo contratante ou 

consumidor de serviços (ibidem: 13). 

Baseada no modelo principal-agente, a teoria neo-institucional da regulação 

assume que as estratégias de delegação dependem do contexto institucional do país em 

que ocorrem (ibidem: 2000). Para Huber & Shipan (2002), por exemplo, burocracias 
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insuladas seriam compatíveis com o sistema presidencialista, pois, em regimes desse 

tipo, Executivo e Legislativo não são fundidos, tal como ocorre no parlamentarismo. A 

fusão dos dois poderes facilitaria a alteração do status quo das políticas públicas, bem 

como aumentaria o poder do Executivo frente aos órgãos da administração pública, uma 

vez que, por ser fundido com o Legislativo, o governo central poderia facilmente alterar 

o formato ou cortar o orçamento desses órgãos caso eles divergissem (fortemente) de 

suas posições. Ou seja, em sistemas parlamentaristas, mesmo que se confira inúmeros 

poderes a um órgão autônomo, tornando-o independente das influências dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, o Executivo poderia “desmontar” com alguma 

facilidade essa estrutura. Apesar de vigorar no Brasil o regime presidencialista, não é 

exagerado afirmar que, em virtude dos fortes poderes legislativos do Executivo 

(Figueiredo & Limongi, 1999), a relação entre ele e o Legislativo assemelha-se mais ao 

que se observa em regimes parlamentaristas do que em regimes presidencialistas. Por 

isso, pode-se esperar que, no caso brasileiro, o Executivo também seja capaz de alterar a 

estrutura da burocracia com alguma facilidade. 

As considerações de Huber & Shipan (2002) ajudam a evidenciar que a relação 

entre a classe política e a burocracia é um elemento fundamental para a compreensão do 

desenho de estruturas regulatórias. Diante disso, podemos afirmar que o formato de 

órgãos reguladores autônomos depende menos da busca por credibilidade do que das 

disputas políticas em torno da definição do desenho institucional. Não desconsideramos, 

no entanto, o papel da busca governamental por tais ganhos. Entendemos que, ao 

delegar poderes a órgãos reguladores independentes e ao selecionar os membros 

dessas burocracias, o governo é constrangido, sim, pela necessidade de auferir ganhos 

de credibilidade, mas entendemos também que essa busca não é o principal elemento 

em sua relação com a burocracia. Mais importante do que isso, é manter algum 
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controle sobre ela. Resta saber, portanto, se esse controle e os mecanismos que o 

viabilizam tornam a autonomia dos órgãos reguladores frente aos políticos uma 

característica apenas formal ou se, apesar disso, existe a possibilidade de que ela seja 

efetiva. É essa questão que procuramos analisar no restante dessa seção. 

Antes de prosseguirmos, no entanto, é importante destacarmos que credibilidade 

não envolve apenas estabilidade intertemporal das “regras do jogo”, mas também 

garantias de que as intervenções estatais – seja na forma de regulamentação econômica, 

seja na forma de política de defesa da concorrência – não serão capturadas por uma 

empresa ou grupo de empresas em detrimento das demais. Nesse caso, o perigo é que 

uma empresa elimine suas concorrentes não por meio de eficiências produtivas, mas sim 

por meio das ações do Estado. Esse é um problema que a delegação de poderes a órgãos 

reguladores formalmente autônomos atenua, mas não resolve. À medida que diminui o 

controle governamental sobre o estabelecimento das regras que regem um setor 

econômico, a delegação de poderes cria barreiras para que aliados do governo do 

momento sejam beneficiados, mas não exclui a possibilidade de que os reguladores 

sejam subornados pelas empresas.  

O risco da captura regulatória associada à corrupção é real também na área de 

defesa da concorrência. Afinal, é possível que empresas interessadas em praticar preços 

predatórios ou em realizar fusões cujo efeito líquido de bem-estar seja baixíssimo 

tentem “comprar” decisões favoráveis a elas subornando os reguladores. Como inscrito 

no Relatório Anual do CADE de 1996, esse tipo de incerteza pode afugentar 

investidores ao invés de atrai-los, uma vez que os agentes de mercado sabem que esse 

tipo de vantagem junto a governos pode favorece-los em um momento e, no momento 

seguinte, ser capturado por seus rivais e usado contra eles. A captura regulatória pode 

ter uma outra motivação, qual seja, a assimetria de informação entre os reguladores e as 
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empresas reguladas. Para serem exercidas, as atividades regulatórias – incluída nesse 

conjunto a defesa da concorrência – requerem informações fornecidas pelas próprias 

empresas (Laffont & Tirole, 1994). É possível que tais informações sejam falsas, mas 

que os órgãos reguladores não percebam e, por isso, autorizem operações que não 

deveriam ter sido autorizadas, sendo, assim, manipulados pelas empresas. Ainda que 

involuntariamente, o Estado acaba por privilegiar uma empresa ou grupo de empresas 

em detrimento de outras. 

Como veremos na próxima seção, o desenho institucional do órgão regulador 

pode agravar ou atenuar os riscos de captura pelas empresas. Essa questão, no entanto, é 

abordada marginalmente pelo presente trabalho, uma vez que o foco da pesquisa é sobre 

os modos como o Executivo pode controlar órgãos reguladores autônomos, e não sobre 

a independência dessas burocracias em relação às empresas.  

 

2.1.2. A construção do CADE e do SBDC 

A história da política antitruste brasileira é recente. Enquanto o Sherman Act – marco 

inicial da política antitruste estadunidense e fonte de inspiração de legislações antitruste 

em uma quantidade incontável de países – data de 1890, a legislação brasileira ganhou 

expressão apenas em 1994. Anteriormente a essa época, a forte intervenção estatal na 

economia nacional reservava pouco espaço à política de defesa da concorrência. 

Todavia, os primeiros passos para a construção do atual aparato institucional que rege o 

tema no Brasil foram dados durante esse período. Entre esses, destacamos a Lei 

4.137/1962 – que criou a Comissão Administrativa de Defesa Econômica (CADE), 

precursora do atual Conselho Administrativo de Defesa Econômica –, a Constituição de 

1988 – fundamental para a que liberalização econômica observada na década seguinte 
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pudesse ocorrer – e a Lei 8.158/1991, que criou a Secretaria Nacional de Direito 

Econômico (SNDE), rebatizada, anos mais tarde, como Secretaria de Direito 

Econômico (SDE).  

 Diferentemente da Lei 8.884/1994 – que rege atualmente o funcionamento do 

CADE –, a Lei 4.137/1962 não obrigava a notificação de atos de concentração ao 

CADE, mas concedia ao órgão funções legais para autorizar, ou não, práticas que 

restringissem a concorrência (Forgioni, 1996 apud Strauss, 2004). A atuação da 

instituição, no entanto, foi pouco expressiva. Durante o período 1963-1990, a média 

mensal de casos julgados foi de 1,4 (Oliveira & Konichi, 2006). À época, o órgão era 

formalmente associado ao Poder Executivo. Mais especificamente, era o órgão judicante 

do Ministério da Justiça. Portanto, não é exagerado afirmar que, ao menos em parte, 

esse resultado refletia orientações governamentais para que a política antitruste não 

fosse implementada com vigor. A Constituição de 1988, ao reconhecer o papel central 

da iniciativa privada e introduzir as primeiras medidas de liberalização comercial, 

contribuiu para que o país rumasse para uma economia aberta, caracterizada por maior 

exposição ao cenário econômico global e por menor intervenção estatal na economia 

(ibidem), o que alterou as preferências do Executivo em relação ao forte controle sobre 

a política antitruste. Nesse novo cenário, o aparato institucional que permitia a forte 

intervenção estatal na economia encontrava-se deslocado e reforma-lo, abandonando o 

papel de produtor para adequá-lo ao de regulador, foi uma das missões que se 

impuseram os governos federais da década de 1990. 

Na área de defesa da concorrência, o ambiente institucional imediatamente 

posterior à promulgação da Constituição de 1988 não era o ideal para que ela pudesse 

desenvolver-se. Nele, a política antitruste convivia com o controle estatal de preços, 

representado, por exemplo, pela Comissão Interministerial de Preços (CIP) e pela 
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Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB). Além disso, entre março de 

1990 e março de 1992, o plenário do CADE ficou esvaziado (Dutra, 2009: 282). A 

retomada das atividades da instituição aconteceu em 1991. De acordo com Ruy 

Coutinho, presidente do CADE no período 1992-1996, a reativação do órgão durante o 

processo de abertura econômica “[...] fazia todo sentido, e isso explica a edição da Lei 

8.158/1991, que, além de criar a Secretaria Nacional de Direito Econômico [...], alterou 

em alguns pontos a Lei 4.137/1962, a primeira lei brasileira de defesa da concorrência” 

(entrevista concedida à Dutra, 2009: 28). Entre outros objetivos, a nova lei procurou 

atenuar “[...] as fricções causadas pelas mudanças de um ambiente institucional 

estritamente regulado e controlado para um ambiente de liberalização das atividades 

econômicas” (Salgado, 1995: 17). Isso ajuda a entender porque, ao invés de optar pelo 

fortalecimento institucional do CADE – concedendo-lhe, por exemplo, orçamento, 

pessoal e estrutura física –, o Executivo optou pela criação da SDE, órgão subordinado 

ao Ministério da Justiça e, portanto, mais um “braço” do governo na condução da 

política antitruste.  

Vale reforçar que, pela Lei 8.158/1992, o CADE não havia sido convertido ainda 

em autarquia dotada de autonomia formal. Acoplada à Lei 4.137/1962, a nova 

legislação continuou a permitir, por exemplo, que os membros do órgão fossem 

demitidos pelo Executivo e que suas decisões pudessem ser contestadas junto ao 

Ministério da Justiça. Além disso, retirou a competência do CADE para instruir os 

processos que julgava, competência essa que foi transferida à SDE, que tinha como 

função dar suporte administrativo e de pessoal ao CADE. Outro aspecto importante da 

lei foi a inauguração da obrigatoriedade de notificação ao CADE de atos de 

concentração. Esse papel, no entanto, pôde ser desempenhado de modo muito limitado, 

dada a falta de infraestrutura para o adequado funcionamento da instituição.  
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Podemos afirmar, portanto, que a criação da SDE foi um movimento do 

Executivo que não só tornou mais complicada a condução da política antitruste, como 

também reforçou o controle governamental sobre ela. A pergunta que se coloca é por 

que o governo Collor/Itamar realizou esse movimento, uma vez que, ao reforçar o 

predomínio governamental sobre tal política, ele foi na contramão de sinalizar aos 

agentes de mercado que estivesse preocupado em construir um Estado menos 

interventor e, portanto, mais compatível à abertura econômica que estava promovendo. 

Como observa Neide Teresinha Malard, conselheira do CADE no período 1992-1996 e, 

à época, funcionária do Ministério da Justiça, a criação da SDE causou espanto 

(entrevista concedida à Dutra, 2009). Os relatos de Malard, no entanto, indicam uma 

resposta possível à indagação apresentada. De acordo com a ex-conselheira, uma 

primeira tentativa de retomada das atividades do CADE havia sido patrocinada pelo 

Ministério da Justiça em fins da década de 1980. Durante esse período, a política de 

defesa da concorrência teria convivido não só com o controle de preços, mas também 

com constantes tentativas de intervenção por parte do Ministério da Fazenda, as quais 

só puderam ser resistidas graças ao forte vínculo que existia entre o ministro da Justiça 

Paulo Brossard e o presidente do CADE Werther Faria.  

Ainda que o término da década de 1980 e o início dos anos 1990 tenha sido 

marcado por uma transição de governo e, portanto, por transições nas equipes dos dois 

ministérios, não é razoável supor que essa mudança tenha alterado de tal forma os 

corpos burocráticos da Justiça e da Fazenda que toda a tensão entre eles tenha sido 

apagada. Diante disso, a criação da SDE – uma burocracia aparentemente sem sentido, 

dado que o Executivo já dispunha das prerrogativas legais para controlar o CADE – 

parece ter sido uma estratégia de governo para proteger o órgão antitruste da influência 

do Ministério da Fazenda. Esse insulamento burocrático, no entanto, não correspondia à 
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autonomia formal. Por isso, é possível afirmar que a influência do Executivo sobre o 

órgão se deu por uma via (Ministério da Justiça) e não por outra (Ministério da 

Fazenda).       

Pelos relatos de Coutinho e de Malard, a retomada da política antitruste pela Lei 

8.158/1991 não foi feita com facilidade. Além do CADE não possuir espaço físico 

próprio, pessoal e orçamento, a matéria não contava com o apoio público de 

economistas importantes no cenário nacional – como, por exemplo, Mário Henrique 

Simonsen e Maílson da Nóbrega – e era pouco conhecida pela opinião pública e pela 

maioria dos políticos e dos membros da burocracia. Outro obstáculo apontado pelos 

entrevistados era a falta de especialistas no tema.  

Segundo Malard, dado o ambiente bastante desfavorável à retomada das 

atividades do CADE, o governo assumiu como critério de seleção para a escolha dos 

membros da instituição não o conhecimento que possuíssem sobre a matéria, mas sim o 

conhecimento que possuíssem sobre o funcionamento da máquina pública. Isso ajuda a 

entender por que o governo Collor/Itamar selecionou apenas atores estatais para o 

plenário do CADE. Diante disso, podemos afirmar que, naquele cenário, a missão 

delegada pelo governo (o principal) aos membros do plenário do CADE (o agente) foi a 

de garantir a sobrevivência institucional do órgão, missão essa que, pelos relatos dos 

dois entrevistados, não poderia ter sido alcançada sem um relacionamento harmônico 

tanto com os diversos ministros da Justiça que se sucederam no período 1992-1996, 

quanto com a SDE.  

Demorou alguns anos para que fosse concluída a missão de institucionalizar 

completamente o CADE, isso é, para que sua existência e funcionamento deixassem de 

depender fortemente das relações pessoais de alguns de seus membros. Essa foi uma das 
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razões pelas quais o órgão apresentou uma atuação bastante tímida no período 

compreendido entre as leis 8.158/1991 e 8.884/1994. Além da criação do Plano Real, 

dois episódios contribuíram para que o Executivo conduzisse a política de defesa da 

concorrência de modo a fortalecer o CADE. O primeiro deles foi a participação da 

instituição no processo de privatizações. Nas primeiras etapas desse processo, os editais 

não contavam com mecanismos de preservação da concorrência, o que deu margem a 

alguns casos controversos, como, por exemplo, a compra da Cosipa pela recém 

desestatizada Usiminas. De acordo com Coutinho, o governo queria evitar que tais 

controvérsias o desgastassem e, por isso, convidou o CADE a participar sem direito de 

voto das reuniões da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.  

O outro fato favorável à instituição foi a postura do vice-presidente Itamar 

Franco diante das empresas farmacêuticas. Sob a égide das leis 4.137/1962 e 

8.158/1991, ele formulou diversas denúncias contra elas por prática de reajustes 

abusivos de preços e desabastecimento do mercado. De acordo com Oliveira & Konichi 

(2006), Itamar Franco – já como presidente – esperava que a aprovação da Lei 

8.884/1994 tornasse mais célere a análise desses processos, demandando a “[...] 

aprovação do que viria a ser a nova lei de defesa da concorrência como uma condição à 

implementação do plano de estabilização [econômica]” (p. 10).  

A posição de Itamar, no entanto, era contraditória, pois, ao mesmo tempo em 

que defendia um CADE formalmente autônomo, defendia também a inserção de 

mecanismos de controle de preço na nova legislação que regeria o órgão. Coutinho não 

relata como as pressões presidenciais foram atenuadas. Sinaliza apenas que a criação do 

Plano Real foi fundamental para isso, o que é coerente. Afinal, seria anacrônico uma 

economia aberta contar ainda com um aparato institucional que permitisse ao Estado 

controlar diretamente a concorrência entre empresas. Em um cenário como esse, são 
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grandes os riscos de que perdedores e ganhadores sejam definidos mais por critérios 

políticos do que por suas eficiências produtivas, tornando a estabilização econômica um 

exercício estatal de conciliação de demandas, exercício esse no qual o Estado brasileiro 

– assim como na grande maioria dos países – falhou.  

