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RESUMO 

 

Trata-se aqui da forma com que a questão da inovação tem sido trabalhada no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e como a análise realizada pelas 

autoridades relaciona-se com as principais vertentes da economia política. Com relação 

aos referenciais teóricos objeto de estudo, inicia-se com a apresentação dos 

neoclássicos, cujos modelos econômicos são amplamente refletidos na legislação e na 

análise levada a cabo pelas autoridades brasileiras. Em seguida, passa-se ao estudo da 

economia evolucionária na obra de Schumpeter, e das propostas de Celso Furtado, que 

foram tidas como bases suplementares importantes em votos recentes do CADE 

envolvendo inovação, principalmente em decorrência dos ditames desenvolvimentistas 

da Constituição Federal de 1988. O último referencial consiste na abordagem marxista 

que, até o momento, é a que menos encontra respaldo na política de concorrência 

aplicada pelo CADE, mas que problematiza questões atuais e importantes envolvendo a 

inovação naquilo que a vertente determina como regime de acumulação vigente. Ao 

proceder a análise da forma jurídica e de alguns casos julgados pelo CADE, conclui-se 

que a política de concorrência não é uniforme e nem adota apenas um marco teórico 

específico quando sua função aproxima-se da promoção do desenvolvimento e 

autonomia tecnológica. Tanto a legislação aplicável, como a análise econômica e a 

jurisprudência do Conselho transparecem conceitos ligados às diversas vertentes da 

economia política aqui trabalhadas. 

 

PALAVRAS CHAVES 

 

Defesa da Concorrência, Desenvolvimento Econômico, Economia Política, Inovação 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to expose how innovation has been addressed under the 

Brazilian Competition Defense System and how the analysis by the authorities is related 

to the major strands of political economy. Regarding the theoretical frameworks 

discussed herein, this approach is initiates with the presentation of some neoclassical 

theories, whose economic models are widely reflected in legislation and analysis carried 

out by the Brazilian authorities. Then it goes to the study of evolutionary economics 

according to Schumpeter, and Celso Furtado’s proposals, which are important 

additional basis in recent decisions of CADE involving innovation, mainly because of 

developmental dictates of the Constitution of 1988. The last reference is the Marxist 

approach, which is the least supported in CADE’s competition policy so far, but also 

discusses current and important issues involving innovation in the context of the regime 

of accumulation. The conclusion is that there is no uniformity in competition policy 

applied by CADE to promote technology development and national autonomy, what 

means that its jurisprudence is not based on one specific theoretical framework. The 

effective legislation, as well as the economic analysis and case law reveal the use of 

concepts related to various strands of political economy worked here. 

 

KEYWORDS  

 

Competition Policy, Economic Development, Political Economy, Innovation 
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mas o povo cria mas o povo engenha mas o povo cavila  

o povo é o inventalínguas na malícia da mestria no matreiro da maravilha  

no visgo do improviso tenteando a travessia azeitava o eixo do sol  

pois não tinha serventia metáfora pura ou quase o povo é o melhor artífice  

no seu martelo galopado no crivo do impossível no vivo do inviável  

no crisol do incrível do seu galope martelado e azeite e eixo do sol 

 

Haroldo de Campos (São Paulo, 1929-2003) - Poema do livro Galáxias, p. s/n 

(SP: Ed. 34, 2004 [1984]) 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem por escopo apresentar como a questão da inovação tem sido 

tratada no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e como a análise 

realizada pelas autoridades relaciona-se com as principais vertentes da economia 

política. A proposta surgiu da avaliação de uma possibilidade: o controle de estruturas 

realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) como um 

instrumento apto a interferir em questões relacionadas à inovação no País. Nesse 

sentido, a exposição preliminar de como ocorreria o processo de inovação conforme os 

principais teóricos da economia política assume grande relevância na tarefa de 

diagnosticar se o ordenamento jurídico aplicável e a análise dos atos de concentração 

aqui selecionados encontram alguma homogeneidade dentro de algum marco 

econômico-político e, caso não haja essa homogeneidade, quais são os elementos 

predominantes e como eles são aplicados.   

Cabe delimitar que se trata do incentivo à inovação por meio do controle de 

estruturas realizado pelo CADE. Opta-se por esse recorte específico uma vez que é por 

meio do controle prévio que o CADE mais se aproxima de uma função de autoridade 

encarregada de promover uma política de concorrência, com efeitos que ultrapassam a 

repressão das violações previstas na legislação. O foco relaciona-se, portanto, às 

decisões das autoridades entendidas como a priori. Assim, a repressão às condutas 

anticompetitivas como, por exemplo, aquelas envolvendo abuso dos direitos decorrentes 

de uma propriedade intelectual não serão aqui contempladas, muito embora se entenda 

que assegurar a repressão a tais ilícitos é de suma importância à promoção da inovação. 

Também não serão aqui contemplados os diplomas legais de incentivo à 

inovação, nem o estudo das políticas industriais específicas deles decorrentes, uma vez 

que o foco consiste na política da concorrência e na hipótese da atuação do CADE como 

um possível motor do desenvolvimento tecnológico. Ademais, quando se fala em 

inovação, trabalha-se sua acepção tecnológica. Em que pese existirem diversos outros 

tipos de inovação nacional e internacionalmente reconhecidos, como a inovação na 

gestão e nos negócios, ou até mesmo a atividade cultural criativa, a abordagem trazida 

pela legislação brasileira de incentivo adota um conceito mais restrito, direcionando-se à 

inovação proeminentemente tecnológica relacionada a produtos e processos. Da mesma 

forma, o ordenamento jurídico de defesa da concorrência destaca o caráter tecnológico 
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da inovação ao estabelecer os permissivos para que o CADE interfira nas estruturas de 

mercado guiado por eficiências.  

Assim, inicia-se o trabalho expondo quatro vertentes teóricas da economia 

política nas quais as interfaces entre inovação e concorrência são tratadas em maiores 

detalhes. A primeira delas consiste na abordagem sobre a noção de progresso técnico 

tida pela maioria dos neoclássicos. Segundo esse referencial, a concorrência é um 

instrumento para se obter maior eficiência econômica a partir de uma relação existente 

entre a maximização dos lucros pela firma e maximização do bem estar do consumidor 

(utilidade e satisfação), concomitante a uma proposta de tutela do equilíbrio 

concorrencial dentro de níveis de eficiência estática. 

Trata-se, em seguida, da economia evolucionária baseada no pensamento de 

Joseph A. Schumpeter. O que mais chama a atenção na obra de Schumpeter é 

justamente a importância que o autor dá para a questão da inovação e como o 

economista trabalha a disputa entre as unidades empresariais como elemento central 

para o desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, as inovações transformadoras 

seriam o principal motor das rupturas no sistema capitalista, podendo-se assim 

considerá-lo um sistema instável. Por meio delas, ocorreriam a destruição das estruturas 

econômicas existentes e a criação de novas estruturas, tratando-se de uma ruptura por 

meio da qual o agente econômico busca uma vantagem competitiva, ao mesmo tempo 

que gera desenvolvimento econômico. 

A terceira vertente analisa a inovação e as condições de dependência na obra 

de Celso Furtado. Expõe-se aqui um posicionamento em mais incisivo com relação às 

questões peculiares da América Latina e, especificamente, do Brasil. A inovação é 

tratada dentro de um contexto econômico que se globaliza e no qual se busca direcionar 

o planejamento econômico para superação das condições de desigualdade e pobreza que 

se consolidaram no interior das economias tidas como periféricas. Para tanto, Furtado 

propõe repensar a planificação da atividade econômica que vem ocorrendo cada vez 

mais pela imposição de interesses das empresas transnacionais e seus centros decisórios. 

Encerrando a primeira etapa, faz-se uma breve exposição da perspectiva de 

Marx e de alguns teóricos marxistas sobre como relações de exploração ocorrem dentro 

do processo de inovação no funcionamento das economias capitalistas. Inclui-se aqui 

uma breve abordagem da teoria da inovação em Marx e a análise de críticas formuladas 

conforme teóricos atuais, nas quais o processo de inovação desponta como elemento de 
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suma importância no âmbito do atual regime de acumulação que ocorre no espaço 

globalizado. 

O Capítulo 2 busca apresentar o ordenamento jurídico, desmembrando-o em 

disposições constitucionais e infraconstitucionais que fundamentam o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência e seus procedimentos de atuação. O principal 

diploma legal analisado consiste na Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 

12.529/2011), que versa sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica, complementado pelas demais regulamentações expedidas pelas autoridades. 

Ademais, consta ainda algumas considerações sobre a análise econômica atualmente 

aplicada pelo CADE. A ênfase aqui é dada aos pontos que guardam relação com a 

questão da inovação, muito embora a intersecção ocorra de forma aprofundada apenas 

no capítulo seguinte. 

O Capítulo 3 aprofunda a inovação tecnológica na forma em que ela tem sido 

abordada pelo CADE, partindo para definição de conceitos e aprofundamento dos 

dispositivos legais e da análise econômica que permite ao CADE uma interface com 

essa temática.  De modo a ilustrar os resultados de tal interface e sua proximidade com 

os marcos teóricos trabalhados, será realizada a análise de alguns atos de concentração 

julgados pelo CADE e, com base neste material pretende-se elaborar conclusões a 

respeito do tema.  

O método de abordagem utilizado foi o dialético-dedutivo. Nesse sentido, 

procedeu-se à tomada de apontamentos das obras analisadas de modo a viabilizar o 

estabelecimento de conceituações que servem como ferramenta para obtenção de 

resultado científico assertivo. A pesquisa é de natureza qualitativa, objetivando construir 

uma análise compreensiva do tratamento pelas autoridades de defesa da concorrência do 

tópico primordial aqui proposto, qual seja, a inovação. Trata-se, assim, de um olhar 

teórico sobre um aspecto prático, de modo que os elementos que lhe darão viabilidade 

serão extraídos via método bibliográfico comparativo, o qual se baseará na leitura dos 

teóricos selecionados, de estudos e artigos, por meio da pesquisa bibliográfica e leitura 

crítica e seletiva dos conteúdos. Por fim, o objetivo geral da presente pesquisa é 

contribuir para uma análise concorrencial que esteja consonante com as políticas 

industriais e incentive a inovação e o desenvolvimento tecnológico. 
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1. CONCORRÊNCIA E INOVAÇÃO: ECONOMIA POLÍTICA  

 

O objetivo desse capítulo é apresentar sucintamente as principais escolas de 

pensamento da economia política nas quais as interações entre inovação e concorrência 

são aprofundadas. A escolha pelos teóricos – ou grupo de teóricos – abaixo apresentada 

decorre de vários fatores, como o nível de detalhes com que a temática foi abordada 

pela escola específica, a recorrência de suas análises como elemento primordial ou 

suplementar nas decisões tomadas pelo CADE, ou ainda por entender que suas 

discussões são pertinentes e que podem servir a análises futuras. Acredita-se, portanto, 

que essa etapa é fundamental para que haja uma visão mais autônoma de cada uma das 

coordenadas teóricas existentes, ainda que a análise aqui proposta seja breve. 

Inicia-se com a apresentação dos neoclássicos, cujos modelos econômicos são 

amplamente refletidos na legislação e análise levada a cabo pelas autoridades 

brasileiras. Em seguida, passa-se ao estudo da economia evolucionária e às propostas de 

Celso Furtado, que são tidas como elementos suplementares importantes em votos 

recentes envolvendo inovação, principalmente em decorrência dos ditames 

desenvolvimentistas da Constituição de 1988. Por fim, apresenta-se a abordagem 

marxista que, até agora, é a que menos encontra respaldo na política de concorrência 

aplicada pelo CADE, mas que problematiza questões atuais e importantes envolvendo a 

inovação naquilo que denomina regime de acumulação vigente. 

 

1.1.  Abordagem Neoclássica 

 

A escola neoclássica conta com uma vasta gama de representantes teóricos 

economistas, sendo que algum deles foram selecionados dada sua relevância para essa 

análise. O modelo neoclássico trabalha, sobretudo, com premissas microeconômicas 

dispersas, o que impossibilita que a análise na forma proposta por esse trabalho esgote o 

tema. Ressalta-se aqui inicialmente suas principais características, como a adoção de um 

conceito em que a concorrência é tida como um instrumento para se obter maior 

eficiência econômica e a maximização dos lucros, concomitante com a tutela pelo o 

equilíbrio concorrencial dentro de níveis de eficiência estática. Nesse contexto, muitas 

críticas são direcionadas à concepção de progresso técnico tida pela maioria dos 
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neoclássicos, sendo que a segunda parte dessa exposição foca, sobretudo, nessa 

temática. 

 

1.1.1. Breves considerações sobre a análise econômica no modelo neoclássico 

 

Conforme indicado acima, o modelo neoclássico forma-se a partir de uma série 

de premissas econômicas que são constantemente modificadas e aprimoradas. Essa 

primeira exposição trata das questões que definem a economia neoclássica como tal e 

suas principais características. O principal elo entre as teorias neoclássicas consiste na 

premissa de que mudanças no preço da oferta e demanda aproximam-se gradualmente 

até que um estado geral – ou parcial segundo alguns teóricos – de equilíbrio seja 

alcançado, sendo esse equilíbrio equivalente ao óptimo social. A tomada de decisões 

seria resultado equacional das informações e recursos de que os agentes dispõem e as 

instabilidades econômicas seriam meramente transitórias e inerentes ao próprio estado 

de equilíbrio. Assim, para essa escola não há uma instabilidade estrutural do sistema, 

como torna-se claro no trecho a seguir de Mario Possas: 

 

o equilíbrio corresponde a uma solução matemática (portanto lógica) de um 

sistema de equações simultâneas do modelo econômico considerado, e o 

desequilíbrio, portanto, a uma impossibilidade lógica; logo, não surpreende 

que ele não seja sequer cogitado seriamente
1
. 

 

Para alguns teóricos, as barreiras estabelecidas pelos neoclássicos entre a micro 

e a macroeconomia foram tão nitidamente demarcadas, que seria, de fato, precipitado 

enquadrá-los como um ramo da economia política. Isso ocorreria devido à 

previsibilidade da ação dos agentes no mercado segundo critérios conhecidos e 

confiáveis. A estabilidade do sistema seria, portanto, um fator definitivo para que a 

abordagem neoclássica não fosse tida como histórica haja vista que, segundo Newton 

Paulo Bueno, “os sistemas dotados de instabilidade estrutural são os únicos capazes de 

incluírem a história em sua lógica”
 2

. O autor define aqui como critério “o de que podem 

ser consideradas teorias pertencentes ao campo da economia política aquelas que 

atribuem um papel essencial à história em seus modelos”
3
. Muito embora seja relevante 

apresentar essa ressalva, principalmente devido à forma com que se estrutura esse 

                                                           
1
 POSSAS, Mario. A cheia do mainstream. Rio de Janeiro, IE/UFRJ, Revista de Economia 

Contemporânea, n. 1, 1998, p. 31. 
2
 BUENO, N. P. Um critério de demarcação para a abordagem da economia política. Pesquisa & Debate. 

São Paulo, PUC - SP, v. 8, n. 1 (10), 1997, p. 132. 
3
 Ibid., p. 146. 
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trabalho, essa discussão não será aqui aprofundada. Para fins didáticos, a exposição 

sobre esse modelo teórico será incorporada às discussões da economia política.  

As origens do pensamento neoclássico remetem às teorias marginalistas, valendo 

aqui mencionar Léon Walras, que, junto com William Stanley Jevons e Carl Menger, 

foi o fundador do marginalismo e da teoria da utilidade. Léon Walras é também 

considerado o fundador, junto com Pareto, da Escola de Lausanne. De acordo com a 

teoria dos clássicos que os antecederam, o preço final de um produto era determinado 

pelo seu custo de produção. A denominada revolução marginalista estabeleceu que o 

preço final de um produto é também resultado da interação entre oferta e demanda, bem 

como da utilidade e satisfação das necessidades dos consumidores com relação ao 

produto. A partir dessas conclusões, Walras fez grandes contribuições para a economia 

com sua teoria do equilíbrio geral, em que todas as demandas estão inter-relacionadas 

em um conjunto coerente de relações
4
. A noção de equilíbrio walrasiano é trabalhada 

nas obras de diversos economistas sucessores, inclusive muito reconhecida e criticada 

na abordagem de Schumpeter. Sua definição pode ser encontrada no trecho a seguir: 

 

De maneira bastante genérica, o equilíbrio geral walrasiano é entendido como 

a situação em que os excessos de demanda e de oferta de cada um dos 

mercados são nulos (...), uma das implicações do modelo walrasiano de 

equilíbrio geral é que se algum mercado estivesse com excesso de oferta (por 

exemplo, de mão-de-obra), o preço de tal bem cairia até que o excesso de 

oferta fosse exaurido
5
. 

 

A economia neoclássica utilizou-se de diversos mecanismos introduzidos pelo 

marginalismo de modo a construir teorias mais elaboradas. É a partir da abordagem 

neoclássica que se tem o nascimento de muitos outros ramos da economia como a 

economia de bem-estar, a econometria, a economia do crescimento e entre outras. 

Inicia-se com um dos primeiros representantes da escola, Alfred Marshall, que 

desenvolveu muitos conceitos até hoje importantes na microeconomia, como a análise 

de custo para economias de escala, conceitos como elasticidade e excedentes da oferta e 

demanda. Marshall iria apresentar uma teoria de equilíbrio tida como “parcial”, 

alcançado por meio de mudanças de quantidades e relacionada ao equilíbrio em um 

                                                           
4
 WALRAS. L. Compendio dos elementos de economia política pura. Os Economistas. São Paulo, Nova 
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5
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vol. 20, fev. 2009, p. 6. 
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mercado específico. Diferencia-se, portanto, do equilíbrio walrasiano, que por meio de 

inter-relações busca estabelecer o equilíbrio de todo sistema
6
. 

O recorte da economia neoclássica de maior relevância para essa análise 

relaciona-se com a Escola de Chicago. Seus elementos macroeconômicos centram-se na 

ideia de que as intervenções governamentais devem ocorrer somente quando 

estritamente necessário, como no caso de correções a falhas de mercado, sendo a 

desregulamentação o caminho mais desejável. Não obstante, intervenções 

governamentais relacionadas às políticas monetárias seriam consideradas favoráveis 

quando exigidas pelo ambiente econômico, haja vista tais políticas serem tidas como 

meios mais confiáveis e eficazes quando comparado às políticas fiscais. O principal 

precursor da abordagem neoclássica âmbito da Escola de Chicago foi Milton Friedman. 

Nesse contexto, com relação às práticas de mercado, a concorrência consiste em 

um instrumento pelo qual se objetiva obter maior eficiência econômica e a maximização 

dos lucros, concomitante com a tutela pelo o equilíbrio concorrencial dentro do conceito 

de eficiência estática. Adquirem suma importância os conceitos de eficiência alocativa e 

produtiva para construção de uma teoria que se funda no bem estar do consumidor, sem 

um rompimento brusco ou medidas disruptivas com relação às estruturas existentes. 

Assim, “a economia é uma ciência apenas fundada em argumentos expressos 

matematicamente, os quais conduzem sem equívocos a resultados particulares ou a 

proposições refutáveis, e que são aceitos como verdadeiros científicos”
7
. 

De todas as características atribuídas aos neoclássicos, a que assume maior 

importância aqui devido a sua relação com a questão da inovação, consiste no 

pressuposto de estabilidade do sistema. Nesse sentido, que a “concepção da economia, 

como ciência baseada em argumentos demonstrativos, justifica a opção e a aplicação do 

método de equilíbrio para descrever, explicar e prever os fenômenos econômicos (micro 

e macro)”
8
. Hermes Higachi traz uma definição técnica e simplificada do que seria esse 

método de equilíbrio. Segundo o autor tem-se nele a “aplicação simultânea de dois 

postulados comportamentais”
 9

: (i) as decisões dos agentes são tomadas tendo em vista 

seu próprio interesse, havendo tanto uma maximização da função utilidade na escolha 

                                                           
6
 PONTES, I. S. P. Walras, concorrência e tâtonnement. In: XI Encontro Nacional de Economia Política, 

Anais de Congresso do Departamento de Economia da UFES, 2006. 
7
 HIGACHI, Hermes. A abordagem neoclássica do progresso técnico. In: PELÀEZ, Victor; 

SZMRECSÀNYI, Tamás (coords.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: Editora Hucitec, 

2006, p. 69. 
8
 Ibid., p. 70. 