Em um contexto no qual a defesa da concorrência não só se mostrava útil ao 

governo, mas também essencial ao cumprimento de seu principal objetivo (a 

estabilização econômica), a Lei 8.158/1991 dava mostras de sua inadequação. Pelos 

relatos de Coutinho, a proposta para que ela fosse aprimorada partiu do próprio CADE e 

obteve o consentimento do Ministério da Justiça. Já sua compatibilização com o Plano 

Real foi possível pelo apoio de Winston Fritsch, então secretário executivo do 

Ministério da Fazenda, e pelos laços de amizade entre Coutinho e Pedro Malan, à época 

presidente do Banco Central. O reflexo da participação da Fazenda nas discussões sobre 

a reforma do CADE e do SBDC foi a criação da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (SEAE). O Ministério teria tentado ir além, reivindicando para si a 

vinculação do CADE, mas a Justiça conseguiu que o órgão permanecesse atrelado à ela.  

As disputas entre os dois ministérios favoreceram a Justiça. Pela Lei 8.884/1994, 

tanto a SDE, quanto a SEAE possuem a prerrogativa de emitir pareceres para instruir as 

decisões do CADE, os quais não são vinculativos, ou seja, o CADE não é obrigado a 

acatá-los, até mesmo porque as instruções podem sugerir decisões distintas. A SDE, no 

entanto, possui outras prerrogativas importantes. Cabe à ela, por exemplo, conduzir os 

acordos de leniência, os quais preveem a extinção ou a redução das penas de pessoas 

físicas ou jurídicas que tenham incorrido em crimes contra a ordem econômica, mas que 

tenham aceitado colaborar com as investigações. A SDE detém também o poder de 

realizar as averiguações preliminares dos casos apresentados ao SBDC, decidindo pela 

abertura de processo administrativo ou pelo arquivamento do ofício. Por fim, vale 
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mencionar ainda que cabe ao Ministério da Justiça indicar à Presidência da República o 

Procurador-Geral da instituição.  

Apesar das prerrogativas institucionais da Justiça, o Ministério da Fazenda tem 

conseguido se fazer presente em uma importante área do SBDC, qual seja, a nomeação 

dos membros do plenário do CADE. Desde a retomada das atividades do órgão em 

1991, a Fazenda esteve envolvida em 29,7% das nomeações, ao passo que a Justiça 

esteve presente em 24,3% dos casos, conforme exposto na tabela 2.1 (ver anexo 

metodológico). 

Tabela 2.1. Envolvimento institucional no processo de nomeações 

Instância 

estatal 

Ministério da 

Justiça 

Ministério da 

Fazenda 
CADE Outras 

Nomeações 
9 

(24,3%) 

11 

(29,7%) 

10 

(27%) 

11 

(29,7%) 

Fonte: currículos e Dutra (2009) – Elaboração própria 

 

 Se a Fazenda havia perdido espaço na área de defesa da concorrência durante a 

elaboração da Lei 8.158/1991, ela conseguiu recuperá-lo parcialmente com a Lei 

8.884/1994, criando mais um canal para que a política de defesa da concorrência 

pudesse ser influenciada pelo Executivo. Mais especificamente, essa recuperação de 

espaço – bem como a determinação de vários pontos da lei atual – foi obra de alguns 

dos integrantes da equipe econômica liderada por Fernando Henrique Cardoso enquanto 

ministro da Fazenda e mantida por ele no interior do Estado enquanto presidente. Por 

essa razão, não é incorreto assumir que, apesar da construção de um CADE 

formalmente autônomo ter ocorrido durante os anos de governo Itamar, ela foi, em 

grande parte, obra do governo que já se anunciava.  
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 A fim de garantir autonomia institucional ao CADE, o governo o converteu em 

autarquia. Consoante a isso, promoveu importantes alterações na estrutura do órgão, 

além de manter a obrigatoriedade de decisões colegiadas, já prevista pelas leis 

4.137/1962 e 8.158/1991. As alterações mais relevantes foram as seguintes: 

- conselheiros dotados de mandato fixo; 

- posse obrigatória de notável saber jurídico ou econômico por parte dos indicados 

(especialização técnica); 

- impossibilidade de livre demissão dos conselheiros pelo Poder Executivo;  

- orçamento próprio; 

- decisões do CADE só podem ser contestadas junto ao Poder Judiciário; 

- aplicação das decisões do CADE cabe ao Poder Judiciário e ao Ministério Público 

Federal. 

 O fato das decisões serem colegiadas é importante para assegurar a autonomia 

de um órgão regulador não só em relação ao Executivo ou à classe política em geral, 

mas também em relação às empresas. Isso porque qualquer influência externa não pode 

ser bem-sucedida se angariar o apoio de um ou de alguns poucos reguladores. Deve 

angariar os votos da maioria desse grupo, o que, à princípio, é mais difícil de ser obtido. 

Nesse sentido, vale destacar que a nova legislação aumentou o número de membros do 

plenário de cinco para sete, sendo um presidente e seis conselheiros. A conjugação de 

mandato fixo e impossibilidade de livre demissão por parte do Executivo garante ao 

conselheiro a possibilidade de tomar decisões que contrariem as preferências do 

governo. A exigência de notável saber jurídico ou econômico, por sua vez, não evita, 

mas dificulta a realização de nomeações estritamente políticas. O orçamento próprio é 
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vital para dificultar que a instituição seja literalmente chantageada pelo governo, 

recebendo recursos apenas quando toma decisões alinhadas às que ele (o governo) 

gostaria que tivessem sido tomadas. As decisões do CADE podem ser contestadas 

apenas no âmbito do Poder Judiciário. Esse dispositivo é fundamental para que a 

decisão não possa ser revista pelo Poder Executivo. Por fim, o fato das decisões do 

CADE serem implementadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público Federal 

também funciona como um mecanismo capaz de impedir que, na prática, o Executivo as 

conteste.  

Ao delegar poderes decisórios ao CADE, no entanto, o Executivo procurou 

manter algum grau de influência sobre as decisões tomadas no âmbito do SBDC. Para 

tanto, manteve a SDE e criou a SEAE. Ainda que as recomendações dessas duas 

burocracias ao CADE não determinem suas decisões, elas não deixam de representar 

um mecanismo à disposição do Poder Executivo para moldar as decisões do órgão. Tal 

tentativa pode se dar tanto pela realização de estudos e de pareceres enviesados, quanto 

pela demora em apresentar esses documentos.  

No que tange especificamente ao CADE, o principal mecanismo de controle 

instituído pelo Executivo está relacionado aos mandatos dos conselheiros. Em geral, nas 

agências reguladoras setoriais, o tempo de mandato é de quatro anos. No CADE, a 

duração é de apenas dois anos, permitida uma recondução. Além disso, o processo de 

escolha é dominado pelo Executivo, uma vez que outras instâncias estatais não têm 

assegurado o direito de possuir representantes no órgão. Formalmente, o Poder 

Legislativo pode influenciar a escolha dos nomeados, pois as indicações do Executivo 

devem ser apreciadas pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 

Federal e também pelo plenário dessa Casa. Todavia, em virtude de suas fortes 

prerrogativas institucionais, o Executivo é capaz de assegurar a aprovação das 
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indicações que apresenta e, por isso, o papel desempenhado pelo Legislativo nesse 

processo é marginal. Em uma única ocasião, deputados e senadores barraram uma 

recondução. Como veremos na seção 2.2.2, essa foi uma das reações da bancada do 

Espírito Santo à recusa do CADE em aprovar a fusão entre a Nestlé e a Garoto. Vale 

mencionar ainda que, de acordo com inúmeros entrevistados, a sabatina realizada pela 

CAE é bastante superficial, praticamente um ritual pró-forma no qual o Senado não 

exerce a influência que poderia exercer para tentar barrar indicações do Executivo.  

De acordo com o relatório “Lei e Política de Concorrência no Brasil – Uma 

revisão pelos pares” (OCDE & BID, 2010), os mandatos deveriam ser estendidos. Isso 

porque o curto tempo de mandato 

[...] contribui para a alta rotatividade na autoridade [de defesa da concorrência] e afeta 

de maneira adversa sua memória institucional, aumentando, ainda, a oportunidade de 

exercício de influência política por meio do processo de indicação. O governo tem a 

capacidade de reformar completamente o Conselho em apenas dois anos. Cria-se 

também um incentivo para que os Conselheiros em exercício ajustem suas decisões de 

forma a obterem a recondução, caso a desejem (p. 83-84). 

 A constatação dos organismos internacionais é reforçada pelos relatos de alguns 

dos entrevistados. Como observa Lucia Helena Salgado, conselheira no período 1996-

2000, “[...] dois anos é um período muito curto e acaba por pressionar o conselheiro que 

almeja ser reconduzido; ele, diante de um caso importante, sobre o qual haja interesse 

óbvio do governo, de setor do governo, pode acomodar-se, relativizar suas posições. 

Essa é uma possibilidade real e perigosa” (entrevista concedida a Dutra, 2009: 65). 

Arthur Barrionuevo, conselheiro no período 1997-1999, faz observação semelhante. 

Entre os entrevistados, inúmeros defendem, assim como o faz a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento (BID), a extensão do mandato para quatro anos, sem a possibilidade 

de recondução.   

 Como se pode perceber, o trinômio escolha dos nomeados centralizada no 

Executivo-mandato curto-possibilidade de recondução funciona como um mecanismo 

capaz de contrabalançar a autonomia garantida por quatro das sete características 

institucionais descritas acima, a saber, decisões colegiadas, mandato fixo, 

obrigatoriedade de notável saber jurídico ou econômico e impossibilidade de livre 

demissão dos conselheiros pelo Poder Executivo. Dos outros três critérios, a 

impossibilidade de contestação das decisões do CADE junto ao Poder Executivo e a 

aplicação das decisões do órgão pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público Federal 

são as barreiras mais sólidas para dificultar a influência de um governo sobre o 

funcionamento da instituição. Isso porque, apesar do órgão possuir orçamento próprio, o 

Executivo pode não só destinar poucas verbas a ele quando da elaboração do orçamento 

anual do país, como contingenciar os recursos previstos.  

 Além das decisões do CADE dependerem parcialmente de decisões do Poder 

Executivo, os contornos da política de nomeações e as restrições orçamentárias são 

também mecanismos à disposição do Executivo para manter o órgão alinhado às suas 

preferências. Entre os dois últimos mecanismos, a política de nomeações é a mais útil a 

esse propósito. Dado o curto tempo dos mandatos, é possível que restrições 

orçamentárias como retaliação do Executivo recaiam apenas sobre futuros conselheiros 

(Gheventer, 2005). Assim sendo, essa ameaça só surtirá algum efeito sobre os 

conselheiros que desejarem a recondução, mas, justamente por almejarem a recondução, 

é possível que esses indivíduos não se comportem de modo a instigar uma retaliação por 

parte do governo, pois, considerando-se que os atores são auto-interessados, a principal 

punição que sofreriam seria a não recondução.  
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 As características institucionais do CADE são reunidas na tabela 2.2. 

Tabela 2.2. Características institucionais do CADE 

Características que reforçam a 

autonomia institucional 

Características que dão margem ao 

controle governamental 

1. Decisões colegiadas (um presidente e 

seis conselheiros; os sete possuem direito 

à voto) 

2. Mandato fixo dos membros do plenário 

3. Especialização técnica 

4. Orçamento próprio 

5. Impossibilidade de contestação das 

decisões no âmbito do Poder Executivo 

6. Aplicação das decisões pelo Poder 

Judiciário e pelo Ministério Público 

Federal 

1. Escolha dos indicados centralizada pelo 

Poder Executivo 

2. Mandato curto seguido da possibilidade 

de recondução 

3. Decisões atreladas a decisões que 

devem ser tomadas pelo Poder Executivo 

4. Restrições orçamentárias 

Fonte: Lei 8.884/1994, Autor, Gheventer (2005) – Elaboração própria 

 

À guisa de conclusão, afirmamos que a aliança entre mandatos curtos seguidos 

da possibilidade de recondução é fundamental para que o Executivo (o principal) possa 

corrigir erros de seleção adversa quando da escolha (contratação) dos conselheiros (o 

agente). Ao selecionar um conselheiro, são grandes as chances do Executivo não saber 

exatamente quais são as preferências desse indivíduo em relação à ação antitruste e, por 

isso, existe o risco d’ele selecionar alguém cujas preferências estão fora do rol de 

opções que julga toleráveis. A política de nomeações é formada, portanto, por duas 

etapas. A primeira delas é a seleção de conselheiros que o Executivo acredita serem 

minimamente alinhados às suas preferências. E a segunda é a confirmação dessa 

expectativa, representada pela indicação, ou não, da recondução. O argumento que 

exploramos no próximo capítulo é que esse mecanismo de controle representado pelas 
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duas etapas da política de nomeações é mais efetivo em relação aos atores estatais do 

que em relação aos atores não estatais. Argumentamos também que, ao realizar as 

nomeações e as reconduções, o Executivo deve levar em conta como esses nomes serão 

recebidos pelos agentes de mercado. Afinal, caso loteie politicamente o órgão, fica 

abalada a confiança desses agentes de que as diretrizes da política antitruste serão 

mantidas ao longo do tempo, ruindo a finalidade de se ter um órgão regulador cujas 

decisões são, à princípio, autônomas em relação aos desígnios da classe política.  

 

2.1.3 Considerações finais  

Ao acompanharmos a formação do SBDC e da estrutura atual do CADE, pudemos 

observar que, conforme previsto pela teoria neo-institucional da regulação, as 

características do Sistema e do Conselho foram forjadas a partir das tensões entre 

instâncias estatais e a partir da tentativa do Executivo de manter algum grau de controle 

sobre a autonomia do CADE. Constatamos que as disputas de poder entre o Ministério 

da Justiça e o Ministério da Fazenda no campo da política antitruste foram fundamentais 

para que o SBDC fosse construído a partir da criação de novas burocracias, ao invés de 

ser idealizado como uma estrutura estatal simples e ágil. Em um primeiro momento 

(elaboração da Lei 8.158/1991), o CADE poderia ter sido capturado pela Fazenda e, por 

isso, a Presidência da República, influenciada pelo Ministério da Justiça, optou não só 

por não torna-lo independente, mas também por aumentar a influência governamental 

sobre o campo da política antitruste. É razoável imaginar que, em um segundo momento 

(elaboração da Lei 8.884/1994), a direção do temor tenha se invertido. Dada a existência 

da SDE, um CADE independente poderia ser fortemente influenciado pela Justiça. 

Nesse cenário – no qual o Ministério da Fazenda estava em vantagem em virtude da 
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criação do Plano Real –, a criação da SEAE correspondeu a um equilíbrio de forças 

entre a Fazenda e a Justiça, o qual se mostrou fundamental para que os dois ministérios 

consentissem com a criação de um CADE formalmente autônomo. 

 A manutenção da SDE e a criação da SEAE não representaram apenas uma 

solução de consenso entre duas instâncias estatais, mas também o fortalecimento de um 

mecanismo de controle do Poder Executivo sobre os rumos da política antitruste. Em 

relação à atuação das duas burocracias, é recorrente entre os entrevistados a opinião 

segundo a qual os pareceres emitidos pelas duas secretarias são, em geral, de baixa 

qualidade, obrigando o CADE a praticamente refazer a instrução dos processos. Outra 

crítica apresentada por grande parte dos entrevistados é justamente a demora das duas 

burocracias para realizar essa instrução. O efeito deletério do atraso é que, em alguns 

casos, as consequências negativas da determinação para que uma operação seja desfeita 

aumentam com o passar do tempo. Em atos de concentração, por exemplo, é preferível 

que duas empresas se fundam somente após a autorização do órgão antitruste. Como 

veremos na seção 2.2.1., a Lei 8.884/1994 autoriza a notificação após a efetuação da 

operação. Por isso, é fundamental que a apreciação ocorra o quanto antes. 