9
 Ibid., p. 70. 
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do consumidor representativo, assim como a maximização dos lucros para as firmas 

representativas, e (ii) há um “equilíbrio de expectativas racionais”, no qual não é 

característico dos mercados haver excesso de oferta e demanda. 

 

1.1.2. O progresso técnico enquanto fenômeno de equilíbrio 

 

A principal questão a ser tratada aqui é que para os neoclássicos o progresso 

técnico foi por muito tempo considerado um elemento exógeno ao sistema, como será 

mais bem explicado a seguir. Vale observar que a partir de um dado momento essa 

resposta começou a ser apontada insuficiente inclusive para muitos neoclássicos. Como 

Hermes Higachi destaca, os conflitos surgiram principalmente nas dificuldades em 

compatibilizar o progresso técnico, por exemplo, decorrente da concorrência imperfeita, 

com um ambiente de equilíbrio geral. Assim, o autor menciona que “desde a década de 

1960, várias tentativas de endogenização do progresso técnico foram realizadas por 

economistas neoclássicos”
10

, o que de fato ocorreu na década de 1990. 

Para explicar essa questão, vale remontar alguns conceitos, como a própria 

definição de tecnologia, que já denota características próprias da escola. Ela é tida pelos 

neoclássicos convencionais como um “estoque de conhecimento” de caráter público, a 

partir do qual os insumos, como capital e trabalho, são transformados em produto no 

processo produtivo
11

. Assim, a adição de uma nova tecnologia ao processo produtivo 

ocorre e gera efeitos – tais como aumento da quantidade ou qualidade do produto total – 

dentro de modelos analíticos de estabilidade. Esse efeito tende a se estabilizar conforme 

a tecnologia é incorporada pelos agentes econômicos. 

O caráter exógeno pode ser concebido, portanto, como uma tendência ao 

progresso técnico deslocada para fora do sistema, como um desencadeamento da própria 

interação de todo modelo econômico dentro de uma situação de equilíbrio. Tais 

características tornam-se claras no trecho de Hermes Higachi abaixo: 

 

Uma hipótese básica é que o progresso técnico é exógeno, (...) no sentido de 

que surge na economia automaticamente, não sendo uma variável de decisão 

de agentes econômicos. Em vez de modelar a origem da tecnologia, 

reconhece-se que há progresso técnico e supõe-se que [o índice de 

tecnologia] esteja crescendo a uma taxa exógena e constante
12

. 
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Para Hermes Higachi, a noção de caráter exógeno do progresso técnico contida 

na definição de tecnologia já expõe as deficiências de defini-la como um “bem público 

puro”. É o que se torna claro no trecho a seguir: “a tecnologia é percebida como um 

bem público puro: não rival e não exclusivo. As características de bem público puro, 

por seu turno, implicam a ausência de incentivos para gerar novas idéias ou novos 

projetos de bens intermediários ou bens de consumo” 13. 

A nova concepção de tecnologia para os neoclássicos surge, portanto, de uma 

definição de tecnologia como um “bem semi-público”. Nesse caso, há uma distinção do 

que seria um “conhecimento tecnológico geral” ou “não apropriável”, isto é, o 

conhecimento técnico que pode ser facilmente difundido e não passível de tutela legal; e 

o denominado “conhecimento tecnológico específico” ou ainda “apropriável”, que em 

regra geral consiste em tecnologia passível de ser agregada a bens ou processos 

produtivos, mas de uma forma excludente, que dificulta o acesso a demais agentes, seja 

pela existência de segredo empresarial ou por meio de patentes. 

Nesse sentido, “a tecnologia é considerada um bem semi-público, apresentando 

duplo caráter de bem [i] não rival e [ii] parcialmente sujeito à excludência”14. Ao 

mencionar que a tecnologia pode ser um bem não rival, tem-se em mente aquela 

tecnologia que se propaga pelos agentes, que fazem uso dela sem que isso lhe acarrete 

custos adicionais. A tecnologia parcialmente excludente, por sua vez, muito embora 

confira um retorno dos resultados econômicos a seu criador, é tida como apenas parcial 

uma vez que essa exclusão é temporária. Em linhas gerais, essa característica de ser 

apenas parcialmente excludente permitiu que a abordagem neoclássica incorporasse a 

questão do progresso técnico como processo endógeno ao mesmo tempo em que o 

modelo permanece como de equilíbrio estacionário.  

Quando uma tecnologia é caracterizada como não rival (sem patentes), tem-se 

que o agente no mercado incorre em um custo fixo para desenvolvimento ou 

incorporação da ideia e um custo marginal constante para sua reprodução, esperando 

que ambos sejam compensados com os retornos de escala decorrentes da aplicação da 

tecnologia. Torna-se claro, portanto, que essa compensação vai além de seu custo 

marginal, incluindo também os custos fixos acima mencionados. Infere-se assim que a 
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concorrência imperfeita será necessária à própria fixação de preço capaz de gerar lucro 

às empresas. Dessa forma, cita-se Hermes Higachi:   

 

a não-rivalidade do conhecimento tecnológico traduz-se em funções de 

produção com retornos crescentes à escala e, destarte, para auferir as rendas 

de monopólio, as firmas podem e devem vender seus produtos acima dos 

custos marginais de produção
15

. 

 

Assim, os resultados das mudanças na abordagem neoclássica determinaram 

que o progresso técnico ainda permanece como “decisões econômicas de maximização 

de lucros e de utilidade, assim como de interações de equilíbrio entre os diversos 

agentes econômicos”16. No entanto, duas premissas são colocadas de forma estabelecer 

o progresso tecnológico como elemento endógeno, sem descartar essa possibilidade de 

equilíbrio: “retornos crescentes à escala na geração de novas tecnologias, buscando 

captar a presença de oportunidades tecnológicas inesgotáveis no processo de criação de 

novas idéias”, concomitante à “concorrência imperfeita em alguns setores da economia, 

provocada pela inovação tecnológica” 17. Essa concorrência imperfeita inclusão dos 

custos fixos decorrentes da implementação tecnológica no preço, quanto a formação do 

preço considerando-se segredos e patentes. 

 

1.2. Economia Evolucionária 

 

A escola evolucionária tem como referencial a obra de Joseph A. Schumpeter, 

um dos principais nomes no que diz respeito ao estudo da inovação no âmbito do 

sistema capitalista. Suas contribuições foram de tal relevância que ainda hoje existe um 

grande número de comentadores e seguidores, que reinterpretam os trabalhos do 

economista para tratar temas como inovação, ciclos econômicos, crescimento e 

desenvolvimento, moeda e crédito, dentre outros.  

Essa breve exposição tem como foco questões que se relacionam com inovação 

e concorrência. Inicia-se tratando de elementos teóricos segundo os quais as inovações 

transformadoras seriam o principal motor das rupturas no sistema capitalista, podendo-

se assim considerá-lo um sistema instável. Segue-se então com uma abordagem sobre a 

unidade empresarial e o ambiente competitivo com o objetivo de contribuir para o 

                                                           
15

 HIGACHI, Hermes. A abordagem neoclássica do progresso técnico. In: PELÀEZ, Victor; 

SZMRECSÀNYI, Tamás (coords.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: Editora Hucitec, 

2006, p. 77. 
16

 Ibid., p. 85. 
17

 Ibid., p. 85. 



21 

 

entendimento das interações de conceitos essenciais deste referencial. No último 

subitem, busca-se, por fim, trabalhar as noções de crescimento e desenvolvimento 

segundo Schumpeter, bem como as perspectivas hipotéticas para países 

subdesenvolvidos dentro de suas coordenadas, conforme trabalhado por seus 

seguidores. 

 

1.2.1. A “instabilidade do sistema capitalista”: a inovação enquanto ruptura 

 

Para a análise da inovação dentro do processo que, de acordo com esse 

referencial, lhe daria origem, vale subir um degrau dentro deste marco teórico e expor 

de forma sucinta, características referentes à teoria da instabilidade do sistema 

capitalista desenvolvida por Schumpeter.  O sistema capitalista é delimitado pelo autor 

como “um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada (iniciativa 

privada), pela produção para um mercado e pelo fenômeno do crédito”
18

. Vale aqui 

delimitar o objeto da abordagem do autor, que consiste na instabilidade do capitalismo 

enquanto “sistema”, isto é, de suas “condições comerciais” vigentes entre agentes no 

mercado. Assim, diferencia-se o “sistema capitalista”, objeto deste estudo, de “ordem 

capitalista”, consistindo esta na própria sobrevivência institucional do capitalismo
19

. 

 Schumpeter expõe dois recortes específicos para abordar a instabilidade e as 

inovações por agentes econômicos dentro da lógica do sistema capitalista. O primeiro 

deles consiste na (i) interação entre concorrentes dentro de uma situação hipotética de 

equilíbrio – na qual não há inovações transformadoras – por ele denominada de 

“estabilidade econômica em condições estáticas”, o outro recorte está relacionado com 

(ii) aquela interação que é motor de uma mudança econômica substancial decorrente de 

uma inovação, restando aqui o ponto central da instabilidade do sistema de acordo com 

o autor.  

Com relação ao primeiro, isto é, tendo em vista o funcionamento da economia 

em um dado contexto em que tais inovações transformadoras não estão presentes, 

Schumpeter utiliza-se de uma abordagem semelhante à neoclássica de equilíbrio 

walsariano, também chamado de “estacionário”, cuja dinâmica no mercado se exara 

como “processos adaptativos que promovem a expansão gradual da estrutura 

                                                           
18

 SCHUMPETER, Joseph A. A Instabilidade do Capitalismo. In: Os Clássicos da Economia. Ricardo 
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existente”
20

. O estudo preliminar dessas “condições estáticas” é relevante 

principalmente devido à proximidade deste primeiro recorte com a abordagem 

neoclássica, proximidade que é inclusive rompida como intrínseca ao sistema quando 

Schumpeter incluí neste cenário estático hipotético questões sobre as rupturas 

decorrentes das inovações, conforme será abordado posteriormente. 