Em relação à demora na etapa de instrução, as reclamações dos ex-conselheiros 

encontram respaldo nos números, conforme exposto na tabela 2.3. Todavia, não 

possuímos os elementos necessários para afirmar que a demora dos órgãos do Executivo 

corresponde a uma estratégia para, de algum modo, influenciar as decisões finais do 

CADE.  
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Tabela. 2.3. Tempo médio dos atos de concentração e dos processos administrativos no 

SBDC (em dias) 

  1994-1996 2008 

Atos de 

concentração 

Total 513,8 165 

Instrução 423,6 115 

CADE 90,2 50 

Processos 

administrativos 

Total 848 2918 

Instrução 604 2650 

CADE 244 268 

Fonte: Relatório Anual do CADE de 1996 e “CADE em números” no Sítio do CADE (www.cade.gov.br) 

   

Outro mecanismo à disposição do Executivo para punir burocracias que tomem 

decisões fortemente reprovadas por ele é realizar cortes futuros em seus orçamentos. 

Acreditamos, no entanto, que esse mecanismo de controle é menos efetivo do que a 

punição individual dos reguladores, a qual pode ser exercida pela recusa governamental 

de reconduzi-los ao cargo de conselheiro ou de presidente do CADE. A maneira como o 

Executivo tem utilizado esse mecanismo é o tema do próximo capítulo. Antes de 

prosseguirmos a ele, é importante apresentarmos evidências das tensões entre 

autonomia e controle, bem como entendermos como as decisões do CADE são tomadas. 

 Compreender o funcionamento do órgão é importante porque, como veremos, 

suas decisões não se dividem entre “autorizar” ou “proibir” completamente uma 

operação. Portanto, essas decisões não variam entre “agradar” ou “desagradar” 

completamente ao Executivo. Por essa razão, podemos afirmar que o governo possui 

um rol de preferências em relação à política antitruste e que a atuação dos membros do 

plenário do CADE pode estar dentro ou fora dele. Assumimos que o Executivo indica 

apenas a recondução dos membros cuja atuação encontra-se no interior desse rol. Não 

queremos dizer com isso que os reconduzidos sejam verdadeiros representantes do 
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governo no interior da instituição, dado ser possível a recondução de indivíduos cuja 

atuação esteve no limite do que ele (o governo) julga tolerável. 

 

2.2. O funcionamento do CADE 

2.2.1. Como o órgão toma decisões 

No campo das infrações à ordem econômica (cartéis, vendas casadas, preços predatórios 

e acordos de exclusividade), a SDE, por iniciativa própria ou motivada por 

representação fundamentada apresentada por qualquer interessado, realiza averiguações 

preliminares diante de indícios de infração à ordem econômica a fim de decidir se 

instaura, ou não, processo administrativo para aprofundar as investigações sobre tais 

suspeitas. Durante a realização dessas averiguações, ela está autorizada a requerer 

informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, 

bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício de suas 

funções. Caso não instaure o processo administrativo, a SDE deve informar o CADE 

por ofício para que o órgão se manifeste favorável ou contrariamente à decisão. Quando 

a SDE opta pela instauração, ela deve instruir o processo. Nessa etapa, a SEAE participa 

apenas se desejar.  

 Instaurado o processo administrativo, o representado (a empresa que é alvo da 

investigação) é notificado e deve apresentar sua defesa. Feito isso, a Secretaria procede 

à produção de provas. Para tanto, ela inquere testemunhas, realiza inspeções em 

escritórios da empresa investigada e, caso seja necessário, requere ao Poder Judiciário 

mandado de busca e apreensão de documentos e objetos relevantes à investigação. 

Reunidas as evidências de infração à ordem econômica, à SDE é facultado o direito de 

celebrar acordo de leniência com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras da 
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infração, desde que cooperem com o órgão de modo a identificar os demais co-autores 

da infração e a permitir à obtenção de informações e de documentos que comprovem a 

infração notificada ou sob investigação. Para ser firmado, o acordo deve cumprir uma 

série de exigências legais, como, por exemplo, a SDE ainda não possuir as provas que a 

pessoa física ou jurídica disposta a cooperar queira lhe oferecer. Com o intuito de 

desestabilizar grupos que se formem em torno de uma determinada infração – como, por 

exemplo, a formação de um cartel –, a SDE realiza o acordo apenas com a primeira 

pessoa ou empresa que se qualificar para participar do programa.  

A celebração do acordo não está sujeita à aprovação do CADE e, por isso, não é 

capaz de interromper o processo administrativo. Todavia, é previsto pela legislação que, 

ao julgar tal processo, o CADE verifique se o acordo foi cumprido e, caso tenha sido, 

que decida pela redução ou pela extinção das penalidades previstas. É importante 

destacar que a investigação e o julgamento de casos de conduta (infrações à ordem 

econômica) dependem de evidências que, na maioria das vezes, não podem ser obtidas 

com facilidade. Por essa razão, eles são mais complicados do que os casos de alterações 

estruturais do mercado. Portanto, os acordos de leniência são um meio útil e muitas 

vezes necessário para que a análise e o julgamento desses casos possam acontecer. 

Concluída a etapa de instrução do processo administrativo, ele é enviado ao 

CADE, onde o presidente do órgão, em sessão pública de sorteio, designa um relator à 

matéria entre os membros do plenário. O presidente da instituição não relata casos. O 

relator sorteado deve abrir vistas à Procuradoria-Geral do CADE para que ela se 

manifeste sobre o processo. Em suas atividades, o relator não precisa contar apenas com 

a instrução feita pela SDE e, eventualmente, pela SEAE. Caso deseje, pode determinar a 

realização de diligências complementares ou requerer novas informações. Concluída a 

relatoria, o processo vai à votação no plenário do CADE. Nessa etapa, os demais 
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conselheiros possuem o direito de apresentar pedido de vista para analisar o relatório do 

conselheiro-relator. Tal exame pode retardar a apreciação da matéria. Uma solução 

informal para lidar com esse problema vigora na instituição desde meados de 1996, 

quando a instituição era presidida por Gesner Oliveira. Trata-se da realização de 

seminários internos – o chamado “plenarinho” – antes das sessões de votação. De 

acordo com inúmeros entrevistados, essas sessões permitem aos conselheiros discutir as 

matérias que serão votadas, diminuindo as chances do pedido de vista ser apresentado. 

É interessante observar que a maioria dos entrevistados que faz referência a esses 

seminários faz questão de realçar que não há combinação de votos nessas ocasiões. A 

preocupação demonstrada por eles é coerente, uma vez que, se houvesse tal 

combinação, a realização de sessões públicas, um dos principais itens a garantir 

transparência ao CADE, perderia completamente o sentido.  

As decisões do órgão são tomadas por maioria absoluta, com a presença mínima 

de cinco membros. Em caso de empate, o voto de qualidade é do presidente da 

instituição. Tomada a decisão, o próprio CADE deve fiscalizar se ela está sendo 

cumprida. Caso não esteja, o presidente da instituição deve entrar em contato com a 

Procuradoria-Geral do órgão para que essa providencie os trâmites necessários à 

execução judicial. Conforme exposto na seção anterior, as decisões do CADE podem 

ser contestadas apenas junto ao Poder Judiciário. Por fim, é válido destacar que, mesmo 

antes da conclusão do processo administrativo, o conselheiro-relator no CADE ou o 

secretário-chefe da SDE podem adotar medida cautelar para que o representado cesse a 

realização da operação sob investigação. Caso uma decisão demore a ser tomada no 

âmbito do SBDC, esse mecanismo extingue ou atenua as lesões à ordem econômica 

decorrentes de tal operação. Com esse mesmo fim, o CADE pode celebrar com o 

representado um compromisso de cessação da prática sob investigação. Ao contrário da 
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medida cautelar, esse acordo suspende o processo administrativo enquanto estiver em 

vigor e, caso as condições que prevê sejam cumpridas, permite o arquivamento do 

processo. 

Já nos casos de alterações estruturais do mercado (fusões, incorporações e 

associações entre empresas), a legislação prevê que operações de determinadas 

naturezas ou que envolvam determinados valores devem ser apresentadas à SDE. A 

apresentação pode ser feita previamente ou no prazo máximo de 15 dias de sua 

realização. Feita a apresentação, a SDE encaminha a documentação da operação à 

SEAE e ao CADE. Em casos dessa natureza, a SEAE é obrigada a se manifestar. Na 

sequência, a SDE também deve emitir seu parecer técnico. Concluída a instrução do 

caso, ele é enviado ao plenário do CADE, onde segue o mesmo rito de apreciação dos 

casos de conduta.  

O plenário do CADE pode aprovar total ou parcialmente uma operação de 

alteração estrutural do mercado e pode condicionar sua aprovação à aceitação de um 

compromisso de desempenho por parte das empresas que dela participam. Na definição 

do compromisso, o órgão leva em conta diversos aspectos, como, por exemplo, o grau 

de exposição do setor à competição internacional e as alterações no nível de emprego 

que a operação irá gerar. Nesse sentido, estipula metas qualitativas e quantitativas que 

devem ser cumpridas em prazos pré-definidos. Essas metas são fiscalizadas pela SDE e, 

caso não sejam cumpridas, a operação é revogada. Como se pode perceber, a celebração 

de compromissos de desempenho permite soluções de consenso entre o CADE e as 

empresas que pleiteiam uma determinada operação. Todavia, é possível também, como 

aconteceu no caso Antarctica-Anheuser-Busch, que as condições sugeridas pelo CADE 

sejam tantas e tão severas que, na prática, acabem por se traduzir em uma reprovação da 

operação.  
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Pelos relatos de alguns dos entrevistados, há imprecisão jurídica quanto à 

notificação de operações de alterações estruturais do mercado, sobretudo no caso das 

fusões. Quando da elaboração da Lei 8.884/1994, o legislador brasileiro teria permitido 

às empresas que informassem a intenção de se fundir quando as primeiras tratativas já 

tivessem sido realizadas. Muitas empresas, no entanto, teriam interpretado haver 

permissão legal para que notificassem a operação ao CADE quando suas administrações 

e processos produtivos já estivessem em processo (material) de fusão. Nesse último 

caso, a decisão do órgão para que a operação seja interrompida ou até mesmo para que 

seja desfeita é mais complicada para ser seguida pelas empresas. Além disso, pode 

provocar alterações não desejáveis na economia. Ao determinar que duas empresas não 

levem adiante uma fusão ou que desfaçam uma que já esteja avançada, o CADE não 

reestabelece a mesma situação de mercado que existia no momento em que essa fusão 

aconteceu. Por essa razão, é desejável que operações dessa natureza sejam apreciadas 

com agilidade. Caso isso não aconteça, a análise de alterações estruturais do mercado 

perde seu caráter preventivo e passa a ter um caráter reativo ou até mesmo punitivo, 

como nos casos de infrações à ordem econômica. 

A fim de contornar os problemas da legislação, o plenário do CADE iniciou no 

caso AmBev a prática de adotar medida cautelar. Consolidado em seu regimento 

interno, esse dispositivo possui efeitos semelhantes aos das medidas preventivas, que 

podem ser editadas em casos de conduta. A medida cautelar permite ao CADE 

determinar unilateralmente que duas empresas não realizem operações que, na prática, 

levariam à fusão. De acordo com Celso Fernandes Campilongo, conselheiro no período 

2000-2002, a medida cautelar é envolta em inseguranças jurídicas e, por isso, alguns 

membros do plenário do CADE tomaram a iniciativa de reformar esse mecanismo. Para 

tanto, introduziram uma medida bastante simples, mas fundamental para minimizar as 
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mencionadas inseguranças, qual seja, as empresas envolvidas devem assinar com o 

CADE um acordo de que não levarão adiante a operação de fusão. Reformulada, a 

medida cautelar passou a se chamar Acordo de Preservação de Reversibilidade da 

Operação (APRO). Tanto a medida, quanto o APRO devem ser apreciados pelo plenário 

do CADE antes de entrarem em vigor. Por fim, é importante destacar que uma operação 

reprovada pelo órgão só pode ser reapresentada a ele se houver algum fato novo que 

justifique sua reapreciação.  

Vale mencionar ainda que tanto na análise dos casos de conduta, quanto na 

avaliação de alterações estruturais do mercado, as empresas, à pedido do órgão ou por 

livre iniciativa, apresentam pareceres que justificam as operações que realizaram ou que 

desejam realizar. Em alguns casos, pareceres são oferecidos também por empresas que 

não desejam ver suas rivais realizarem uma determinada operação. Bastante comum – 

senão indispensável à realização da política regulatória –, esse tipo de interação entre 

órgão regulador e empresas do ambiente regulado apresenta o risco de que essas 

forneçam informações falsas, abrindo margem à manipulação da burocracia. Para que 

esse risco seja minimizado, é vital que o órgão regulador disponha de quadro técnico 

capacitado para identificar fraudes nas informações oferecidas pelas empresas. No 

CADE, esse é um problema crônico.  

Apesar da Lei 8.884/1994 prever quadro de funcionários para o órgão, esse 

dispositivo nunca foi cumprido à rigor, obrigando a instituição a contar com 

funcionários temporários que ou não possuem conhecimento sobre defesa da 

concorrência ou que, após serem treinados nessa área, são transferidos para outras 

burocracias. Para contornar esse problema, o órgão depende muito do empenho 

individual de alguns de seus membros, principalmente de seus presidentes. Essa 

situação revela uma importante fragilidade institucional, a qual pode tornar o órgão 
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vulnerável não só a manipulações pelas empresas, como também pelos estudos 

oferecidos pela SDE e pela SEAE. O problema só não é pior porque, desde que as 

atividades do órgão foram retomadas em 1991, a grande maioria dos indicados possui 

notável saber jurídico ou econômico. Dos 43 nomeados no período, apenas oito não 

preenchiam esse critério. E, dos 35 que preenchiam, 22 possuíam conhecimentos 

especificamente na área de defesa da concorrência (ver anexo metodológico). 

Certamente, a posse de tais conhecimentos não resolve o problema da assimetria de 

informação entre o órgão e as empresas ou entre ele e o governo, mas é certo também 

que, se não pudesse contar nem mesmo com a expertise de seus membros, as decisões 

do plenário do CADE estariam ainda mais vulneráveis a manipulações.  

Duas observações adicionais sobre o funcionamento do CADE. A primeira delas 

é que, em áreas nas quais existem agências reguladoras, as competências do órgão não 

ficam suspensas. Os atos de concentração devem ser avaliados pelo órgão e, no campo 

das infrações à ordem econômica, os regimentos da ANATEL, da ANP, da Agência 

Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e da Agência Nacional dos Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) preveem explicitamente que o CADE deve ser informado de 

qualquer ato que configure ou que possa configurar infração. Entre essas agências, os 

contatos são mais frequentes com a ANATEL. Em operações de alteração estrutural do 

mercado, a agência substitui a SDE e a SEAE na etapa de instrução processual. A 

segunda observação é que a sincronia entre o CADE e os órgãos que fazem a instrução 

processual não costuma ser harmônica. Entre os entrevistados, tanto os que foram 

indicados pelo governo FHC, quanto os que o foram pelo governo Lula é comum a 

reclamação de que as instruções são, em geral, demoradas e mal feitas. As críticas dos 

ex-conselheiros são maiores em relação à ANATEL e, especialmente, em relação à 

SDE. Durante a vigência da Lei 8.158/1991, as relações entre o CADE e essa Secretaria 
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foram harmônicas. O início das tensões coincidiu com a entrada em vigor da Lei 

8.884/1994. Especialmente nos primeiros anos de vigência da nova lei, foram 

constantes as investidas de um órgão contra o outro para tentar reformar a legislação de 

modo a esvaziar os poderes administrativos do rival.   

Por fim, destacamos que as atividades do CADE não devem ser sincronizadas 

apenas com os órgãos que realizam a instrução processual, mas também com o 

Ministério Público Federal e com o Poder Judiciário. Conforme discutido na seção 

anterior, as decisões do CADE não podem ser contestadas no âmbito do Poder 

Executivo, mas sim apenas junto ao Poder Judiciário. Esse aspecto é certamente 

positivo, uma vez que, se as decisões tomadas no âmbito de um Poder não puderem ser 

contestadas por qualquer outro, o sistema de checks and balances, indispensável a 

regimes democráticos, torna-se frágil. Todavia, no campo da defesa da concorrência, 

parece haver uma sobreposição de papéis. Isso porque, pela Constituição de 1988, o 

“[...] Poder Judiciário possui a prerrogativa de decidir definitivamente sobre conflitos, 

inclusive aqueles que afetam a administração pública e o administrado. A revisão 

judicial pode, portanto, interferir em uma decisão do CADE que é de natureza 

administrativa” (Strauss, 2004: 05).  

De acordo com Ronaldo Porto Macedo Jr., conselheiro no período 2001-2003, a 

questão é agravada pelo fato da defesa da concorrência ser matéria pouco conhecida 

pelo Judiciário brasileiro, o que torna ainda mais arriscadas suas amplas interferências 

na área. Para contornar esse problema, o plenário do CADE, em diversas ocasiões, 

adotou o que se convencionou chamar informalmente de “voto-didático”, o qual, com o 

intuito de “blindar” a decisão do órgão, explica minuciosamente cada decisão tomada 

pelo conselheiro-relator. Outra medida informal tomada pelo órgão foi tentar, por meio 

de sua Procuradoria-Geral, uma aproximação maior com os juízes. O Ministério Público 
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Federal, por sua vez, detém poderes de investigação civil e criminal, bem como o papel 

de defender interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Assim sendo, 

também está habilitado a realizar investigações e tomar decisões relacionadas à política 

antitruste (ibidem). Com o intuito de promover a coordenação entre as atividades do 

Ministério Público Federal e do CADE, a Lei 8.884/1994 determina que o primeiro 

indique um representante para oficiar junto ao segundo. 

 

2.2.2. Alguns casos julgados no período 1991-2010 

Após a retomada das atividades do CADE em 1991, o primeiro grande caso ocorreu 

quando a Lei 8.884/1994 já havia sido aprovada. Tratou-se da compra da siderúrgica 

Pains pelo Grupo Gerdau. Desde então, o órgão, de tempos em tempos, ganha espaço 

nos principais jornais e revistas do país em virtude de alguma votação envolvendo 

grandes empresas. Entre esses casos de grande visibilidade, abordamos, além da compra 

da Pains pela Gerdau, os casos AmBev e Nestlé-Garoto. A seleção se deve menos pela 

repercussão dessas votações e mais por ilustrarem ou o funcionamento autônomo do 

CADE ou a tentativa do Executivo de influenciá-lo. Por esse critério, as tensões entre o 

Banco Central e o CADE também merecem destaque. 

 

Caso Gerdau-Pains 

Em 1994, o Grupo Gerdau adquiriu na Alemanha a holding que controlava a siderúrgica 

Pains, em Minas Gerais. Notificado o ato, o CADE ordenou em 1995 sua 

desconstituição total. Alegando fatos novos, a empresa apresentou recurso ao próprio 

órgão, que confirmou a decisão anterior. O Grupo Gerdau recorreu, então, ao ministro 
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da Justiça Nelson Jobim. De acordo com Bello (2005) e com Gheventer (2005), a 

Gerdau foi a principal doadora de campanha do PMDB do Rio Grande do Sul, partido 

de Jobim, nas eleições de 1994 para o governo do estado e, por isso, o ministro teria 

sido receptivo ao recurso que a empresa lhe apresentou. Ainda que não tivesse 

competência legal para isso, o ministro acatou o mencionado recurso e suspendeu 

temporariamente a decisão do CADE. A ação de Jobim foi fundamentada por parecer da 

SDE segundo o qual é cabível uma empresa contestar uma decisão do CADE 

apresentando recurso hierárquico ao Ministério da Justiça. Resistindo às investidas da 

empresa e da Justiça, o conselheiro Edison Rodrigues-Chaves, na condição de 

presidente-interino, radicalizou: sugeriu à Procuradoria Geral da República não só uma 

intervenção no Grupo Gerdau para que a decisão de desconstituição da operação fosse 

cumprida, mas também o afastamento de seu presidente, o empresário Jorge Gerdau 

Johannpeter. Em reação, o empresário entrou em contato com o presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que, por sua vez, contatou o presidente temporariamente afastado do 

CADE Ruy Coutinho.  

A intervenção da Presidência da República contribuiu para que os ânimos em 

torno do caso fossem contidos. O desfecho deu-se apenas em 1996. Nesse ano, sem 

possibilidade legal de recondução, venceram os mandatos de cinco dos sete conselheiros 

envolvidos com o caso. O novo plenário, liderado por Gesner Oliveira – figura próxima 

de José Serra (PSDB-SP) –, construiu uma solução de consenso: propôs à empresa um 

termo de compromisso de desempenho que, apesar de manter a decisão do plenário 

anterior de desconstituir a operação, não obrigava a Gerdau a vender completamente a 

Pains. A empresa aceitou a proposta. Em 1997, venceram os mandatos dos outros dois 

conselheiros envolvidos nas disputas com a Gerdau e com o Ministério da Justiça, 

inclusive o de Edison Rodrigues-Chaves. O governo poderia renovar esses mandatos, 
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mas não o fez. Chama atenção o fato de que, entre os novos indicados, estava Leônidas 

Rangel Xausa. Político do PMDB do Rio Grande do Sul, Xausa, assim como Jobim, 

possuía vínculos com a Gerdau. Mas não só políticos. De 1970 a 1979, ele foi assessor 

técnico empresa.   

 O caso Gerdau-Pains é paradigmático porque evidencia as tensões entre 

autonomia institucional e (tentativas de) controle governamental, que só passaram a ser 

possíveis graças à promulgação da Lei 8.884/1994. O caso evidencia também que as 

decisões do CADE não são, necessariamente, polarizadas entre agradar completamente 

e desagradar completamente ao Executivo. Se o nexo existente entre Jobim e a Gerdau 

sugerido por Bello (2005) e por Gheventer (2005) está correto, é bastante provável que 

o Executivo preferisse a aprovação sem restrições da operação, mas ele se dispôs a 

aceitar algo próximo a isso. O caso é importante também porque ilustra como e por que 

a política antitruste pode ser capturada pelo Executivo e por empresas. E, por fim, 

fornece duas evidências em relação à política de nomeações. A primeira delas é que 

indicações como a de Xausa e a de Oliveira são fundamentais para que o governo possa 

constituir um plenário alinhado às suas preferências, um plenário que seja capaz de 

tomar decisões similares às que ele tomaria caso fosse o tomador de decisões na área de 

defesa da concorrência. A segunda é que a indicação, ou não, da recondução é 

realmente um mecanismo à disposição do Executivo para aprovar ou reprovar a atuação 

de um conselheiro. 

 

Caso AmBev 

Em 1999, Brahma e Antarctica iniciaram a fusão entre elas. Antes disso, as duas 

cervejarias haviam tentado realizar joint ventures com parceiras estrangeiras. A Brahma 
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foi bem sucedida nessa operação; a Antarctica, não. Para Renault de Freitas Castro, 

conselheiro no período 1996-1998, e para Arthur Barrionuevo Filho, conselheiro no 

período 1997-1999, esses resultados foram fundamentais para que a criação da AmBev 

fosse possível e ambos fazem parecer que, no caso das joint ventures, a aprovação de 

um caso e a reprovação do outro pela maioria do plenário se deu por razões políticas, 

uma vez que a natureza dos processos era bastante semelhante. Entre os demais 

entrevistados, Lucia Helena Salgado e Ruy Afonso de Santacruz Lima, conselheiro no 

período 1998-2000, também fazem amplas referências ao caso AmBev. Pelos relatos, a 

pressão do governo fez-se presente novamente, mas não de modo tão explícito quanto 

no caso Gerdau-Pains. De acordo com Santacruz Lima, a pressão, centralizada no 

presidente Gesner Oliveira, se deu sob a forma de constantes ligações telefônicas de 

ministros e do líder do partido do governo. Como observa Luis Fernando Schuartz, 

conselheiro no período 2005-2007, as pressões, normalmente, são encaminhadas e 

mediadas pelo presidente do órgão. 

 Os ex-conselheiros relatam ainda que a pressão exercida pela mídia foi um fator 

importante no julgamento da matéria. Alguns deles dão a entender que isso teria sido 

um mecanismo utilizado pela empresa para pressionar o órgão. Aqui, é importante 

salientar que os relatos não indicam pressões diretas por parte da empresa, mas sugerem 

pressões veladas. Salgado, por exemplo, menciona que os executivos da Brahma e da 

Antarctica procuraram, inicialmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso para 

informa-lo que constituiriam uma multinacional verde-amarela e, na sequencia, 

entraram em contato com ela e com Oliveira para informa-los da operação.  

De acordo com os entrevistados, as pressões da mídia e do governo fizeram com 

que a instrução pela SDE e pela SEAE fosse mais rápida do que costuma ser. Os relatos 

indicam que as pressões do governo eram pela aprovação da operação. As instruções da 
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SDE e da SEAE, no entanto, foram contrárias a isso. O caso, relatado por Hebe 

Romano, conselheira no período 1999-2001, foi apreciado em 2000, tendo sido 

aprovado com os votos favoráveis de quatro dos cinco conselheiros que podiam 

participar da votação. À época, o plenário estava completo, mas dois conselheiros se 

declararam impedidos de votar porque possuíam parentes envolvidos com o processo.  

Politicamente, a principal consequência do caso AmBev foi o desgaste do 

CADE, o que deu força às discussões sobre esvaziar os poderes da instituição e 

fortalecer os da SDE. A iniciativa, no entanto, não progrediu. E, com o passar do tempo, 

o CADE ganhou espaço nas disputas com a SDE. Exemplo eloquente disso é que, em 

2004, o Executivo passou a apoiar o projeto de lei 3.937/2004, que amplia os poderes 

do CADE. Um dos dispositivos a ser alterado é o tempo de mandato dos membros do 

plenário, que passaria de dois para quatro anos, sem a possibilidade de recondução. A 

matéria ainda não foi completamente aprovada pelo Congresso. 

Como estratégia para minimizar os impactos do caso AmBev, o governo não 

renovou a maioria dos mandatos que poderia renovar. As entrevistas indicam ainda uma 

consequência interna ao CADE. Durante toda sua gestão como presidente, de 1996 a 

2000, Gesner Oliveira teria se empenhado e, de fato, conseguido construir um clima de 

cumplicidade e de boa convivência entre os diferentes conselheiros que passaram pelo 

plenário da instituição. As pressões do caso AmBev teriam abalado essa característica 

informal do órgão, fazendo com que as discussões em seu interior sobre defesa da 

concorrência permanecessem inexpressivas por um longo período de tempo.  
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Banco Central versus CADE    

Entre 2001 e 2002, ganharam força as discussões sobre a competência do CADE para 

analisar concentrações e práticas anticoncorrenciais no mercado financeiro. Provocada 

pelo Banco Central – que, por sua vez, havia sido provocado pelos bancos –, a 

Advocacia Geral da União (AGU) emitiu parecer favorável à tese de que, nessa área, a 

competência seria exclusiva do BACEN. A posição foi endossada pelo Executivo, que 

subscreveu o documento. Com exceção do então presidente do BACEN Armínio Fraga, 

a diretoria da instituição também era favorável à exclusão do CADE em assuntos 

relacionados ao mercado financeiro, posição defendida também por João Grandino 

Rodas, presidente do CADE à época. A maioria do plenário do órgão, no entanto, 

possuía entendimento divergente e pôde manifestá-lo quando a primeira análise sobre 

concentração bancária chegou ao CADE. Nessa ocasião, decidir se a instituição possuía, 

ou não, competência para analisar casos desse tipo era mais importante do que autorizar, 

ou não, a operação. Sem pressões do governo, a maioria decidiu que sim. Em 

negociações subsequentes com o BACEN, o entendimento do CADE ganhou força, o 

que fez com que o Executivo passasse a apoiar o projeto de lei complementar 265/2007, 

que disciplina a questão. A matéria ainda não foi aprovada. Apesar disso, “[...] a 

competência do CADE hoje é aceita, veja-se, por exemplo a aquisição do Unibanco 

pelo Itaú, que foi notificada” (Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, conselheiro no 

período 2001-2005, em entrevista concedida à Dutra, 2009: 171). 

 

Caso Nestlé-Garoto  

Em 2002, a Nestlé apresentou ao CADE proposta para adquirir a Garoto, sediada em 

Vila Velha (ES). Em virtude da demora na etapa de instrução processual, o conselheiro-
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relator Thompson Almeida Andrade propôs à empresa, com a devida aprovação do 

plenário do CADE, um APRO. Em 2004, ocorreu a votação do processo. Seguindo o 

relator, a maioria do plenário decidiu pela desconstituição total do ato de concentração, 

ou seja, a Nestlé deveria vender a Garoto. A empresa reagiu, e não só no âmbito 

administrativo. A fim de mobilizar a população do Espírito Santo e, consequentemente, 

os deputados e senadores do estado, a empresa passou a dar declarações à imprensa 

segundo as quais a desconstituição da operação afetaria negativamente a região, uma 

vez que causaria desemprego. De acordo com Andrade, o argumento não faz sentido, 

pois a decisão do CADE era para que uma outra empresa assumisse a Garoto, ou seja, a 

empresa não deixaria de existir e, por isso, os empregos não seriam extintos. 

Politicamente, a ofensiva foi mais forte. As autoridades do estado passaram a 

ventilar que a decisão do CADE faria com que a Nestlé desistisse de outros 

investimentos que já havia planejado para o Espírito Santo. Indo além, os parlamentares 

do estado conseguiram criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra os 

membros do plenário do CADE, mas ela não chegou a ser instalada. Conseguiram 

aprovar também a convocação dos conselheiros à CAE. Por fim, os deputados e 

senadores do Espírito Santo tentaram, sem sucesso, uma saída semelhante à do caso 

Gerdau-Pains, qual seja, apresentar recurso hierárquico ao Ministério da Justiça para 

que a decisão do CADE fosse revista. Andrade e os outros entrevistados que 

participaram do caso ressaltam que não sofreram qualquer espécie de pressão do 

Ministério da Justiça ou de qualquer outra instância estatal.  

Apelando diretamente ao CADE, a empresa, após realizar algumas alterações na 

proposta de fusão com a Garoto, conseguiu convencer a maioria dos conselheiros de que 

essas alterações constituíam um fato novo que justificava a reapreciação do caso. O 

plenário, no entanto, entendeu que se tratava de uma continuação do caso e, por isso, 



 
 

59 
 

manteve Andrade como relator da matéria. Alinhado a seu primeiro voto, o relator 

indicou novamente a reprovação da operação. A votação, no entanto, não foi concluída 

de imediato, pois ocorreu pedido de vista. Nesse ínterim, terminou, sem possibilidade 

de recondução, o mandato de Andrade. Apesar disso, a maioria do plenário entendeu 

que a orientação do conselheiro-relator deveria ser mantida e, novamente, a 

desconstituição total da operação foi aprovada. A Nestlé recorreu ao Poder Judiciário e 

o caso não obteve ainda um desfecho definitivo. Os políticos do Espírito Santo, por sua 

vez, reagiram barrando a recondução de Cleveland Prates Teixeira. A indicação de 

Teixeira, que já havia sido aprovada pela sabatina da CAE, não chegou a ser vencida no 

plenário do Senado. A estratégia foi outra. A votação da matéria foi adiada até que o 

próprio Teixeira reivindicou ao Executivo que retirasse o pedido de sua recondução. 