O modelo de “economia estacionária ou sem desenvolvimento” foi abordado 

na obra Teoria do Desenvolvimento Econômico, um dos trabalhos de maior relevância 

publicado na primeira fase do pensamento de Schumpeter. Tamás Szmrecsányi 

caracteriza esse tipo de economia como aquela na qual “todas as atividades e relações se 

processam de forma circular, com os produtores e vendedores de mercadorias figurando 

também simultaneamente como seus compradores e consumidores”
 21

. Neste cenário 

abstrato, as principais mudanças ocorridas  

 

são geralmente induzidas por fatores externos ao sistema econômico (tais 

como o crescimento da população ou alterações no regime político); 

mudanças às quais ele consegue ajustar-se mais ou menos rapidamente, com 

maior ou menor facilidade, mantendo-se assim relativamente estável e 

equilibrado através do tempo. Por sua vez, as alterações internas ao sistema 

econômico são mais quantitativas do que qualitativas, e costumam ocorrer de 

forma lenta, contínua e cumulativa, configurando essencialmente um 

processo de reprodução estruturalmente inalterada do modelo anterior
22

. 

 

Essa análise das condições estáticas é retomada e aprofundada no âmbito em 

obras posteriores de Schumpeter, mais precisamente em A instabilidade do sistema 

capitalista (1928)
23

. Aqui, Schumpeter busca desconsiderar as diversas instabilidades 

passíveis de afetar a estrutura do sistema, como aquelas decorrentes de seu próprio 

período histórico, marcado pelas características da guerra e do pós-guerra
24

. Busca-se, 

assim, verificar se “na ausência de tais distúrbios ele [o sistema capitalista] mostraria ou 

não tendências à autodestruição, devido a causas econômicas inerentes, ou a crescer 

além da sua própria estrutura”
25

.  
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Ao desconsiderar diversas variáveis externas ao sistema em sua análise, 

Schumpeter deixa claro seu rompimento com a teoria marxista no que tange ao rigor da 

proximidade entre a esfera econômica e a esfera social
26

. Nesse sentido, o autor destaca 

existir a possibilidade de uma “instabilidade ‘política’” ou ainda uma situação de 

“instabilidade ‘social’” em sistemas altamente estáveis economicamente. Resume seu 

pensamento na assertiva de que a estabilidade econômica a que se refere, “apesar de 

contribuir para a estabilidade em outros sentidos, não é sinônimo deste nem implica a 

sua existência”
 27

.  

O processo adaptativo em condições estáticas que a competição incita tem por 

consequências transformações consideráveis, porém de efeitos limitados, na atividade 

econômica que se desenvolve no ambiente competitivo. Para Schumpeter, há, neste caso 

“variações que ocorrem continuamente e a adaptação a elas é essencialmente 

contínua”
28

. Essas variações são muito bem sintetizadas por Mariano Laplane no trecho 

a seguir:  

o estado estático não implica necessariamente a ausência completa de 

mudanças, sendo compatível com oscilações ocasionais, sazonais ou 

contínuas, desde que as reações dos agentes econômicos sejam meramente 

“adaptativas”, passíveis de serem descritas na forma de “passos 

infinitesimais”
29

. 

 

Este processo exterioriza um crescimento econômico decorrente de uma matriz 

tecnológica já conhecida, cujos impactos são previstos no mercado. Tal crescimento não 

necessariamente reverte-se em desenvolvimento econômico, como será trabalhado mais 

adiante
30

. O processo adaptativo limita-se em recompor o equilíbrio em outro estágio de 

desenvolvimento dentro da lógica capitalista, não se tratando, porém, do elemento 

desencadeador deste outro estágio.  

Para o estudo deste elemento determinante de outro estágio de desenvolvimento, 

torna-se necessário introduzir o segundo recorte mencionado acima, isto é, abandona-se 

a hipótese de condições estáticas e considera-se a presença de inovações disruptivas no 

âmbito da dinâmica sistema capitalista. Tamás Szmrecsányi ressalta que a instabilidade 
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do capitalismo é vinculada por Schumpeter a essas inovações, caracterizando-se elas por 

sua ocorrência de forma “descontínua no tempo”, sendo, assim, “impossíveis de serem 

analisadas teoricamente através dos modelos de equilíbrio, quer se trate da produção de 

novas mercadorias ou de uma drástica redução dos custos das mesmas, dando origem ao 

surgimento de novas curvas de ofertas”
31

. 

Assim, segundo o referencial, essa interação entre os agentes econômicos em 

dadas as condições estáticas não seria suficiente para descrever um cenário no qual 

inovações transformadoras com as características aqui expostas fazem-se presentes. 

Essa seria sua principal crítica à escola neoclássica, que adota modelos de equilíbrio 

walsariano e estacionário para descrever as mudanças no âmbito do sistema capitalista. 

Vale aqui mencionar que, segundo Mariano Laplane, Schumpeter tem uma 

relação ambígua com os neoclássicos, haja vista que ao mesmo tempo em que admite 

(diferentemente dos neoclássicos tradicionais) que a inovação seria um elemento de 

origem endógena, capaz de romper com uma situação de equilíbrio de fluxo circular, 

afirma que ela tem por consequência restabelecê-lo posteriormente. Essa ambiguidade 

pode ser sintetizada no trecho de Laplane no qual menciona “a existência de forças 

endógenas à inovação capazes de provocar a ruptura do equilíbrio walrasiano (fluxo 

circular), postulando, entretanto, que a interação dos agentes econômicos tende a 

construir novo equilíbrio”
32

. 

Por mais que haja, de fato, essa tendência ao restabelecimento de um novo 

equilíbrio dentro da concepção de concorrência dinâmica, diante de uma ruptura 

inovativa, o fluxo circular seria retomado em outro grau de desenvolvimento do 

sistema. Esse novo grau, uma vez causado por uma inovação e, ainda, diante dos 

próprios efeitos de reorganização dela inerentes, está fortemente relacionado com a 

modificação das condições de produção vigentes no mercado em dado recorte temporal, 

sendo esta, portanto, a sua materialização enquanto elemento externo ao sistema 

estático. De acordo com o economista, 

 

[as] inovações nos métodos produtivos e comerciais no sentido mais amplo 

do termo – inclusive a especialização e o desenvolvimento da produção em 

escala diferente da que prevalecia anteriormente – sem dúvida alteram as 

condições do sistema estático e constituem, tenham ou não algo a ver com 
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‘invenção’, um outro grupo de fatos e problemas.
33

 

 

Nesse sentido, Mariano Laplane afirma que “a inovação deflagra um processo de 

destruição das estruturas econômicas existentes e de criação de novas estruturas”
34

, 

tratando-se de uma ruptura que permite uma vantagem competitiva ao agente 

econômico. O sucesso de uma inovação está diretamente relacionado com a 

originalidade (grau de ineditismo), a abrangência (grau de penetração no mercado) e a 

relevância (utilidade da ideia depois de implantada) de uma nova ideia. Ressalte-se que 

a geração de valor de uma invenção dependerá da intensidade do desequilíbrio que essa 

inovação pode causar no mercado, sendo que essas características únicas atribuídas a 

uma inovação são rupturas funcionais ao modo de produção/acumulação. 

Em suas obras posteriores, Schumpeter ainda discute a formação de ciclos de 

conjuntura decorrentes dessas mudanças descontínuas causadas pela inovação nas 

funções de produção. Essa questão é introduzida pelo ensaio The Analysis of Economic 

Changes (1935). Tamás Szmrecsányi explica a conclusão do economista em referido 

artigo do que seria a evolução econômica no trecho a seguir 

 

via de regra existe nos ciclos uma sequência de quatro fases interconectadas: 

a prosperidade (ou expansão), a recessão, a depressão e a recuperação – fases 

cujo desenvolvimento se processa através do surgimento descontínuo e 

periódico de agrupamentos (clusters) de inovações
35

. 

 

Assim, além de ser caracterizado como um sistema instável, essa instabilidade 

estaria articulada em um sentido de desenvolvimento do sistema. Schumpeter denomina 

esse fator “evolução econômica”, fenômeno esse que estaria relacionado com “o 

conjunto de mudanças e dos efeitos produzidos pelas inovações em geral”
36

, bem como  

 

Schumpeter redefine estas de forma mais rigorosa como mudanças estruturais 

causadoras da substituição das funções de produção existentes por outras 

inteiramente diversas – uma redefinição que, segundo ele, pode também ser 

expressa em termos monetários. Trata-se das mudanças predominantes na 

vida das economias capitalistas, na medida em que promovem não apenas a 

prevalência de custos decrescentes, o surgimento de desequilíbrios, e o 

acirramento da concorrência, como também a realização de novos 

investimentos em máquinas, equipamentos e instalações – processos que 

demandam tempo e recursos, ao mesmo tempo em que fazem crescer a 
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economia
37

. 

 

Dessa forma, a análise do sistema capitalista realizada por Schumpeter 

transparece que o autor centra o processo inovativo como principal causa das 

instabilidades do sistema. Questões como a interação entre as empresas no ambiente 

competitivo e a intensidade das rupturas causadas por tais empresas no sistema seriam 

fatores essenciais para se pensar o crescimento e o desenvolvimento dentro da 

perspectiva trabalhada neste referencial.  

 

1.2.2. A unidade empresarial e o ambiente competitivo 

 

Para compreensão do papel da unidade empresarial no processo inovativo, cabe 

inicialmente expor a diferenciação proposta por Schumpeter entre as figuras do inventor 

e do empresário inovador
38

. No que tange ao inventor, Schumpeter define-o como 

aquele que leva a cabo uma nova ideia que não necessariamente tem um valor no 

mercado. O empresário inovador é aquele que assume um papel de liderança no sentido 

de estabelecer uma significância comercial à invenção, obtendo algum sucesso em 

colocar em prática a nova ideia dentro da lógica mercadológica vigente. Neste caso, 

abrange-se a introdução e difusão de novos produtos e processos de produção e 

distribuição, bem como a solução de conflitos deles decorrentes. 