O caso Nestlé-Garoto foi importante porque, ao não interferir no funcionamento 

do CADE, o Executivo abriu espaço para que a instituição pudesse se fortalecer. Prova 

disso é que, pela primeira vez, uma grande operação foi completamente rejeitada. E, ao 

contrário do que ocorreu no caso Gerdau-Pains, a decisão não foi revista pelo plenário 

seguinte. Outro elemento importante do caso foi a manutenção da orientação de 

Andrade após o término de seu mandato. A Lei 8.884/1994 não traz nenhuma 

especificação sobre situações como essa, assim como deixa em aberto diversas outras 

questões que, ao longo do tempo, os diferentes plenários tiveram de disciplinar. Essa 

lacuna da legislação contribuiu para que fossem fortalecidas as suspeitas de ingerência 

política nas operações do mercado cervejeiro. A Brahma havia proposto ao CADE a 

criação de uma joint venture com a Miller. O relator, Renault de Freitas Castro, impôs 

sérias restrições à operação. Durante a apreciação da matéria, seu mandato venceu e ela 

foi encaminhada a outro relator, que propôs restrições mais brandas. Concluída a 

formação da joint venture, o passo seguinte foi a compra da Antarctica.  
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2.2.3. Considerações finais 

A análise dos casos indica que, com o passar dos anos, a intervenção governamental 

cedeu lugar a formas mais sutis de pressão. As tentativas explícitas do Ministério da 

Justiça de anular as decisões do CADE observadas no caso Gerdau-Pains passaram a se 

dirigir, principalmente, aos presidentes da instituição nos casos seguintes. É possível 

que o Executivo tenha diminuído suas investidas contra o órgão porque, se continuasse 

a fazê-lo do mesmo e na mesma intensidade dos casos Gerdau-Pains e AmBev, a 

credibilidade da política antitruste brasileira ficaria cada vez mais abalada, o que 

poderia abalar a credibilidade do próprio governo junto a agentes de mercado. Essa 

suspeita é reforçada pela não-intervenção do Executivo nas disputas entre o CADE e o 

BACEN. Bancos centrais costumam ser uma burocracia com destaque na maioria dos 

governos do Brasil e de outros países. E, no governo FHC, isso não foi diferente. 

Acreditamos, portanto, que, se não fosse o histórico de intervenções governamentais no 

CADE, a postura do Executivo não teria sido tão neutra quanto foi. Ainda que tenha 

manifestado sua posição contrária ao CADE, o Executivo não se comportou de modo a 

impô-la ao órgão. Por fim, no caso Nestlé-Garoto, a intervenção governamental também 

não ocorreu. Portanto, a redução das interferências do Executivo sobre a atuação do 

CADE teve início no governo FHC e, aparentemente, prosseguiu no governo Lula. 

 O fato das intervenções terem deixado de ser tão explícitas não quer dizer que o 

Executivo tenha deixado de tentar alinhar o órgão às suas preferências. Em um contexto 

no qual intervenções diretas geram desgastes não só ao CADE, mas também ao 

governo, é provável que a importância dos mecanismos de controle tenha aumentado. 

Entre esses mecanismos, as restrições orçamentárias possuem um caráter reativo, dado 

que o Executivo só pode utilizá-lo após a tomada da decisão. Por isso, acreditamos que 

ele é menos eficaz do que os outros três mecanismos (escolha dos indicados 
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centralizada pelo Poder Executivo, mandato curto seguido da possibilidade de 

recondução e decisões do CADE atreladas às decisões da SDE e da SEAE). Menos 

ruidoso do que tentar anular as decisões do CADE é tentar constituir um plenário que 

seja favorável à decisão que o Executivo gostaria que fosse tomada. Essa foi a estratégia 

utilizada no caso Gerdau-Pains para que pudesse ser construída uma solução de 

consenso entre o governo, o CADE e a empresa. As ferramentas para construir plenários 

que lhe sejam favoráveis o Executivo possui.  

Caso selecione por engano conselheiros cujas preferências sejam muito distintas 

das suas, basta não indicar a recondução desses indivíduos. O Executivo, no entanto, 

não pode demiti-los. Isso pode ser um problema para ele se coincidir de um caso sobre o 

qual tenha preferência formada chegar ao CADE em um momento no qual o plenário 

não lhe seja favorável. Dada a curta extensão dos mandatos, o Executivo pode ganhar 

tempo a fim de reformar o plenário estendendo o tempo de tramitação do processo, o 

que pode ser feito por meio de atrasos na instrução processual realizada pela SDE e pela 

SEAE. Não dispomos dos meios necessários para analisar se essas estratégias para 

contornar a autonomia do CADE foram utilizadas pelos governos FHC e Lula. Todavia, 

em função do desenho institucional do órgão, afirmamos que elas são estratégias 

possíveis. Com o intuito de aprofundarmos os estudos sobre essas estratégias possíveis, 

analisamos no próximo capítulo como os diferentes governos utilizaram dois dos quatro 

mecanismos de controle à disposição do Executivo, a saber, sua prerrogativa para 

escolher os indicados e o fato dos mandatos serem curtos e seguidos da possibilidade de 

recondução. Juntos, os dois mecanismos formam o que chamamos de política de 

nomeações. 

Antes de prosseguirmos, outros dois pontos dos casos descritos devem ser 

mencionados. Os relatos dos entrevistados indicam que, sobretudo nos casos AmBev e 
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Nestlé-Garoto, os conselheiros, além de se preocupar com os impactos que suas 

decisões teriam nos meios político e midiático, tinham de lidar com pressões 

decorrentes de notícias veiculadas pela imprensa. Isso reforça o argumento de Loureiro, 

Abrucio, et al (1998) de que os membros da burocracia, por mais que não sejam 

políticos, não se preocupam apenas com os aspectos técnicos de suas decisões.  

Outro fato interessante revelado pelos casos é que, ao contrário do que afirmam 

Huber & Shipan (2002), o Executivo pode utilizar o seu poder institucional não apenas 

para reformar burocracias, mas também para manter estruturas que lhe são 

convenientes. Exemplo disso é que, apesar de criar agências reguladoras nas quais os 

mandatos são, em geral, de quatro anos, o governo FHC não procurou reformar a 

estrutura do CADE para aumentar os mandatos dos membros do órgão. Também é 

emblemático o fato de que, apesar de apoiar projeto de lei para realizar tal reforma, o 

governo Lula não se empenhou para que a matéria fosse aprovada. Certamente, uma das 

razões da falta de empenho dos dois governos é o fato de que reformar o órgão de modo 

a aumentar o mandato dos conselheiros e de negar-lhes a possibilidade de recondução 

diminuiria os poderes do Executivo sobre o CADE, especificamente, e sobre o SBDC, 

em geral. 
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Capítulo 2 

Perfis profissionais e política de nomeações como mecanismo de controle 

 

O objetivo do capítulo é analisar como a política de nomeações pode ser conduzida pelo 

Poder Executivo de modo a manter o órgão antitruste no interior de seu rol de 

preferências. Argumentamos que a melhor estratégia para isso é a nomeação de atores 

estatais; mais especificamente, a nomeação de atores estatais que possuam notável saber 

jurídico ou econômico, dadas as necessidades do governo de poder contar com a 

expertise da burocracia quando assim desejar e de não ter sua credibilidade manchada 

junto aos mercados.  

Para tanto, reconstituímos em uma primeira seção o argumento de Gheventer 

(2005) sobre o domínio do Executivo no campo da política antitruste brasileira. O autor 

argumenta que a perspectiva dos presidentes e conselheiros do órgão de permanecerem 

na carreira pública – seja por recondução ao plenário do CADE ou por nomeações 

futuras para outras burocracias – é elemento fundamental para que o governo seja bem-

sucedido em fazer com que a preferência mediana do plenário da instituição permaneça 

próxima a sua. Em uma segunda seção, aprofundamos esse argumento. Fazemos isso 

explorando dois conjuntos de dados, a saber, as taxas de nomeação e de recondução por 

perfil profissional e as composições dos diferentes plenários do órgão.  

 

2.1. Política de nomeações e o predomínio do Executivo sobre a política antitruste 

Em sua obra “Autonomia versus Controle – Origens do novo marco regulatório 

antitruste na América Latina e seus efeitos sobre a democracia” (2005), Alexandre 

Gheventer procura determinar como o Executivo pode controlar o CADE. O autor situa 
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as decisões tomadas pelo órgão em um universo constituído pelas preferências do 

próprio Executivo (UE), do Legislativo (UL), dos consumidores (C) e das firmas (F), 

bem como pela preferência mediana do plenário do CADE (M) e pelas decisões do 

órgão que estejam em um set comum aos dois Poderes (W). O argumento do autor é que 

M pode ser alinhado ao Executivo, principalmente, por meio da política de nomeações. 

O nosso é que, para alcançar esse objetivo, o governo recruta especialmente atores 

estatais. 

De modo simplificado, o esquema proposto por Gheventer (2005) pode ser 

descrito da seguinte maneira. UE e UL estão em pontos intermediários entre C e F, uma 

vez que tanto o Executivo, quanto o Legislativo não podem abrir mão nem dos votos 

que os consumidores podem lhes dar, nem dos financiamentos que podem ser 

concedidos a eles pelas firmas. Todavia, UE estaria mais próximo de F e UL, de C. Isso 

porque, ao conduzir a política antitruste o Executivo estaria mais exposto do que o 

Legislativo a ser responsabilizado pelas ações do CADE e, por isso – em casos de 

repercussões negativas das decisões –, estaria mais exposto também a sofrer perdas 

maiores de credibilidade junto aos mercados. A possibilidade de perda de credibilidade 

seria um incentivo para o Executivo não intervir fortemente nas ações da instituição, o 

que tenderia a beneficiar as firmas, uma vez que poderiam ver suas operações aprovadas 

sem restrições significativas. A intervenção, por sua vez, tenderia a beneficiar os 

consumidores, pois operações sem restrições podem significar maiores concentrações de 

mercado e, portanto, maiores preços e eventuais perdas de empregos decorrentes dos 

ganhos de escala que, por vezes, acompanham operações como, por exemplo, as fusões.  

É importante notar que o esquema proposto por Gheventer (2005) assume um 

pressuposto não enunciado pelo autor, qual seja, o de que as decisões do órgão seriam, 

em geral, pró-firma. Isso só faz sentido se a maioria dos membros da instituição possui 
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ideologia coerente a essa postura ou se, alinhados à teoria de grupos de interesse da 

regulação, assumimos que o órgão está de algum modo capturado pelas empresas. 

Gheventer (2005) desconsidera também que intervenções governamentais no CADE 

podem ser pró-firma. Como relatado no capítulo anterior, foi exatamente isso o que 

ocorreu nos casos Gerdau-Pains e AmBev. Em virtude dessas duas limitações do 

modelo de decisão do CADE elaborado pelo o autor, reproduzimo-lo sem os eixos 

“intervenção” e “não-intervenção” (figura 3.1). 

Figura 3.1. Modelo de decisão 

 

C                                         UL                                        UE                                             F 

                                               W 

Fonte: Gheventer (2005) - adaptado 

 

 De acordo com Gheventer,  

[c]omo o Executivo e o Legislativo negociam ex ante as indicações, a preferência 

mediana (M) da agência deverá estar em W; porém, em duas ocasiões, M pode estar 

fora de W: 1ª) se, por problemas de informação assimétrica, forem indicados nomes 

com preferências extremadas; ou 2ª) se, posteriormente às indicações, forem alteradas 

as preferências do Executivo ou do Legislativo, o que implica alteração do intervalo W 

[...] (p. 177) 

 Em virtude das fortes prerrogativas institucionais do Poder Executivo 

(Figueiredo & Limongi, 1999), entendemos que M tende a se aproximar mais de UE, 

mas que, ainda assim, permanece no intervalo W. Para o autor, se 

U(W) > U(M), então a agência escolhe W; e, caso 

U(W) < U(M), então a agência opta por M, considerando-se que 
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U(W) é função direta da probabilidade de recondução (zero, se [o membro do plenário] 

estiver no segundo mandato) e de obtenção de outros cargos e inversa à perda de 

utilidade por não optar pelo ponto ideal [M]; 

U(M) é função inversa da probabilidade de recondução e de obtenção de outros cargos e 

direta ao ganho de utilidade na escolha do ponto ideal [M] (p. 177) 

  Como aponta o autor, M não é um equilíbrio de longo prazo e, caso esteja 

demasiado distante de UE – ou até mesmo à esquerda de UL –, pode ser trazido para W 

por meio de nomeações futuras (figura 3.2). As preferências do órgão também podem 

ser realinhadas às do Executivo pela utilização de outros mecanismos de controle – 

como, por exemplo, reformas administrativas para esvaziar os poderes da burocracia e 

restrições orçamentárias –, mas, como observa Gheventer (2005), esses outros 

mecanismos levam tempo para ser implementados e, por isso, representam ameaças 

apenas para futuros conselheiros. Ou seja, tais controles podem, ou não, surtir efeito no 

longo prazo. A política de nomeações é mais certeira. Para que M não deixe seu rol de 

preferências ou para que retorne a ele, o governo pode tanto ameaçar com a 

possibilidade de não recondução, quanto se certificar de modo mais cuidadoso que os 

futuros conselheiros são alinhados aos seus interesses ou potencialmente vulneráveis às 

suas demandas. É por essa razão que, também no longo prazo, a política de nomeações 

apresenta-se como o principal instrumento de controle do governo sobre a política 

antitruste no caso brasileiro. Em virtude disso, apresentamos o modelo de Gheventer 

(2005) sem a referência à utilização de outros mecanismos de controle. 
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Figura 3.2. Equilíbrio da política antitruste no longo prazo 

Período 1. Alinhamento do interesse entre a agência e os atores políticos 

 M 

C                                         UL                                        UE                                             F 

                                                W1 

 

Período 2. Divergência de interesses entre a agência e os atores políticos  

  M 

C UL UE F 

 W2 

 

Período 3. Realinhamento de interesses entre a agência e os atores políticos 

  

  M                                             M’ 

C UL                                          UE F 

    W2 

Fonte: Gheventer (2005) – adaptado 

 

O autor não é explícito quanto aos ganhos de utilidade dos membros do plenário 

ao deslocarem M para fora de W. Eles podem estar associados, por exemplo, a propinas 

ou a empregos futuros nas empresas beneficiadas pela decisão do CADE. Todavia, uma 

empresa, para conseguir que M seja alinhado à ela, teria de influenciar a maioria do 

plenário do órgão, dado que esse é colegiado. Ainda que factível, tal influência é 

potencialmente mais difícil de ser exercida do que a que se pode exercer sobre 
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burocracias nas quais as decisões não são colegiadas. Também para o Executivo esse é 

um obstáculo, o qual, segundo Gheventer (2005), pode ser superado com a sinalização 

de recondução ou de nomeações futuras para outros cargos na administração pública. 

Tal estratégia só será útil para o governo manter algum grau de controle sobre a 

instituição se a maioria de seus membros for sensível a um incentivo como esse. Logo, 

esperamos que a maioria dos membros do CADE seja composta por atores estatais e, 

mais precisamente, que as diferentes composições do plenário da instituição sejam 

marcadas pelo predomínio de profissionais desse tipo. Para analisarmos se essa 

estratégia é realmente a que tem sido utilizada pelo Executivo, cabe verificarmos o 

perfil profissional dos indivíduos nomeados e reconduzidos no período coberto pelo 

estudo. É isso o que fazemos na próxima seção. 

 

2.2. A nomeação de atores estatais como mecanismo para controlar a burocracia 

Como vimos no capítulo anterior, as bases da autonomia institucional do CADE foram 

construídas apenas em 1994. Todavia, em 1991, o Executivo, frente às tentativas do 

Ministério da Fazenda de capturar o órgão, fez uso da política de nomeações para 

preservar a influência do Ministério da Justiça sobre o CADE. Ou seja, já naquele 

período, a política de nomeações se mostrava como um elemento importante na relação 

entre o Poder Executivo e a burocracia. Por essa razão, consideramos em nossa análise 

todas as nomeações e reconduções apresentadas desde 1991. 

Conforme exposto na tabela 3.1, as nomeações de atores estatais foram 

superiores às de caráter mais fortemente político, bem como à seleção de reguladores 

advindos dos mercados e / ou da Academia. Enquanto 46,5% dos nomeados eram atores 

estatais; 25,5% eram profissionais de mercado; 19%, acadêmicos e apenas 9% possuíam 
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vinculações políticas mais expressivas. Também no campo das reconduções, os atores 

estatais apresentaram taxas mais elevadas que a de seus pares. 

Tabela 3.1. Nomeações e reconduções por perfil profissional 

 Nomeações Reconduções 

Atores estatais 
20 

(46,5%) 

13 

(56,5%) 

Profissionais de mercado 
11 

(25,5%) 

5 

(22%) 

Acadêmicos 
8 

(19%) 

4 

(17,5%) 

Políticos 
4 

(9%) 

1 

(4%) 

Total 
43 

(100%) 

23 

(100%) 

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

 Apesar de terem sido recrutados em maiores quantidades, os atores estatais, 

sozinhos, não representaram a maioria das nomeações (tabela 3.2). Reunidos na 

categoria “atores não estatais”, profissionais de mercado, acadêmicos e políticos 

representaram 53% do conjunto. 