Tratam-se, portanto, de dois processos que ocorrem de forma distinta, tanto 

sociológica como economicamente. Tamás Szmrecsányi expõe essa diferenciação 

afirmando que as inovações, aqui com foco nas inovações tecnológicas, mantêm com as 

invenções “apenas um relacionamento distante, embora a maioria delas possa provir de 

algum novo conhecimento teórico ou prático, descoberto ou formulado num passado 

remoto ou próximo”
39

. A relevância de ressaltar a nitidez desses contornos decorre da 

necessidade de enfatizar essa significação mercadológica atribuída às novas ideias, que 
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lhes é posterior e que desenham e nivelam o papel da unidade empresarial nessa ruptura 

causada pelo processo inovativo. 

Nesse aspecto, devido ao posicionamento estratégico na persecução destes 

objetivos, Possas, Fagundes e Pondé destacam o papel central dos agentes econômicos 

nessa abordagem evolutiva Schumpeteriana, haja vista “que a unidade de análise por ser 

o elemento ativo desse processo não é propriamente o mercado, mas a empresa, até por 

ser a unidade de decisão e de apropriação dos ganhos”
40

.  

Torna-se ainda mais patente, portanto, dentro da abordagem de Schumpeter, esse 

posicionamento bem difundido de que a inovação seria levada a cabo pelos empresários 

no seu ânimo em obter uma vantagem perante concorrentes que se consubstancie em 

ganhos de capital
41

. Esse entendimento pode ser resumido na seguinte assertiva de 

Szmrecsányi: “as inovações são da responsabilidade das empresas e dos empresários, e 

a remuneração das mudanças que eles provocam na produção e circulação de 

mercadorias se dá por meio dos lucros”
 42

. 

No que tange à consequência visada pelos agentes econômicos na provocação 

deste desequilíbrio decorrente da introdução uma inovação no mercado, Mariano 

Laplane sintetiza o pensamento de Schumpeter ao destacar que “a inovação pode ser um 

recurso para remover ou reduzir (nem que seja temporariamente) as restrições impostas 

pela presença de rivais”43. Dessa forma, há que se conceber que, dentro do ambiente 

competitivo, a inovação é tida como consequência do empenho dos produtores em 

aperfeiçoar seus produtos para alcançar uma situação de poder monopólico, mesmo que 

seja este limitado e parcial. 

O estudo da relação entre o poder monopólico e a ruptura de uma inovação na 

estabilidade cíclica torna-se, portanto, fundamental. Silvia Possas, ao desenvolver seu 

estudo sobre a abordagem evolucionista de concorrência e inovação, menciona como 

equívoco na formação da concepção dos fisiocratas e clássicos, o fato de a ausência de 
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monopólio ter assumido um papel fundamental no significado da concorrência, 

associando-se esta, portanto, a uma disputa de um “grande número de concorrentes” e à 

“livre entrada de produtores”
44

.  

As limitações dessa abordagem restam claras diante do fato de a própria 

disputa entre agentes econômicos já pressupor certas desigualdades que exaram uma 

situação – mesmo que com efeitos muito limitados – de poder monopólico. Segundo a 

autora, “não pode haver disputa entre iguais, entre clones. Se a homogeneidade é 

absoluta, qualquer escolha de um produto ou seu ofertante só pode ser aleatória”
45

. Por 

outro lado, uma situação em que não haja qualquer disputa com relação a um produto é 

tida como “inconcebível”, haja vista que, seja pela concorrência potencial, seja pela 

tendência do consumidor a encontrar substitutos que vão de próximos aos mais remotos, 

as situações de poder monopólico dificilmente permanecem por longos períodos sem 

superação. 

No âmbito dessa rivalidade entre os agentes econômicos, o principal efeito 

seria o aperfeiçoamento dos produtos para avivar a disputa com os demais produtores. 

Torna-se claro, portanto, que é na busca por essa heterogeneidade que o processo 

inovativo desponta como resultado das relações entre a unidade empresarial. Nesse 

sentido, Mariano Laplane sintetiza que “a concorrência como indutora de inovações e 

geradora de assimetrias entre os agentes econômicos, é o ponto de partida, na 

abordagem evolucionista, para a construção de um referencial alternativo ao de 

equilíbrio neoclássico”
46

. 

A adoção do conceito de concorrência dinâmica tem implicações diretas para 

as características das estruturas de mercado. Possas, Fagundes e Pondé destacam que  

 

as estruturas de mercado são variáveis, em grande medida endógenas ao 

processo competitivo, e que sua evolução temporal só pode ser 

adequadamente analisada no contexto da interação dinâmica entre estratégia 

empresarial e estrutura de mercado
47

. 

 

Nesse contexto, a preservação da concorrência significa principalmente a 

criação de um ambiente competitivo. Utilizando-se das definições apontadas por Possas, 
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Fagundes e Pondé, um ambiente competitivo compreende dois planos distintos, o 

“plano da empresa” e o “plano do mercado”
48

. Essa concepção de ambiente competitivo 

ressalta os diversos elementos que tendem ao processo inovativo. No plano da empresa, 

um ambiente competitivo “compreende estratégias empresariais inovativas e a adoção 

de critérios de eficiência produtiva”. 

Paralelamente, os autores destacam, no que tange ao ambiente competitivo no 

plano do mercado, que as empresas se veriam sujeitas as “pressões competitivas 

internas e potenciais”. Tem-se aqui o papel da interação entre as unidades empresariais 

como impulsor do processo inovativo. Ressalta-se ainda como característica do plano 

do mercado aqueles “fatores favoráveis à concorrência e à competitividade”, como 

infraestrutura, mão de obra qualificada, etc. – denominados externalidades positivas, 

bem como as “condições macroeconômicas favoráveis ao crescimento e ao 

financiamento, seja mediante legislação adequada e outros instrumentos de defesa da 

concorrência e da política industrial”49
. 

 

1.2.3. Crescimento e desenvolvimento: perspectivas dentro do pensamento 

schumpeteriano e neoschumpeteriano 

 

Schumpeter defendeu que a mudança econômica pode envolver dois 

fenômenos distintos: crescimento e desenvolvimento. Neste contexto, a abordagem 

evolucionista coloca que o crescimento e o desenvolvimento estão primordialmente 

associados às rupturas endógenas, ou seja, intrínsecas a própria dinâmica capitalista “e, 

mais particularmente, aos processos de produção e circulação de mercadorias que nela 

vigoram”50. Enquanto o crescimento é um fenômeno puramente quantitativo, o 

desenvolvimento consiste em uma mudança qualitativa que surge decorrente do 

processo econômico de crise e inovação transformadora. 

A partir destes conceitos de Schumpeter, diversas questões podem ser 

trabalhadas no que tange à concentração do poder econômico e a sua abordagem pelo 

aparato estatal de modo a se pensar a competitividade intrínseca ao sistema capitalista e 

o desenvolvimento econômico. Dentre as várias possíveis questões, ressaltam-se dois 
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que guardam relação com a temática deste trabalho: (i) as críticas de Schumpeter ao 

capitalismo oligopolizado e as barreiras à entrada dele decorrentes e (ii) a adoção de 

elementos da teoria neoclássica que seriam impeditivos de grandes rupturas no sistema 

capitalista, sendo essa última uma análise mais atual, desenvolvida principalmente a 

partir da obra de seus seguidores e comentadores.  

A primeira abordagem remete à própria obra de Schumpeter no que se refere a 

algumas de suas críticas às transformações do capitalismo nos anos 20, na qual se teria 

saído de um cenário de capitalismo concorrencial para aquilo que Schumpeter denomina 

capitalismo oligopolizado (ou trustificado). Essa transição é trabalhada por Schumpeter 

principalmente nas obras “A instabilidade do capitalismo” e “Business Cycles”. Sobre 

elas, Szmrecsányi destaca que no capitalismo concorrencial, as inovações 

transformadoras eram em grande parte levadas a cabo por novos entrantes, muitas vezes 

na figura de um empresário individual. Essa característica seria definitiva para 

estabelecer o nível da ruptura dessa inovação no mercado, conforme esse referencial. É 

o que se torna claro no trecho a seguir: 

 

A gênese e consolidação de qualquer uma dessas inovações radicais tendem a 

ocorrer, não entre as pessoas e as organizações já estabelecidas e/ou nos 

mercados existentes, mas à margem destes, através da atuação de outsiders e 

da criação de novas empresas, que passam a concorrer com empresas já 

existentes, disputando-lhes mercados e os recursos disponíveis
51

.  

 

Nesse sentido, destacam-se o papel das instituições bancárias e do crédito, que 

seriam a principal forma de obtenção de recursos dentro do capitalismo concorrencial. 

Através do crédito, o empreendedor teria condições de desenvolver o aparato necessário 

introduzir a sua inovação no ambiente competitivo, na figura de um novo entrante no 

mercado. Schumpeter aponta que “como a inovação é descontínua e envolve uma 

mudança considerável e no capitalismo concorrencial é tipicamente incorporada às 

novas firmas, ela exige grandes gastos antes do aparecimento de qualquer renda”
52

. Por 

essa razão o economista conclui que “o crédito se transforma num elemento essencial ao 

processo”
53

.  

Tamás Szmrecsányi destaca a função empresarial como sendo “um elo entre a 

produção e o capital” fundamental no capitalismo concorrencial conforme a obra de 
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Schumpeter. A concorrência potencial torna-se aqui um elemento importante. Nesse 

sentido, o autor chega a afirmar que institucionalização do crédito dos capitalistas “por 

meio do surgimento e da difusão dos bancos marca em verdade o advento do 

capitalismo, junto com a recorrência sistemática das inovações (...)”
54

.  

Pode-se resumir o argumento no seguinte trecho de Schumpeter: 

Além disso, para uma firma de tamanho relativamente pequeno, sem força no 

mercado financeiro, e que não pode sustentar departamentos científicos ou 

uma produção experimental e assim por diante, a inovação de práticas 

comerciais ou técnicas é algo extremamente arriscado e difícil que requer 

energia e coragem ‘sobrenaturais’ para ser posta em prática
55

. 

 

Com a transição para o capitalismo oligopolizado (ou trustificado) no final dos 

anos 20, a atividade empreendedora inovativa perdeu aquele caráter consolidado na 

figura de um novo ingrestante para se transformar em um projeto de riscos previsíveis 

dos agentes já atuantes e estabelecidos no mercado. A intenção destes agentes estaria 

mais relacionada com perpetuar ao máximo no tempo os lucros decorrentes de seus 

novos produtos. Este período posterior pode ser sintetizado no seguinte trecho de Tamás 

Szmrecsányi: 

(...) na fase do chamado capitalismo trustificado, a inovação já não se dá por 

meio da formação de novas empresas, tendendo a ocorrer no seio de grandes 

organizações e independentemente de agentes individuais, talvez até com 

menos atritos do que antes, com a direção de especialistas, e com a 

preocupação de sustentar uma demanda de longo prazo para os novos 

produtos
56

. 

 

As críticas de Schumpeter ao que essa transformação teria significado para o 

progresso econômico recaem no fato de que, para o economista, o processo de inovação 

disruptiva decorre de como um “fenômeno de liderança” que em pouco se compatibiliza 

com “a rotina da administração ‘estática’” presente em uma estrutura de capitalismo 

oligopolizado. Ao contrário, o alcance de uma inovação estaria relacionado ao terreno 

de riscos e incertezas no qual as novas ideias surgem. É o que se torna claro no trecho a 

seguir:   

[a] inovação bem sucedida é, como dissemos anteriormente, uma tarefa sui 

generis. Não se trata de uma ação do intelecto, mas de vontade. É um caso do 

fenômeno social de liderança. Sua dificuldade consiste nas resistências e 

incertezas peculiares ao fato de se fazer o que nunca foi feito, e que só é 

acessível para um indivíduo diferente e raro. Enquanto as diferenças de 
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aptidão para o trabalho de rotina da administração ‘estática’ resultam em 

êxitos diferentes fazendo o que todos fazem
57

. 

 

O impulso inovativo teria sido substituído pelo próprio acúmulo de capital no 

âmbito empresarial, preso a diversas amarras burocráticas de gestão de riscos. 

Concomitantemente, os recursos para atividade empresarial teriam sido obtidos por 

transações financeiras complexas como a abertura e flutuação de capital na bolsa de 

valores, em declínio da função do crédito na atividade inventiva típica do capitalismo 

concorrencial. Para Schumpeter, no capitalismo oligopolizado, “[e]mbora a criação de 

crédito ainda tenha um papel a desempenhar, tanto o poder de acumular reservas como 

o acesso direto ao mercado financeiro tendem a reduzir a importância deste elemento na 

vida das empresas oligopolistas”
58

. 

É de grande valia notar, portanto, que já naquela época (final da década de 30), 

questões a formação dos mercados oligopolizados foram diagnosticadas como possíveis 

elementos diminutivos do processo de inovação disruptivas e, consequentemente, do 

desenvolvimento econômico dentro do sistema capitalista. Ademais, as barreiras à 

entrada de novos entrantes, inclusive pela falta de acesso a recursos iniciais, são 

apontadas como um impedimento para que as inovações mais ousadas possam aflorar 

em dado mercado. A partir deste diagnóstico, o cenário foi base para diversos outros 

autores trabalhar questões importantes
59

. Os vastos estudos realizados por estes 

seguidores e comentadores sobre mercados oligopolizados, incentivos de investimento e 

inovações não são objeto deste trabalho. 

Feita essas considerações, introduz-se aqui a segunda questão mencionada acima 

no que tange à concentração de poder econômico e a economia evolucionária, 

abrangendo principalmente a sua contraposição à teoria neoclássica. Conforme 

trabalhado no item 1.2.1., os conceitos desenvolvidos por Schumpeter servem como 

instrumentos para uma abordagem evolutiva do resultado das interações entre inovação, 
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competitividade e desenvolvimento. Cabe aqui acrescentar uma das teorias mais 

difundidas de Schumpeter denominada “processo de destruição criadora”, trabalhado 

em Capitalismo, Socialismo e Democracia, em uma fase já mais avançada das obras do 

autor.  

Tamás Szmrecsányi sintetiza o processo de destruição criadora desenvolvido 

por Schumpeter ressaltando o papel dos processos de produção e circulação de 

mercadorias que são característicos do sistema capitalista. De acordo com o autor, 

No capitalismo, são estes processos que se encontram em permanente 

mutação, promovendo uma contínua revolução por dentro das estruturas 

econômicas, mediante a sistemática destruição das antigas estruturas e sua 

substituição por novas, com base nas e a partir das inovações que nelas vão 

surgindo. É esse processo de permanente destruição criadora que constitui 

para Schumpeter a essência do desenvolvimento econômico capitalista
60

.  

 

A importância e conveniência em desenvolver aqui esse ponto consiste em 

entender como esse processo se relaciona com o fenômeno de desenvolvimento 

econômico. A abordagem que se faz aqui é um tanto mais atual e considera mais a 

presença de ramos oligopolizados e barreiras à entrada, que foram enormemente 

intensificados após a obra de Schumpeter. Nesse sentido, verifica-se que o movimento é 

o de fomento às inovações disruptivas já dentro do contexto de consolidação da grande 

empresa e, na maioria dos casos, levando-se em conta as consequências da consolidação 

da globalização a partir da década de 70. 

No que tange ao modelo teórico proposto, as consequências de uma abordagem 

preponderantemente neoclássica são sentidas principalmente no desenvolvimento, em 

que as concepções de concorrência estática e a análise setorial dos mercados servem 

como instrumento para uma incansável persecução em corrigir a concorrência 

imperfeita, tornando o mercado sem muitas aberturas para grandes rupturas. Sob a 

perspectiva do referencial teórico em questão, tais rupturas seriam o principal incentivo 

ao desenvolvimento tecnológico no plano do mercado. 

No entanto, esse trabalho não perde de vista que os argumentos trazidos por 

Schumpeter, principalmente em economias marcadas por um histórico de monopólios, 

oligopólios e subdesenvolvimento não são suficientes para descartar a utilidade de se 

estabelecer algum tipo de regulação antitruste. Nas palavras de Possas, Fagundes e 

Pondé, 
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Schumpeter de certo modo subestima a possibilidade de que, em certos 

contextos institucionais e configurações da rivalidade oligopolista, a lógica 

de valorização do capital possa levar a comportamentos colusivos que não 

sejam apenas uma proteção para o processo inovativo subjacente
61

. 

 

Ademais, outro motivo pelo qual a adoção dos conceitos Schumpeterianos tem 

ocorrido com reservas decorre das incertezas sobre em que medida o desequilíbrio no 

ambiente competitivo e as perdas de eficiência daí decorrentes serão efetivamente 

compensados por avanços tecnológicos. Possas, Fagundes e Pondé mencionam que a 

noção de eficiência dinâmica vem sendo reiteradamente proposta ultimamente na 

literatura econômica antitruste, embora ainda haja  

resistência na comunidade administrativa e legal, especialmente no formato 

convencional de trade off alocativo entre bem-estar presente e futuro, que, 

formulado de modo abstrato, não oferece garantias de que o sacrifício de 

eficiência alocativa estática atual, devido a preços supra-competitivos 

justificados por alguma inovação incremental, venha a ser compensado 

adiante por custos reduzidos e/ou produtos de melhor qualidade
62

. 

 

Ainda no que tange a adaptação dos entendimentos formulados por 

Schumpeter, Delorme Prado adota o posicionamento de que enquanto a concorrência 

em países desenvolvidos estaria relacionada com garantir o bem estar do consumidor, a 

política de concorrência em países subdesenvolvidos deveria fazer frente à política 

neoliberal de market friendly implementada no Brasil consoante às reformas pregadas 

pelo Consenso de Washington em 1989 e pelas diretrizes do Banco Central na década de 

1990
63

.  

O autor menciona que as economias asiáticas são exemplos de economias que 

conciliaram concorrência e política industrial justamente de forma distinta daquela 

estabelecida naquela oportunidade
64

. Assim, o grande desafio do Brasil seria utilizar as 

instituições criadas ou aprofundadas no âmbito dessas reformas, não para “promover as 

tradicionais eficiências alocativas ou produtivas”, mas para combinar políticas 
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industriais e de comércio exterior, garantindo efeitos “sobre a inovação e o crescimento 

econômico da eficiência dinâmica schumpeteriana”
65

. 

Assim, verifica-se que os principais autores que desenvolveram a questão da 

inovação à luz do pensamento de Schumpeter tinham como preocupação as 

estabilidades propostas pelo modelo neoclássico, considerando a adoção deste modelo 

como insuficiente para a promoção de inovações disruptivas no mercado. Por outro 

lado, também são levantadas questões problemáticas referentes a uma demasiada 

concentração de poder econômico que culminaria neste processo inovativo no cenário 

atual. O capitalismo global e oligopolizado exige um determinado nível de concentração 

para que haja inovações disruptivas, ao mesmo tempo que, principalmente nos países 

subdesenvolvidos, essa concentração pode afastar os incentivos para que haja 

distribuição dos benefícios alcançados pela inovação. Essa problemática foi incorporada 

na análise econômica prevista no texto legal que permite a aprovação de atos de 

concentração pelo CADE, conforme será melhor abordado no Capítulo 2.  

 

1.3. Inovação e Dependência na perspectiva de Celso Furtado 

 

A contribuição de Celso Furtado para a temática aqui em questão é primordial 

tendo-se em vista que, dos referenciais aqui trabalhados, esse foi o que tratou em 

maiores detalhes de questões peculiares da América Latina e, especificamente, do 

Brasil. Verifica-se, assim, na obra de Furtado um posicionamento no sentido de 

direcionar o planejamento econômico para superação das condições de desigualdade e 

pobreza que se consolidaram no interior das sociedades latino-americanas. Com este 

ânimo, a sua abordagem sobre a atividade inventiva busca repensar sua planificação que 

vem ocorrendo com cada vez mais frequência dentro da grande empresa. Sua análise é 

realizada à luz de questões decorrentes da dependência dos países por ele denominados 

periféricos com relação aos centros decisórios. A principal obra utilizada nessa análise é 

o livro do economista cuja primeira edição foi lançada em 1978 chamado Criatividade e 

dependência na civilização industrial
66

, bem como outras obras utilizadas de forma 

complementar. 
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Para os fins dessa pesquisa, a obra de Furtado é apresentada inicialmente com 

um histórico do processo de dependência tecnológica que tem como base o processo de 

formação da civilização industrial e o papel desempenhado pelas nações 

subdesenvolvidas neste processo. Em seguida, trabalha-se aqui como ocorre o 

surgimento da atividade inventiva dentro da dinâmica de acumulação e quais são as 

perspectivas para o desenvolvimento econômico a partir da atuação do Estado e da 

iniciativa privada. 