Tabela 3.2. Nomeações: Atores não estatais versus atores estatais 

 Atores não estatais Atores estatais Total 

Nomeações 
23 

(53%) 

20 

(47%) 

43 

(100%) 

Fonte: currículos – Elaboração própria 
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Além disso, os atores não estatais foram maioria em nove dos 16 plenários 

formados no período (tabela 3.3). 

Tabela 3.3. Maiorias e reconduções por plenário 

Plenário Vigência Maioria Reconduzidos 

1º 1992-1994 Atores estatais Maioria 
2º 1995 Atores estatais Maioria 
3º 1996 Atores estatais Maioria 
4º 1997-1998 Atores estatais Maioria 
5º 1998-1999 Atores não estatais 50-50% 
6º 1999-1999 I Atores não estatais Minoria 
7º 1999-1999 II Atores não estatais Minoria 
8º 2000 Atores não estatais Minoria 
9º 2001-2002 Atores não estatais Minoria 
10º 2003 - 2004 (I) Atores não estatais Maioria 
11° 2004 (II) - 2005 (I) Atores não estatais Maioria 
12º 2005 (II) Atores não estatais Maioria 

13º 2006, 2007 e 2008 
(I) Atores não estatais Maioria 

14º 2008 (II) Atores estatais Maioria 
15º 2008 (III) - 2010 (I) Atores estatais Maioria 
16º 2010 (II) Atores estatais Maioria 

Fonte: Dutra (2009), Relatório Anual do CADE (vários anos), Autor – Elaboração própria 

 

 Diante de tais evidências, não podemos afirmar que, para manter o CADE em 

seu rol de preferências, o Executivo venha nomeando mais atores estatais do que atores 

não estatais ou que venha conduzindo a política de nomeações de modo que os atores 

estatais sejam sempre maioria. Em um contexto no qual atores estatais não são maioria, 

a sinalização de reconduções ao plenário do órgão ou de nomeações futuras para outros 

cargos no interior do Estado não é suficiente para que o governo consiga manter M em 

seu rol de preferências.  

Os dados da tabela 3.3 não são suficientes para confirmarmos a suposição de que 

os atores estatais se portam de modo a manter M alinhado às preferências do Executivo, 

mas ajudam a reforçar tal suposição. Se assumimos que a recondução é sinal de 
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aprovação do governo em relação à atuação do regulador, podemos assumir também 

que a recondução da maioria – seja ela composta por atores estatais ou não estatais – é 

indício de que a atuação de tal plenário, encarado como um ator unitário, foi aprovada 

pelo governo. Ou seja, entendemos que plenários cuja maioria é reconduzida são 

plenários que tomaram decisões alinhadas às preferências do Executivo. Dado que 

associamos o fato de ser ator estatal à maior alinhamento em relação ao governo, o 

esperado é que plenários compostos majoritariamente por atores estatais sejam 

aprovados pelo governo e, em direção oposta, o esperado é que plenários compostos 

majoritariamente por atores não estatais não presenciem a recondução da maioria de 

seus membros. Em 11 de 16 ocasiões (69%), o observado está de acordo com o 

esperado. Em todos os sete plenários nos quais os atores estatais foram maioria, a 

maioria do plenário foi reconduzida. Em quatro das nove ocasiões em que os atores não 

estatais foram maioria, a maioria do plenário não foi reconduzida. Todavia, em outras 

quatro, o plenário teve sua atuação aprovada pelo Executivo, ainda que não fosse 

composto majoritariamente por atores estatais. Em uma delas, foi igual a taxa de 

recondução dos dois tipos de ator.  

 Dado que o Executivo aprovou a atuação de 11 dos 16 plenários (69%) – 

incluindo os quatro casos nos quais os atores estatais não eram maioria –, podemos 

afirmar que, no período 1991-2010, ele foi bem sucedido em manter o CADE no 

interior de seu rol de preferências. Pela óptica do modelo principal-agente, podemos 

afirmar também que esse resultado só foi possível porque o governo (o principal) foi 

bem-sucedido na minimização do problema de assimetria de informação em relação às 

preferências dos reguladores (o agente), seja porque foi capaz de selecionar indivíduos 

alinhados às suas preferências – tendo superado, portanto, o problema da seleção 

adversa –, seja porque foi capaz de fiscalizar adequadamente os reguladores e, graças a 
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isso, reduzir o problema do risco moral. No caso do CADE, os mandatos são demasiado 

curtos. Por isso, a possibilidade de recondução é um mecanismo capaz de incentivar a 

cooperação dos membros do plenário com o governo e um mecanismo ainda melhor 

para corrigir eventuais erros de seleção adversa.  

 A suposição do trabalho é que a possibilidade de recondução como mecanismo 

de controle é mais eficiente no caso dos atores estatais. Isso porque suas carreiras são 

baseadas em cargos na administração pública e, em virtude da pouca estrutura das 

carreiras públicas brasileiras, eles dependem mais do que os atores não estatais de 

nomeações políticas. Em relação à recondução, os valores observados estão registrados 

na tabela 3.4. Caso os eventos fossem inteiramente independentes, as probabilidades 

deveriam se assemelhar aos valores da tabela 3.5.  

Tabela 3.4. Não reconduções versus reconduções observadas 

 
Atores não estatais

(ANE) 

Atores estatais 

(AE) 
Total 

Não reconduções 

(NR) 

13 

(56,5%) 

7 

(35%) 
20 

Reconduções 

(R) 

10 

(43,5%) 

13 

(65%) 
23 

Total 
23 

(100%) 

20 

(100%) 
43 

Fonte: currículos – Elaboração própria 
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Tabela 3.5. Não reconduções versus reconduções esperadas10 

 
Atores não estatais

(ANE) 

Atores estatais 

(AE) 
Total 

Não reconduções 

(NR) 

11 

(48%) 

9 

(45%) 
20 

Reconduções 

(R) 

12 

(52%) 

11 

(55%) 
23 

Total 
23 

(100%) 

20 

(100%) 
43 

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

 As taxas de recondução não podem ser encaradas como uma prova definitiva 

sobre a aprovação do governo em relação à atuação de um conselheiro ou de um 

plenário porque é possível que o indivíduo não almeje a recondução. Os profissionais de 

mercado, por exemplo, podem utilizar a atuação em órgãos reguladores como um 

trampolim para cargos de maior visibilidade e remuneração na iniciativa privada 

(Wilson, 1980; Cohen, 1986; Salant, 1995). Todavia, a duração dos mandatos no CADE 

é demasiado curta quando comparada aos mandatos de outros órgãos reguladores. Dois 

mandatos no CADE correspondem a quatro anos, período inferior a um único mandato 

na ANATEL. Por isso, assumimos que também os profissionais de mercado e os 

                                                            
10 Os valores foram calculados a partir da probabilidade de um indivíduo ser ator não estatal e ser 

reconduzido. Assim, temos: P (ANE ∩ R) = P (ANE) * P (R) = 23/43 * 23/43 = 0,534 * 0,534 = 0,285 → 

Fe (ANE ∩ R) = 0,285 * 43 = 12,255 = 12. Dada a existência de associação entre o fato de ser ator estatal 

e ser reconduzido, é possível calcularmos as chances dos atores estatais serem reconduzidos em relação às 

chances dos atores não estatais serem reconduzidos: 

Chance (C) (ANE ∩ R) = 10/13 = 0,769 

C (AE ∩ R) = 13/7 = 1,857  

Razão de chance (Ө) = 1,857/0,769 = 2,414 → (Ө – 1) * 100 = (2,414 – 1) * 100 = (1,414) * 100 = 

141,1% → Os atores estatais possuem 141,1% a mais de chance do que os atores não estatais de serem 

reconduzidos. 



 
 

74 
 

acadêmicos buscam a recondução, mas que, apesar disso, o alinhamento entre eles e o 

Executivo é mais difícil de ser obtido quando comparado ao alinhamento possível entre 

atores estatais e governo. Os dados da tabela 3.6 reforçam essas suposições. Como 

podemos observar, entre os atores estatais, a taxa de recondução – entendida, aqui, 

também como taxa de aprovação do Executivo em relação à atuação dos conselheiros – 

é superior às taxas de seus pares. Portanto, podemos afirmar que, em geral, os atores 

estatais contribuíram para que M fosse mantido alinhado às preferências do Executivo 

(evidenciado pela maior taxa de recondução ilustrada na tabela 3.4) e que, no interior no 

conjunto de atores estatais, a maioria contribuiu para isso (tabela 3.6).  

Tabela 3.6. Reconduções por perfil profissional 

 
Atores 

estatais 

Profissionais 

de mercado 
Acadêmicos Políticos Total 

Nomeações 20 11 8 4 43 

Reconduções 
13 

(65%) 

5 

(45,5%) 

4¹ 

(57%) 

1 

(25%) 

23² 

(56%) 
1 O mandato de Ricardo Machado Ruiz, que é acadêmico, encerra-se em 2012. A não recondução de 
Ronaldo Porto Macedo Jr., que também é acadêmico, também foi retirada do conjunto de reconduções 
possíveis porque, segundo sua entrevista, o Executivo ofereceu-lhe a recondução, mas a atuação dele 
como conselheiro do CADE vinha sendo contestada pela Procuradoria Geral da República e, por isso, ele 
não a aceitou. Portanto, o universo de reconduções possíveis é constituído por seis casos, e não por oito. 

2 Inclui a recondução de Cleveland Prates Teixeira. Mesmo que ele não tenha sido de fato reconduzido, é 
importante aos propósitos do trabalho a recondução ter sido encaminhada pelo Executivo ao Senado. 
Pelas razões expostas acima, as 23 reconduções são comparadas a 41 nomeações. 

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

 As tabelas 3.7 e 3.8 indicam, respectivamente, como as nomeações e as 

reconduções se distribuíram entre os três governos do período 1991-2010. O governo de 

Collor/Itamar foi o que mais recorreu à nomeação de atores estatais. Conforme exposto 

no capítulo anterior, esse governo entendia que as atividades do CADE só poderiam ser 

retomadas e sustentadas diante de outras burocracias se fossem nomeados para o órgão 
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indivíduos que possuíssem amplo conhecimento sobre o funcionamento da máquina 

pública (Dutra, 2009). De fato, das sete indicações que fez, seis foram de atores estatais. 

Em virtude do escalonamento dos mandatos, o governo Collor/Itamar poderia renovar o 

mandato de cinco conselheiros e assim o fez. Como vimos, os mandatos dos outros dois 

conselheiros poderiam ter sido renovados pelo governo FHC, mas isso não aconteceu.  

Tabela 3.7. Nomeações por governo e por perfil profissional 

 Collor/Itamar FHC Lula Total 

Atores estatais 
6  

(86%) 

7 

(33,5%) 

7 

(41%) 

20 

(44,5%) 

Profissionais 

de mercado 
0 

7 

(33,5%) 

4 

(23%) 

11 

(24,5%) 

Acadêmicos 0 
5 

(24%) 

5 

(30%) 

10¹ 

(22%) 

Políticos 
1 

(14%) 

2 

(9%) 

1 

(6%) 

4 

(9%) 

Total 
7 

(100%) 

21 

(100%) 

17 

(100%) 

45² 

(100%) 

¹ Exclusivamente acadêmicos, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e Cleveland Prates Teixeira foram 
nomeados no governo de Fernando Henrique Cardoso e reconduzidos pelo governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Por isso, foram contabilizados também como nomeações desse último governo. É por essa razão 
que, aqui, o total de acadêmicos é igual a 10, e não a oito, como na tabela 2.1.  

² A soma é igual a 45 casos – e não a 43 – pelas mesmas razões expostas acima. 

Fonte: currículos – Elaboração própria 
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Tabela 3.8. Reconduções possíveis e efetuadas por governo e por perfil profissional 

  
Atores 

estatais 

Profissionais 

de mercado 
Acadêmicos Políticos Total 

Collor/Itamar 

Nomeações 6 0 0 1 7 

Reconduções 

possíveis 

5 

(100%) 
0 0 0 

5 

(100%) 

Reconduções 

efetuadas 

5 

(100%) 
0 0 0 

5 

(100%) 

FHC 

Nomeações 7 7 5 2 21 

Reconduções 

possíveis 

7 

(100%) 

6 

(100%) 

2 

(100%) 

1 

(100%) 

16 

(100%) 

Reconduções 

efetuadas 

3 

(43%) 

2 

(33,5%) 

1 

(50%) 

1 

(100%) 

7 

(44%) 

Lula 

Nomeações 7 4 5 1 17 

Reconduções 

possíveis 

7 

(100%) 

4 

(100%) 

2 

(100%) 
1 

14 

(100%) 

Reconduções 

efetuadas 

5 

(71%) 

3 

(75%) 

1 

(50%) 
0 

9 

(64%) 

¹Exclusivamente acadêmicos, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer e Cleveland Prates Teixeira foram 
nomeados no governo de Fernando Henrique Cardoso e reconduzidos pelo governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Por isso, foram contabilizados também como nomeações desse último governo. É por essa razão 
que, aqui, o total de acadêmicos é igual a 10, a recondução deles é igual a dois, a quantidade de 
nomeações é igual a 45 e o de reconduções, a 21; quando, na realidade, os números são os seguintes: oito 
acadêmicos, quatro reconduções de profissionais desse tipo, 43 nomeações no total e 23 reconduções.  

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

 Durante o governo FHC, as nomeações de atores estatais foram inferiores tanto 

às do governo anterior, quanto às do governo Lula. No campo das nomeações, a equipe 

de FHC conferiu aos profissionais de mercado o mesmo espaço concedido aos atores 

estatais. Todavia, a aprovação foi maior em relação à conduta desses últimos. Enquanto 

o governo reconduziu 33,5% dos profissionais de mercado que poderiam ter seus 

mandatos renovados, reconduziu 43% dos atores estatais que se encontravam nessa 

situação. Por fim, o governo Lula, assim como o governo Collor/Itamar, nomeou uma 

quantidade maior de atores estatais e, assim como os dois governos anteriores, 

reconduziu mais reguladores com esse perfil. Todavia, em relação à aprovação dos 
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conselheiros, o governo Lula reconduziu 71% dos atores estatais que poderia reconduzir 

e 75% dos profissionais de mercado. 

Em termos gerais, o governo FHC foi o que menos recorreu às reconduções, 

logo, foi também o que menos aprovou as atuações dos plenários que constituiu: 44% 

de recondução / aprovação frente à 100% no governo Collor/Itamar e 64% no governo 

Lula. Não possuímos evidências que possam explicar de modo definitivo tal variação, 

mas é fato que, aliada aos casos discutidos no capítulo anterior, ela indica que o governo 

FHC foi o menos bem-sucedido em fazer com que as preferências do CADE se 

mantivessem próximas às suas. O sucesso dos governos Collor/Itamar e Lula, por sua 

vez, indica que ou esses governos souberam conduzir a política de nomeações de modo 

a escolher indivíduos cujas preferências eram próximas às suas ou que utilizaram mais 

incentivos à cooperação, como, por exemplo, a promessa de recondução ou de cargos 

futuros na administração pública.  

Consoante a esses resultados, os governos FHC e Lula também apresentaram 

graus diferente em relação à recondução / aprovação da atuação coletiva dos plenários. 

Conforme indicado pela tabela 3.3, foram constituídos oito plenários durante o governo 

FHC. Desses, quatro (50%) tiveram a atuação reprovada, ou seja, a maioria de seus 

membros não foi reconduzida. Três (37,5%) foram aprovados. E, em um caso (12,5%), 

foram iguais as taxas de recondução e de não recondução. Chama atenção o fato de que 

os três plenários cuja atuação foi aprovada eram constituídos por atores estatais e os 

quatro cuja atuação foi reprovada eram constituídos por atores não estatais. No governo 

FHC, as reprovações em relação aos plenários tiveram início entre 1999 e 2000, 

coincidindo, portanto, com o caso AmBev. Já no governo Lula, os sete plenários 

constituídos (quatro formados majoritariamente por atores não estatais e três formados 
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majoritariamente por atores estatais) foram aprovados pelo governo, sinal de que as 

decisões do órgão se mantiveram no interior de seu rol de preferências. 

Pelas evidências apresentadas, confirmamos a suposição de que a nomeação e a 

recondução de atores estatais foi um mecanismo largamente utilizado pelo Executivo 

para tentar manter M no interior de seu rol de preferências, mas não há indícios para que 

comprovemos que tal estratégia tenha sido suficiente para isso. Resta saber como o 

governo compatibilizou essa estratégia de controle – ainda que parcial – com a 

necessidade de escolher nomes que não manchassem a credibilidade do CADE. Nossa 

suposição é que, para isso, ele tenha optado preferencialmente pela nomeação de 

especialistas, e, mais especificamente, pela nomeação de especialistas que fossem 

também atores estatais. Como vimos no capítulo 2, foram nomeados 35 especialistas e 

somente oito não especialistas, sendo que, entre esses últimos, apenas quatro 

apresentavam indícios de que a nomeação tenha se pautado mais fortemente em 

preocupações clientelistas. 

De acordo com o esperado, o Executivo recorreu principalmente aos atores 

estatais quando da seleção de especialistas (tabela 3.9). Todavia, como demonstrado 

pela tabela 3.10, ao recorrer aos profissionais de mercado, priorizou a seleção de 

especialistas, resultado também esperado por nós. Pela maneira como as categorias do 

trabalho foram construídas, já era esperado também que houvesse uma completa 

sobreposição entre especialistas e acadêmicos. Conforme explicação do anexo 

metodológico, não há especialistas entre as nomeações políticas porque foram alocados 

nessa categoria justamente os indivíduos que, além de possuir vinculações partidárias 

mais expressivas, não eram especialistas.  
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Tabela 2.9. Especialistas por perfil profissional 

Atores estatais 
Profissionais de 

mercado 
Acadêmicos Total 

17 

(48,5%) 

10 

(28,5%) 

8 

(23%) 

35 

(100%) 

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

Tabela 2.10. Especialistas entre os perfis profissionais 

 Atores 

estatais 

Profissionais 

de mercado 
Acadêmicos Políticos Total 

Nomeações 20 11 8 4 43 

Especialistas 17 

(85%) 

10 

(90%) 

8 

(100%) 
0 

35 

(81%) 

Fonte: currículos – Elaboração própria 

 

3.3. Considerações finais 

O capítulo procurou identificar os contornos da política de nomeações a fim de verificar 

se os atores estatais foram, realmente, os mais recrutados no período 1991-2010. 

Constatamos que não. Esse resultado impede que promessas do Executivo de 

recondução ao plenário do CADE ou de cargos futuros na administração pública 

funcionem como um mecanismo capaz de garantir, sozinho, o controle governamental 

sobre o órgão. Apesar disso, reunimos evidências de que a seleção de profissionais com 

esse perfil é um elemento importante na tentativa governamental de obter tal controle. 

Os atores estatais não só foram mais reconduzidos que seus pares, como a grande 

maioria dos atores estatais foi reconduzida. Uma vez que só são reconduzidos 

indivíduos que não tomaram decisões fora do rol de preferências do Executivo, essas 
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taxas de recondução podem indicar que os atores estatais contribuíram mais que seus 

pares para que as decisões do órgão se mantivessem alinhadas às preferência do 

governo e que a grande maioria dos atores estatais contribuiu para isso. Caso essa 

interpretação esteja correta, podemos afirmar que, apesar das promessas de recondução 

ou de cargos futuros não ser suficiente para que o Executivo mantenha o controle sobre 

a burocracia, tais promessas são, de fato, um mecanismo de controle mais eficaz em 

relação aos atores estatais, tal como postulamos na apresentação do presente trabalho. 

Por fim, vale destacar que, conforme esperávamos, o Executivo, em cumprimento à lei e 

também para obter ganhos de credibilidade, recorreu largamente à seleção de 

especialistas. Mas, na tentativa de manter algum grau de controle sobre o CADE, 

indicou especialistas que eram também atores estatais. 

A comparação entre governos, por sua vez, indicou que o governo Lula foi mais 

bem-sucedido que o governo FHC na condução da política de nomeações. Além de 

reconduzir / aprovar a maioria de seus indicados, reconduziu / aprovou a grande maioria 

tanto de atores estatais, quanto de profissionais de mercado. Ou seja, o governo Lula 

utilizou pouco a etapa de recondução da política de nomeações para corrigir eventuais 

erros cometidos na etapa de indicação. Isso indica que esse governo foi capaz de superar 

o problema de seleção adversa – escolhendo reguladores que possuíam preferências 

semelhantes às suas – ou que, apesar de ter cometido erros na etapa de indicação, foi 

capaz de incentivar à cooperação conselheiros com preferências distintas das suas. Não 

possuímos os elementos necessários para avaliar a qual dessas duas razões se deve o 

sucesso desse governo.  

 Em relação aos profissionais de mercado, vale destacar que, com exceção do 

governo FHC, eles foram, em geral, recrutados em menores quantidades do que os 

atores estatais, mas, quando o Executivo os recrutou, recorreu a indivíduos que eram 
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também especialistas. Esse resultado confirma nossas suspeitas de que profissionais de 

mercado que não são especialistas são opções menos interessantes para o governo, uma 

vez que podem render mais ônus do que bônus ao Executivo. Todavia, diferentemente 

do que esperávamos, os profissionais de mercado foram recrutados em maiores 

quantidades do que os acadêmicos. Certamente, os agentes de mercado conhecem 

menos os indivíduos que são exclusivamente acadêmicos do que aqueles que são 

profissionais de mercado. É possível, portanto, que os acadêmicos, por serem menos 

conhecidos, representem incertezas maiores e que, por isso, sejam recebidos com 

desconfianças maiores por esses agentes. Ou seja, a imprevisibilidade em relação ao 

comportamento dos acadêmicos é superior aos benefícios da neutralidade que, à 

princípio, eles possuem em relação às empresas reguladas.  
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Considerações finais 

 

O presente trabalhou procurou avaliar se e como a política de nomeações pode ser 

utilizada pelo Poder Executivo como um mecanismo capaz de lhe garantir algum grau 

de controle sobre as decisões tomadas pelo CADE, uma burocracia dotada de autonomia 

formal. Ao analisarmos as características institucionais do órgão no capítulo 2, 

constatamos que a política de nomeações é composta por dois elementos, a saber, a 

seleção de conselheiros e presidentes centralizada no Executivo e o fato dos mandatos 

serem curtos e seguidos da possibilidade de recondução. Juntas, essas duas 

características institucionais permitem ao governo corrigir com alguma agilidade erros 

de seleção adversa, garantindo que as decisões do órgão não se afastem do seu rol de 

preferências ou que para ele retornem em um curto período de tempo. 

Argumentamos também que o curto tempo de mandato pode funcionar como um 

incentivo para que os conselheiros busquem a recondução, induzindo esses indivíduos a 

cooperar com o Executivo. Em virtude das características das carreiras públicas 

brasileiras, defendemos que tal mecanismo pode surtir efeitos maiores sobre os atores 

estatais. Por essa razão, o esperado por nós era que os atores estatais tivessem sido 

nomeados em maiores quantidades que seus pares. Como vimos, isso realmente 

aconteceu no período 1991-2010. Mais relevante que essa informação é o fato de que 

eles foram também os mais reconduzidos, tanto em relação a cada uma das outras 

categorias individualmente, quanto em relação ao conjunto mais amplo de atores não 

estatais. 

Ainda que procure conduzir a política de nomeações de modo a manter algum 

grau de controle sobre as decisões da burocracia, o Executivo não pode ignorar o fato de 
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que suas decisões repercutirão junto à sociedade. Como vimos no capítulo 1, a 

visibilidade da política de defesa da concorrência é baixa, uma vez que seus impactos 

positivos ou negativos sobre os cidadãos-eleitores é difuso. Os agentes de mercado, no 

entanto, podem ser largamente prejudicados ou beneficiados pelas decisões do Estado 

nessa área. Por isso, possuem fortes incentivos para prestar atenção à política. Diante 

disso, o Executivo é constrangido a selecionar reguladores que sejam bem vistos por 

esses agentes. Por essa razão, o esperado por nós era que, em geral, as nomeações 

obedecessem ao dispositivo legal que exige a posse de notável saber jurídico ou 

econômico. O observado esteve de acordo com o esperado. Entre os 43 nomeados, 35 

eram especialistas. Entre os oito que não se encaixavam nessa categoria, apenas quatro 

foram selecionados por razões estritamente políticas. 

A fim de compatibilizar a busca por ganhos de credibilidade e a possibilidade de 

manter algum grau de controle sobre o CADE, esperávamos também que, entre os 

especialistas, a maioria fosse de atores estatais. Mais uma vez, o observado esteve de 

acordo com o esperado, confirmando que a seleção de atores estatais foi um dos pilares 

fundamentais da política de nomeações para o CADE no período 1991-2010. 

Acreditamos que isso foi possível pelo fato das carreiras públicas brasileiras serem 

pouco estruturadas, o que torna os atores estatais mais dependentes do Poder Executivo 

e, portanto, potencialmente menos autônomos em relação a ele. As evidências 

levantadas pela pesquisa – sobretudo as elevadas taxas de recondução dos atores estatais 

– fortalecem essa suspeita, mas não a comprovam. Para tanto, seria necessário analisar 

de modo sistemático os votos dos atores estatais em matérias nas quais o Executivo 

claramente manifestou suas preferências. A análise desses dados mostra-se, portanto, 

como um caminho interessante para pesquisas futuras. 
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Ainda que tenhamos analisado quatro casos de grande repercussão no período, 

não possuímos evidências suficientes para afirmar se, desde sua refundação, o CADE 

tem atuado, ou não, de modo autônomo em relação ao Executivo. Podemos afirmar, no 

entanto, que, no período coberto pela análise, as condições para o funcionamento 

autônomo do órgão não estiveram plenamente garantidas. Em relação às condições 

institucionais, os mandatos curtos seguidos da possibilidade de recondução é uma 

limitação expressiva, sendo, recorrentemente, apontada pelos ex-conselheiros da 

instituição e por organismos internacionais. E, pelo lado da política de nomeações, 

existem evidências – ainda que não conclusivas – de que os atores estatais se portam de 

modo a garantir que as decisões do órgão mantenham-se no interior do rol de 

preferências do Executivo.  
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Anexo metodológico 

Compilação dos dados e codificação das categorias 

 

Compilação dos dados 

As informações profissionais de cada um dos quatro presidentes e dos 39 conselheiros 

do CADE no período 1991-2010 foram obtidas nos currículos anexados às mensagens 

presidenciais de nomeação enviadas ao Senado Federal. Em menor medida, foi utilizado 

também o currículo Lattes dos indivíduos que o possuem. Outra fonte de informação 

largamente utilizada foi a obra “Conversando com o CADE” (Dutra, 2009). O livro 

contém as respostas de 23 ex-membros do plenário do órgão a cinco perguntas, quais 

sejam, “Qual é a sua formação?”, “Como se deu a sua ida para o CADE?”, “Como você 

encontrou o CADE?”, “Quais foram os principais casos que você julgou?” e “Qual a 

importância da defesa da concorrência para a sociedade brasileira?”. Desse conjunto de 

entrevistas, utilizamos 22 delas para a construção do banco de dados. A entrevista não 

utilizada foi a de Mauro Grinberg, ex-conselheiro em período anterior à 1991. 

 Dado que o trabalho se pauta principalmente nos currículos apresentados quando 

das nomeações dos indivíduos, as informações reunidas se referem às experiências 

profissionais que eles possuíam até aquele momento. Por isso, eventuais experiências 

profissionais – como, por exemplo, publicações de trabalhos – obtidas no interregno 

entre a nomeação e a tomada de posse do cargo não foram contabilizadas. No caso dos 

indivíduos que foram reconduzidos, foram registradas apenas as experiências 

profissionais obtidas até a primeira nomeação para conselheiro ou presidente. Como 

veremos, atuações prévias no próprio CADE – seja como assessor de conselheiro 

(Marcelo Procópio Calliari), seja como procurador do órgão (Arthur Sanchez Badin e 

Fernando de Magalhães Furlan) – são registradas como tempo de experiência no SBDC 
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e, por isso, os indivíduos que as possuíam são considerados especialistas no tema 

quando da nomeação para o posto de conselheiro ou de presidente. Vale destacar que, 

ao assumir como principal fonte de pesquisa os currículos apresentados ao Senado 

Federal, o trabalho baseia-se fortemente em informações públicas. O efeito dessa 

escolha metodológica é que informações não divulgadas pelos próprios indivíduos – 

como, por exemplo, consultorias para empresas e relações partidárias – puderam ser 

registradas de modo muito limitado.  

 

 

Codificação das categorias 

Nomeação estritamente política 

De acordo com Loureiro, Abrucio, et al (1998), mesmo as nomeações feitas por um 

governo que não se pautem em preocupações clientelistas possuem algum componente 

político. Por isso, toda nomeação é política. No entanto, nomeações fortemente 

alinhadas à patronagem continuam a existir. Interpretamos que esse tipo de nomeação 

ocorre quando a escolha do regulador é pautada não pela tentativa do Executivo de 

aprimorar a expertise da burocracia ou para torna-la mais responsiva a ele, mas sim para 

recompensar com cargos – e, portanto, com posições de poder e com dinheiro – aliados 

políticos ou indicações de tais aliados. Identificar tais nomeações por meio da análise de 

currículos é tarefa difícil e o resultado, certamente, não é preciso, mas indícios podem 

ser obtidos. Para tanto, utilizamos dois critérios: não estar alocado na categoria 

“especialista” (descrita abaixo) e possuir vinculações partidárias. Entre essas, 

consideramos, sobretudo, serviços prestados a partidos – como, por exemplo, serviços 

de advocacia –, exercícios de mandato e tentativas de eleição.  
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 Quatro indivíduos se encontram nessa categoria. São eles: Edison Rodrigues-

Chaves (delegado do Movimento Unidade Democrática do Estado do Amazonas – 

Muda Amazonas, que reuniu vários partidos), Leônidas Rangel Xausa (suplente de 

senador pelo PMDB-RS), Miguel Tebar Barrionuevo (coordenador da campanha do 

PSDB ao governo do Estado de São Paulo em 1998/1999) e Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe (candidato ao governo do Mato Grosso nas eleições de 1990 pelo PT). Em 

virtude dos propósitos do trabalho, os indivíduos alocados nessa categoria foram 

retirados das demais nas quais pudessem se encaixar. Desses quatro conselheiros, 

apenas Leônidas Rangel Xausa teve seu mandato renovado pelo Executivo, o que, nesse 

universo de quatro casos, representa 25% de renovação. 

 Conforme descrito nas tabelas do capítulo 3, as 43 nomeações se dividem da 

seguinte maneira: 20 indivíduos são atores estatais (ou atores estatais e acadêmicos); 11, 

são profissionais de mercado (ou profissionais de mercado e acadêmicos); oito, são 

exclusivamente acadêmicos; e, por fim, quatro estão alocados apenas em “nomeações 

estritamente políticas”. 

 

Ator estatal 

Dois critérios foram utilizados para que um indivíduo fosse considerado um ator estatal. 

O primeiro deles é ter ingressado no Estado por meio de concurso público. Isso inclui 

concursos para a burocracia, para a magistratura, para o Ministério Público Federal e 

também para a Procuradoria-Geral da União. Membros de procuradorias estaduais 

(Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo) e 

de ministérios públicos estaduais (Ronaldo Porto Macedo Jr., do Ministério Público de 

São Paulo) não foram considerados atores estatais. Os indivíduos que ingressaram no 

Estado por meio de concurso e que já haviam se aposentado quando da nomeação foram 
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alocados nessa categoria apenas se continuaram a atuar no interior da máquina pública 

após a aposentadoria. Os aposentados são João Bosco Leopoldino da Fonseca, João 

Grandino Rodas e Thompson Almeida Andrade. Desses, João Bosco Leopoldino da 

Fonseca e Thompson Almeida Andrade deixaram o Estado após se aposentarem. O 

primeiro passou a atuar na iniciativa privada e o segundo, continuou na Academia.  