 

1.3.1. Histórico do processo de dependência tecnológica 

 

Não se pode falar das relações de dependência tecnológica na obra de Furtado, 

sua abordagem do espaço geográfico e as relações de poder que o perpassam sem uma 

introdução sobre o histórico que deu origem ao cenário atualmente existente. O 

histórico a que Celso Furtado refere-se para tratar de inovação tem como base um 

recorte específico da civilização industrial. O autor inicia com uma exposição sobre o 

processo de acumulação gerado em decorrência da expansão comercial que se fez a 

partir da exploração do trabalho escravo e extração de produtos tropicais e recursos 

minerais, que seriam o lastro para a revolução industrial e burguesa na Europa 

Ocidental. Esse movimento acarretou a acumulação de um excedente sem “ter 

determinado, até a metade do séc. XVIII um desenvolvimento das forças produtivas”
67

. 

Nesse sentido, Furtado utiliza-se da abordagem de Prebisch para contextualizar 

que a maioria dos problemas da América Latina decorre das heranças da vinculação 

metrópole-colônia. Leda Maria Paulani sintetiza a abordagem de Furtado no trecho a 

seguir: 

Furtado percebe, então, que residiam nesse tipo específico de relação com o 

exterior as causas primordiais da concentração de renda e do crescimento 

lento do mercado interno, que, por bom tempo, marcaram nossa performance 

econômica. Ele vislumbra aí o famoso mecanismo de “socialização das 

perdas”
68

. 

 

Estabelece-se, assim, que não houve um conjunto de etapas que conduziram 

todas as repúblicas mercantis ao capitalismo industrial. Ao desenvolver como se 
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constituíram as relações durante os processos econômicos do período mercantil-

colonialista, ressalta-se uma “conexão estratégica com grupos dominantes tradicionais”. 

Leda Maria Paulani, em sua remontagem da obra de Furtado, afirma que até a crise de 

1929 as elites brasileiras não eram burguesas efetivamente, sendo que a evolução 

econômica neste período estaria subordinada a um “vaivém dos ciclos de exportação”. 

Segundo a autora, “a acanhada manufatura, bem como a futura indústria, não tinha 

qualquer autonomia de movimento, servindo simplesmente para cobrir os vazios de 

oferta gerados pelas crises periódicas do setor primários-exportador” 69.  

Só depois dessa crise é que se pode falar em industrialização no Brasil para 

Furtado, viabilizando-se, portanto, “autonomia à indústria, a qual deixa então de ser 

mero apêndice do setor exportador para ganhar vida própria”70
. Neste período, tem-se 

um cenário instabilidade no setor primário-exportador, o que fez com que se 

desenvolvesse os demais setores da economia e os agentes neles atuantes. Furtado 

associa a consolidação do capitalismo liberal burguês com o processo de acumulação e 

ampliação do excedente como fins em si mesmos. Dentro dessa nova lógica, o racional 

consiste em uma eliminação dos obstáculos à eficiência produtiva. 

No entanto, essa transição teria trazido consigo certas vicissitudes tanto no que 

tange às características e ideologias dos grupos dominantes quanto ao cenário de 

dependência externa, moldando aquilo que Furtado chama de “industrialização 

dependente”. Em suma, o autor aponta que “no quadro da industrialização dependente, 

o fator determinante da tecnologia utilizada é o grau de diversificação da demanda (a 

natureza dos produtos finais) gerada pelos grupos sociais que tiveram acesso indireto à 

civilização industrial”
71

. 

 Furtado menciona como que a imersão no cenário de divisão internacional do 

trabalho não resultou em enriquecimento e distribuição de renda. A industrialização foi, 

por um lado, marcada pelas relações internacionais pautadas pelos interesses externos e 

de grupos dominantes internos encarregados de exportação. Neste contexto, trabalha-se 

com uma falsa premissa de que eliminar o atraso estaria relacionado com suprir a lacuna 

no consumo destes países, sem que houvesse um efetivo desenvolvimento local das 
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forças produtivas. Nesse sentido, cita-se um trecho de Furtado no qual o autor deixa 

claro aquilo que seria uma ascensão social tida como “fictícia”, por ocorrer tão somente 

em concomitância com o crescimento do consumo: 

 

Posto que o acesso aos produtos mais ‘sofisticados’ está restrito à minoria de 

alta renda, o processo de ascensão social tende a confundir-se com a subida 

na escala de diversificação do consumo. Mas, se a lógica da acumulação leva 

a deslocar toda a escala para cima, a passagem ao degrau superior tende a ser 

aparente. A reprodução das desigualdades é, portanto, a contraface da 

eficiência do sistema de estímulos
72

. 

 

Como perspectiva para contornar a perpetuação das relações de dependência na 

incorporação da civilização industrial nos países latino-americanos, no trecho a seguir, 

Leda Maria Paulani sintetiza que as principais propostas de Furtado: 

 

era imperioso fortalecer a industrialização (apagar qualquer vestígio 

porventura existente da “economia colonial”) e reduzir as disparidades 

regionais, para que a recém-conquistada autonomia fincasse raízes, para que 

se superasse definitivamente o atraso, a dependência e o 

subdesenvolvimento. Desmontada a armadilha que antes impedia a 

determinação interna dos rumos econômicos, estavam dadas, pelo menos do 

ponto de vista material, as bases para a existência da Nação, cuja construção, 

no entanto, precisava ser concluída
73

. 

 

No entanto, as consequências da emergência e difusão da civilização industrial 

em economias periféricas, com ênfase no Brasil, foram outras. Ocorreu de forma tardia, 

dependente e por meio de uma implantação indireta. Os resultados deste processo foram 

a heterogeneidade social e diversificação do consumo restritas a minorias. A 

manutenção das relações de dominação é patente em decorrência da dispersão global do 

capitalismo, que teve como efeito que “os vínculos entre o mercado preexistente e o 

exterior favorecem o controle da produção local por filiais ou subsidiarias das empresas 

que antes supriam esse mercado com exportações”
74

. Esse ponto fica mais claro nos 

subitens seguintes, nos quais as consequências desse processo são desenvolvidas em um 

contexto mais próximo à atividade inventiva. 

 

1.3.2. Desenvolvimento da atividade criativa e dinâmica da acumulação 
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 Com base no cenário histórico acima abordado, parte-se para a definição do que 

seria um “verdadeiro” desenvolvimento econômico a partir do estímulo à atividade 

inventiva, sob a perspectiva deste referencial. Contextualiza-se a dinâmica do processo 

de acumulação que, da forma com que se arquiteta principalmente nas economias 

periféricas, tende a afastar que a manifestação criativa ocorra, ou que os benefícios 

delas decorrentes sejam de fato revertido em benefícios à coletividade local. Assim, os 

pontos trabalhados por Furtado relacionam-se com a dinâmica da acumulação e 

questões ideológicas que a define, e o desenvolvimento da atividade criativa dentro 

deste aparato. 

Furtado ressalta que para uma efetividade de políticas de inovação é necessário 

enfrentar “espesso véu ideológico” dentro destes países. Dentre eles, menciona-se as 

consequências do advento do racionalismo/empirismo e as mudanças nos padrões 

culturais para aquilo que se denomina a “ideologia progresso-acumulação”. Essa 

ideologia surgiu de uma necessidade de conter as contradições inerentes ao capitalismo 

na medida em que tais contradições se intensificam. Para o autor, nas “sociedades 

estruturalmente instáveis, com contradições internas que pareciam condená-las a um fim 

catastrófico, a ideia de progresso iria constituir a célula mater de um tecido ideológico 

que serviria de ligadura entre grupos sociais antagônicos”75. 

De tal modo, o agir em direção a uma concepção burguesa de progresso passa a 

ganhar legitimidade em detrimento da busca por uma legitimidade das próprias origens 

do sistema de dominação social. Neste aspecto, Furtado aponta que a ideia de progresso 

serviu no passado de base para impregnar o processo acumulação – que nos países 

latino-americanos se passava do setor agrário-exportador para o da “civilização 

industrializada” – com uma ideologia que perpetuasse os interesses externos e dos 

agentes privilegiados há muito já estabelecidos. Trata-se de “uma alavanca ideológica 

para fomentar a consciência de interdependência em grupos e classes com interesses 

antagônicos”
76

. Afasta-se o ânimo de uma superação das contradições de classes sociais 

que se dá por meio de pressões contra a sistemática de domínio vigente, para assim 

consolidar uma ideologia na qual as assimetrias serão conformadas ou diminuídas em 

uma etapa que sucede a própria dinâmica da acumulação.  
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Em contraponto, Furtado menciona que a concepção de desenvolvimento acaba 

abarcando de forma mais completa as contradições inerentes às relações entre os 

agentes envolvidos no processo de acumulação. No contexto atual, não é possível 

pensar o desenvolvimento sem considerar a forma como que essas relações se 

estabelecem no âmbito da economia globalizada. Nesse sentido, cita-se Furtado: 

a ideologia do desenvolvimento se distingue da do progresso por um 

economicismo mais estreito inserido no quadro de dependência externa. A 

ideia de progresso foi principalmente usada com vistas a favorecer um pacto 

social entre grupos e classes que se sabiam com interesses antagônicos
77

. 

 

Não obstante exista uma necessidade de que a questão do desenvolvimento seja 

pensada no âmbito do mundo globalizado, a busca pelo desenvolvimento não deve ter 

por base uma competição internacional para a acumulação, sob o risco de uma 

dissociação entre uma manifestação criativa com relação às contradições inerentes a 

cada sociedade. Para Furtado, “a ideia de desenvolvimento como performance 

internacional apresenta-se dissociada das estruturas sociais, simples expressão que é de 

um pacto entre grupos internos e externos interessados em acelerar a acumulação”78.  

Mesmo em caso de propostas de rupturas com as relações de domínio existentes, 

como no caso de “socialismo científico” ou ainda um autoritarismo visando o 

desenvolvimento, Furtado aponta que sempre que a proposta de desenvolvimento das 

forças produtivas estão direcionadas ao mero alcance de “estágios superiores de 

acumulação”79 e exaram uma “visão otimista do futuro, subproduto da acumulação” 80,o 

mais provável é que ocorra um bloqueio dos processos sociais atrelados ao “verdadeiro 

desenvolvimento”. 