 Caso não fosse concursado, o indivíduo, para ser considerado um ator estatal, 

deveria apresentar anos de trabalho no setor público federal igual ou superior à mediana 

do conjunto de todos os indivíduos que possuíssem pelo menos um ano de experiência 

no setor público federal. A mediana desse conjunto é igual a 13,5 anos. Dado que 

contabilizamos apenas os anos – e não os meses de trabalho –, assumimos 13 anos 

como o valor de “corte”. A média não foi escolhida como critério de seleção porque 

alguns indivíduos – principalmente os de idade mais avançada e concursados – 

apresentavam muitos anos no setor público federal. Entre os anos de trabalho no setor 

público federal, não estão incluídas experiências acadêmicas em universidades federais. 

Em sete casos não foi possível verificar se o indivíduo era concursado ou não. São eles: 

Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, Neide Teresinha Malard, Marcelo Monteiro Soares, 

Renault de Freitas Castro, Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva, Fernando de 

Magalhães Furlan e César Costa Alves de Mattos. Todavia, os sete, no momento da 

indicação presidencial, apresentavam anos de serviço no setor público igual ou superior 

à mediana e, por isso, foram classificados como atores estatais. 

 A principal fragilidade dessa categoria é que indivíduos não concursados que 

estivessem dando início a uma carreira no interior do Estado não tenham sido 

considerados como atores estatais. Esse parece ser o caso de Luiz Fernando Rigato 

Vasconcellos e de Arthur Sanchez Badin. Ambos não se alinhavam ao perfil acadêmico 

e estavam afastados do mercado há mais de três anos e, por isso – como veremos abaixo 
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–, não foram considerados profissionais de mercado. Além disso, em período 

imediatamente anterior ao da nomeação para atuar no plenário do CADE, Vasconcellos 

estava na SEAE e Badin, no próprio CADE, como procurador da instituição. Dado que 

ambos foram recrutados das fileiras do Estado, eles são classificados pelo trabalho 

como atores estatais, ainda que não fossem concursados e possuíssem menos de 13 anos 

de trabalho no setor público federal. Uma solução melhor teria sido verificar se, após 

atuar no CADE, eles permaneceram no interior do Estado. Não foi possível fazer isso 

porque nenhum dos dois possui currículo Lattes, fonte de informação que, ao contrário 

dos registros dos sites de busca da Internet, é reconhecida pelo próprio indivíduo, sendo, 

portanto, confiável. Mesmo que tenham passado a atuar na iniciativa privada, é razoável 

encará-los como atores estatais no momento em que foram nomeados porque, até aquele 

momento, as carreiras de ambos estavam fortemente baseadas em diferentes posições no 

interior da máquina pública, o que, supomos, podia ser encarado pelo Executivo como 

uma possibilidade de controle sobre ambos.        

 Ao todo, são 20 os atores estatais do conjunto. 

 

Profissional de mercado 

Para ser considerado um profissional de mercado, o indivíduo poderia estar afastado de 

colocações no setor privado há, no máximo, três anos. Em geral, órgãos reguladores 

estipulam um período de quarentena para que seus ex-membros possam (voltar a) atuar 

na iniciativa privada após deixar o posto de regulador. Após esse período, é bastante 

provável que as informações privilegiadas que possuam já tenham “caducado”. 

Seguindo essa mesma lógica, estipulamos arbitrariamente que, se o indivíduo estava 

afastado do setor privado há mais de três anos, é provável que os laços – sejam eles de 

amizade ou profissionais – e as informações que possuísse sobre o setor no qual atuava 
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previamente já estivessem algo superadas. Por essa razão, consideramos que, para a 

construção da presente categoria, era mais relevante o tempo que o indivíduo estava 

afastado do mercado do que o tempo que ele havia atuado nele. Entre as atividades 

privadas, são consideradas todas e quaisquer colocações em empresas e em escritórios 

de advocacia, bem como atividades autônomas de consultoria que puderam ser 

identificadas pela pesquisa.  

 Em quatro casos, há imprecisões. Pelos currículos de Hebe Teixeira Romano e 

de Gesner José de Oliveira Filho não foi possível identificarmos se, enquanto atuavam 

no setor público federal, também atuavam no setor privado. Diante desse impasse, o 

critério de anos de serviço no setor público federal foi utilizado. Hebe Romano, com 13 

anos de trabalho, possuía tempo de experiência igual à mediana e Gesner de Oliveira, 

com apenas 3, estava abaixo dela. Por isso, a primeira foi alocada apenas em “atores 

estatais” e o segundo, em “profissionais de mercado”. Já em relação à Elizabeth Maria 

Mercier Querido Farina e Paulo Furquim de Azevedo não foi possível verificar se, entre 

outros pareceres que emitiram, os do processo administrativo referente à aquisição da 

totalidade das quotas na NatSteel Brasil no capital social da Açominas pelo Grupo 

Gerdau, em 2002, e no caso da aquisição da Manah pela Bunge (ato de concentração nº 

08012.004904/00-97), em 2003, foram à favor das empresas ou à pedido do próprio 

CADE. Dado que nenhum dos dois possuía nenhum ano de experiência no setor público 

federal, eles foram classificados como “profissionais de mercado”11. Como veremos, os 

quatro foram alocados também na categoria “acadêmicos”. 

 No conjunto, existem 11 profissionais de mercado. 

 

                                                            
11 As informações sobre a atuação de Elizabeth Farina nesses dois casos encontram-se não em seu 

currículo, mas sim no de Paulo Furquim. 
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Acadêmico 

Foram considerados acadêmicos os indivíduos que atenderam concomitantemente a dois 

critérios: estavam associados a alguma instituição de Ensino Superior – como 

pesquisadores ou mesmo apenas como professores – ou estavam afastados de uma há, 

no máximo, três anos e possuíam trabalhos publicados. Para a construção dessa 

categoria, o ideal teria sido considerar apenas as publicações em periódicos acadêmicos. 

Todavia, dado o vasto rol de revistas mencionadas em todos os 43 currículos, foi 

impossível verificar se cada uma delas era acadêmica ou não. Por isso, entre as 

publicações, só não foram considerados artigos de jornal – como, por exemplo, Gazeta 

Mercantil, Folha de São Paulo e Correio Braziliense – e de revistas de grande circulação 

– como, por exemplo, Veja e Isto É. O “corte” de três anos foi arbitrário e foi assumido 

apenas para que não fossem considerados acadêmicos indivíduos que possuíam 

trabalhos publicados mas que não eram vinculados à Academia. Os anos de docência e / 

ou de pesquisa não foram utilizados como critério porque é recorrente a carreira 

acadêmica ter início a partir dos 30 anos ou mais. Por isso, os indicados nessa faixa 

etária poderiam ser, sim, acadêmicos, mas acadêmicos em início de carreira12.    

 O conjunto possui 27 acadêmicos. Desses, oito indivíduos são exclusivamente 

acadêmicos e todos eles possuem título de mestre e / ou de doutor em Economia ou em 

Direito. Como veremos abaixo, é por essa razão que esses oito indivíduos são 

considerados também especialistas. 

 

 

                                                            
12 Nove indivíduos não declararam a idade quando da primeira nomeação. Entre os outros 34, a média de 

idade é de aproximadamente 45 anos. Leônidas Rangel Xausa (64 anos), Edison Rodrigues-Chaves (63 

anos) e Thompson Almeida Andrade (60 anos) foram os indicados de idade mais avançada. Os mais 

novos foram Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer (33 anos), Olavo Zago Chinaglia (33 anos), Arthur 

Badin (32 anos), Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (31 anos) e Vinícius Marques de Carvalho (31 anos). 
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Especialista 

A categoria inclui duas outras, a saber, “Especialista em Direito ou em Economia” e 

“Especialista em Defesa da Concorrência”. No conjunto, são 35 os especialistas. 

 

Especialista em Direito ou em Economia 

De acordo com Lei 8.884/1994, que rege atualmente o funcionamento do CADE, os 

indicados devem possuir notável saber jurídico ou econômico. Como Proxy de tal saber, 

assumimos a posse dos títulos de mestre e / ou de doutor em Direito ou em Economia. 

A Lei não exige que tais saberes sejam especificamente na área de defesa da 

concorrência. Por isso, foram incluídos nessa categoria todos os indivíduos que 

possuíam mestrado e / ou doutorado concluído(s) nessas duas áreas. A única 

especialização lato sensu incluída foi a de Arthur Sanchez Badin, pois era 

especificamente sobre defesa da concorrência. São 30 os especialistas em Direito ou em 

Economia. 

 

Especialista em Defesa da Concorrência 

Especialistas em defesa da concorrência são os indivíduos que, no momento da 

nomeação, possuíam pelo menos um de três atributos, quais sejam, “Atuação em algum 

dos três órgãos do SBDC”, “Atuação na iniciativa privada em atividades relacionadas à 

defesa da concorrência” e “Publicações acadêmicas sobre defesa da concorrência”. A 

principal fragilidade dessa categoria é que ela não faz diferença em relação às 

experiências profissionais dos indivíduos. Assim, Ricardo Machado Ruiz, que possuía 

apenas uma publicação sobre o CADE, é considerado tão especialista no tema quanto 

Elizabeth Farina e Lucia Helena Salgado, que já possuíam diversas quando foram 

nomeadas. Ou, no caso do tempo de atuação no SBDC, são considerados especialistas 
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tanto Marcelo Procópio Calliari, que assessorou Gesner de Oliveira durante alguns 

meses, quanto Luiz Fernando Rigato Vasconcellos, que passou tanto pela SDE, quanto 

pela SEAE.   

 São 22 os especialistas desse tipo. 

 

Publicações acadêmicas sobre defesa da concorrência 

A categoria inclui todos os tipos de trabalhos publicados que não sejam artigos de jornal 

ou de revista de grande circulação. Dada a impossibilidade de conferir o teor de cada 

um dos trabalhos, a seleção foi feita apenas pelo título. Foram considerados termos 

como, por exemplo, “CADE”, “SDE”, “SEAE”, “defesa da concorrência” e “política de 

concorrência”. A categoria procura identificar quantos e quem são os especialistas que 

construíram sua expertise no interior da Academia e que, por isso, podem apresentar 

atuações potencialmente mais autônomas tanto em relação ao Executivo, quanto frente à 

indústria. São 13 os indivíduos que já possuíam alguma publicação sobre o tema no 

momento em que foram indicados. 

 

Atuação em algum dos três órgãos do SBDC 

São 15 os indivíduos que já haviam atuado no SBDC. 

 

Atuação na iniciativa privada em atividades relacionadas à defesa da concorrência 

São oito os indivíduos que já haviam trabalhado com o tema na iniciativa privada. É 

importar ressaltar que a categoria considera os indivíduos que, em qualquer momento de 

suas trajetórias profissionais, tenham trabalhado com o tema. São oito os indivíduos que 

trabalharam com defesa da concorrência na iniciativa privada. 
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Instâncias estatais envolvidas no processo de nomeações 

A política de nomeações para o CADE é conduzida pelo Ministério da Justiça e pelo 

Ministério da Fazenda. De acordo com relatos de alguns entrevistados – como, por 

exemplo, Afonso Arinos de Mello Franco Neto –, ocorreram revezamentos nas 

nomeações em alguns momentos. Além disso, é razoável supor que, entre os nomes 

aprovados, poucos desagradassem fortemente algum dos dois ministérios. A fim de 

sondar o peso de ambos na política de nomeações e também de verificar quais outras 

instâncias estatais estiveram envolvidas nesse processo, utilizamos duas estratégias. 

Para os entrevistados, consideramos as respostas à pergunta “Como se deu a sua ida 

para o CADE?”. Para os não entrevistados, consideramos, principalmente, a instituição 

estatal da qual o indivíduo foi recrutado. Mesmo entre os profissionais de mercado e os 

poucos indivíduos exclusivamente acadêmicos verificou-se algum tipo de vínculo com 

algum órgão público federal. É importante mencionar que muitos dos entrevistados 

revelam quem foram as pessoas que articularam suas nomeações, mas, para manter o 

foco nas instituições, são registradas apenas as instituições federais às quais essas 

pessoas pertenciam. Com isso, pretendemos identificar quais são as “portas de entrada” 

ao interior do Estado no processo de nomeações. É importante frisar que uma nomeação 

pode depender de mais de uma instância estatal. 

 Entre os entrevistados, verificamos que o Ministério da Justiça participou de seis 

nomeações (Neide Teresinha Malard, Hebe Teixeira Romano, Celso Fernandes 

Campilongo, Roberto Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Jr. e Elizabeth Farina) e o 

Ministério da Fazenda, de sete (Arthur Barrionuevo Filho, Ruy Afonso de Santacruz 

Lima, Afonso Arinos de Mello Franco Neto, Thompson Almeida Andrade, Cleveland 
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Prates Teixeira, Luis Fernando Rigato Vasconcellos e Ricardo Villas Bôas Cueva13). 

Em seis casos, as nomeações dependeram de figuras do próprio CADE (Lucia Helena 

Salgado, Arthur Barrionuevo Filho, Marcelo Procópio Calliari, João Bosco Leopoldino 

da Fonseca, Fernando de Oliveira Marques e Luis Fernando Schuartz). Outras 

burocracias envolvidas foram: Ministério do Planejamento (Lucia Helena Salgado), 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC (Renault de 

Freitas Castro), Ministério da Administração e Reforma do Estado (Arthur Barrionuevo 

Filho) e Banco Central (Afonso Arinos de Mello Franco Neto). Pelas entrevistas de 

João Grandino Rodas e de Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado, não foi possível saber 

como foram articulados os respectivos processos de nomeação. Por isso, consideramos a 

última instância estatal a qual estiveram vinculados. Assim, temos que também 

participaram da política de nomeações o Ministério das Relações Exteriores (João 

Grandino Rodas) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, pertencente ao MDIC (Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado). 

 Para os não entrevistados, verificamos que três indivíduos foram recrutados do 

próprio CADE (Arthur Sanchez Badin, Fernando de Magalhães Furlan e Vinícius 

Marques de Carvalho14), três estavam atuando no Ministério da Justiça (José Matias 

Pereira, Marcelo Monteiro Soares e Edison Rodrigues-Chaves) e três vieram do 

Ministério da Fazenda (Edgard Lincoln de Proença Rosa, Gesner José de Oliveira e 

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo). As outras burocracias e ministérios envolvidos 

foram: Procuradoria Geral da República (Antônio Carlos Fonseca da Silva), Conselho 

                                                            
13 A entrevista de Ricardo Villas Bôas Cueva não permite identificar de qual instituição estatal ele foi 

recrutado. Por isso, foi utilizado o seu currículo, que revela seu vínculo ao Ministério da Fazenda. 

 
14 Vinícius Marques de Carvalho não estava no CADE, mas havia deixado a instituição há pouco mais de 

um ano apenas. 
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Nacional de Pesquisa, à época pertencente ao MDIC (Carlos Eduardo Vieira de 

Carvalho) e, novamente, Ministério das Relações Exteriores (Paulo Dyrceu Pinheiro).  

 Em três casos, a associação entre a nomeação e um setor específico da máquina 

pública federal foi inferida a partir de informações dos currículos. Leônidas Rangel 

Xausa havia sido suplente de senador pelo PMDB (RS). César Costa Alves de Mattos já 

havia atuado tanto no CADE – como assessor de Gesner de Oliveira –, quanto no 

Ministério da Fazenda. Dado que Gesner de Oliveira era associado à Fazenda, César 

Mattos também foi associado à ela. Paulo Furquim de Azevedo foi orientado por 

Elizabeth Farina em seu doutoramento e foi nomeado durante a presidência dela. Por 

isso, o nome dele foi associado ao CADE. 

 Por fim, em seis casos, não foi possível identificar qualquer associação razoável 

entre a nomeação e uma instituição estatal, ou seja, não foi possível identificar a “porta 

de entrada” da nomeação (Miguel Tebar Barrionuevo, Mércio Felsky, Olavo Zago 

Chinaglia, Ricardo Machado Ruiz, Abraham Benzaquen Sicsú e Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe). 
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