A abordagem histórica do contexto europeu serve como exemplo para se pensar 

esse desenvolvimento econômico na obra de Furtado. Em linhas gerais, consistiu ela em 

um longo processo de organização da atividade econômica, tendo em vista os conflitos 

sociais e a atividade política que deles se originava. Dessa forma, o processo de avanço 

tecnológico foi se constituindo conforme houve a evolução das relações entre classes, 

sendo a instabilidade um elemento importante e não um entrave ao desenvolvimento. 

Isto difere nos processos históricos de “industrialização em condições de dependência”, 

nos quais “as transformações estruturais são um esforço de adaptação em face do 
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transplante maciço de técnicas geradas em sociedades que se encontram em fase bem 

mais avançada de acumulação”81. 

No caso da América Latina, essa dependência tem também um viés ideológico 

específico relacionado com a própria formação das elites durante o período colonial, 

conforme já abordado no subitem anterior. Para “a elevada renda da população 

brasileira e o avanço considerável de nossa industrialização não se traduziram em 

redução da heterogeneidade social de nosso país”
82

. Essa herança pode ser sintetizada 

no trecho a seguir de Leda Maria Paulani, no qual a autora destaca obstáculos 

“culturais” que permeiam a economia destes países desde o período colonial e que se 

cristalizaram no processo de industrialização 

 

a despeito do rompimento formal do vínculo metrópole-colônia e do 

consequente desmonte do entrave político à constituição de um mercado 

interno vigoroso, nossa situação de ‘economia colonial’ perdurara por muito 

tempo, em função também de um entrave, digamos assim, ‘cultural’, radicado 

no sentimento de inferioridade de nossas elites, sempre deprimidas pelo 

cotejo com os padrões de vida e de progresso das economias centrais e 

sempre prontas a compensar sua infelicidade com a importação, diretamente 

da fonte, de modismos de toda sorte, espirituais e materiais” 83
. 

 

A questão do desenvolvimento para as economias periféricas é pontuada por 

Furtado visando encontrar soluções específicas aos problemas de uma sociedade e, 

portanto, surge a necessidade da ênfase a um contexto de dependência que ocorre no 

cenário internacional. Ocorre que o desenvolvimento criativo apresenta uma série de 

outros entraves que relacionam com questões ideológicas, mas que também se 

aproximam do nosso sistema econômico. Furtado trabalha dois aspectos principais: (i) a 

submissão da atividade criativa à lógica da acumulação do sistema capitalista em sua 

dinâmica global e (ii) o esvaziamento do espaço político capaz de absorver demandas de 

grupos antagônicos. 

No caso desse primeiro aspecto, vale destacar os apontamentos feitos por Leda 

Maria Paulani nos quais ressalta que o aumento da produtividade do trabalho humano 

dentro do capitalismo pode decorrer apenas do esforço da acumulação, não 

necessariamente revertendo-se em avanço técnico para os países tidos como 

subdesenvolvidos: 
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o aumento persistente da produtividade do trabalho humano, que marca o 

desenvolvimento capitalista, é fruto, de um lado, do avanço das técnicas, e, 

de outro lado, do esforço de acumulação. Contudo, esses dois fatores 

comportam-se autonomamente, pois pode haver elevações na produtividade 

do trabalho graças tão-somente às economias de escala possibilitadas pela 

acumulação e/ou aos ganhos propiciados pela intensificação do comércio 

internacional
84

. 

 

Assim, para Furtado, a própria lógica da acumulação transparece uma 

incompatibilidade, que funciona como em certa medida um freio à atividade inventiva 

na economia globalizada. Leda Maria Paulani ressalta que “torna-se muito mais fácil a 

difusão contínua dos novos padrões de consumo surgidos nos países que lideram o 

processo de industrialização, do que a universalização da tecnologia a partir da qual eles 

vão se tornando possíveis”
85

.  

De fato, a mera adaptação e reprodução das estruturas tradicionais já exaram um 

dispêndio de criatividade por parte das economias que as incorporam, refletido em um 

“excedente adicional”.  

a emergência de um excedente adicional – consequência do intercâmbio com 

outros grupamentos humanos ou simplesmente do acesso a recursos naturais 

smais generosos – abre aos membros de uma sociedade um horizonte de 

opções: já não se trata mais de reproduzir o que existe, e sim de ampliar o 

campo do que é imediatamente possível
86

. 

 

Contudo, na persecução de uma ampliação deste excedente, a utilização da força 

humana ocorre de forma a ampliá-lo e expandi-lo o máximo possível, sendo essa, 

portanto, a finalidade da acumulação que ocorre tendo por instrumento a atividade 

inventiva. Uma vez caracterizado o processo inovativo dentro dessa sistemática, nele, 

por um lado, está impresso “uma coerência diacrônica à cultura”87, por outro, a lógica 

econômica impele a propagação da inovação para além da sociedade que lhe deu 

origem. Assim, a própria lógica de expansão origina  

 

diferenças qualitativas entre as estruturas econômicas e sociais dos países em 

que a acumulação e o progresso nas técnicas produtivas avançavam 

conjuntamente e as daqueles países em que esses avanços privilegiam o vetor 

da acumulação em obras improdutivas e bens duráveis de consumo, em geral 

importados
88

. 
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A ideologia da acumulação também é considerada um elemento importante. 

Novamente aqui se ressalta a racionalidade surgida com a revolução burguesa, que é 

tida como os fins de um processo inventivo e não um meio para alcançar um resultado 

correspondente as aspirações humanas e síntese das questões sociológicas. 

 

Na cultura surgida da revolução burguesa, a racionalidade é um desses 

moldes ou estruturas implícitas que ordenam e submetem a criatividade. Max 

Weber nos advertiu para a importante linha demarcatória que nessa cultura 

diferencia a racionalidade com respeito aos meios da atividade social daquela 

que concerne aos fins da ação humana
89

. 

 

Isto se torna ainda mais evidente nas economias de industrialização dependente. 

A inovação perde aqui grande parte de sua proximidade com demandas específicas dos 

grupos da sociedade para muitas vezes se conformar com um mínimo excedente de um 

processo adaptativo. Agravando esse quadro, importa-se a finalidade burguesa do 

potencial criativo cujo objetivo passa a ser desenvolver aparatos que servem apenas de 

meios para o desenrolar da atividade econômica. Tem-se aqui um resultado determinado 

pela significação comercial que lhe é correspondente dentro de um espaço global 

estruturado. Nesse sentido, para se entender como a dinâmica dessa acumulação 

submete países à condição de dependência, compreender os elementos da ideologia da 

civilização europeia moderna torna-se essencial. Para Furtado, 

 

graças a ela, as energias criadoras puderam ser progressivamente canalizadas 

e postas a serviço do desenvolvimento das forças produtivas. A história da 

civilização industrial pode ser lida como uma crônica do avanço da técnica, 

ou seja, da progressiva subordinação de todas as formas de atividade criadora 

à racionalidade instrumental
90

. 

 

Essa racionalidade instrumental está relacionada com o atendimento das 

demandas da atividade empresarial. Critérios como os da eficiência e consumo tornam-

se os elementos impulsores da grande parte da produção da sociedade. Desse modo, “a 

pesquisa científica foi progressivamente posta a serviço da invenção técnica, que por 

seu lado está a serviço da busca de maior eficiência do trabalho humano e da 

diversificação dos padrões de consumo”
91

.  

Para explicar como esse caráter ideológico intrínseco à própria dinâmica da 

acumulação na civilização industrial interfere no processo criativo e contribui para 
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perpetuação das relações de domínio, Furtado aponta, como parte da racionalidade 

econômica, submeter os consumidores de diversos planos ao produto de uma inovação, 

bem como aponta a figura passiva do consumidor em relação ao processo inovativo, que 

em parte é alheio ao seu próprio sistema econômico nacional em um cenário global. 

 

 

Na economia capitalista o processo de acumulação marcha sobre dois pés: a 

inovação, que permite discriminar entre consumidores, e a difusão, que 

conduz à homogeneização de certas formas de consumo. Ao consumidor 

cabe um papel essencialmente passivo: a sua racionalidade consiste 

exatamente em responder “corretamente” a cada estímulo a que é 

submetido
92

. 

 

Vale aqui pontuar a questão da difusão não apenas como uma busca de mercado 

consumidor dentro da racionalidade da empresa. A inovação transpassa fronteiras e se 

propaga despontando, assim, como um diferencial. Porém, ela logo se torna acessível e 

se difunde pelo próprio interesse de expansão geográfica do mercado. Furtado conclui, 

assim, que em que pese a existência de um período inicial das inovações que aponta 

“para um nível mais alto de gastos, que é a marca distintiva do consumidor 

privilegiado”, “o padrão inicialmente restritivo terá de ser superado e difundido, a fim 

de que o mercado cresça em todas as dimensões. As leis desse crescimento condicionam 

a criatividade”
93

. 

Assim, não apenas no dispêndio da força produtiva, mas na própria submissão 

passiva do consumidor, o efeito seria, portanto, que “a participação do indivíduo no 

arranjo da própria vida reduz-se a um mínimo ou assume a forma de simples mimetismo 

social, (...) a vida como projeto original tende a ser substituída por um processo de 

adaptação a estímulos exteriores”94. Tem-se que a homogeneização dos padrões de 

consumo é grande aliada na dinâmica da acumulação. Ainda outras características são 

incluídas, como a rápida obsolescência dos produtos e a sua disposição para difusão, 

conforme trecho abaixo: 

 

Alguns desses objetos serão extraordinariamente sofisticados, mas ainda 

pouco duráveis, pois a intensidade da inovação tem como contrapartida a 

rapidez da obsolescência (...). Demais, em sua maioria os objetos de consumo 

já são concebidos tendo em vista sua posterior difusão, ainda que sob forma 

de modelos menos dispendiosos
95

.  

                                                           
92

 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008, p. 115. 
93

 Ibid.. 
94

 Ibid.. 
95

 Ibid., p. 116. 



45 

 

 

Essa sistemática não implica apenas no estilo da produção, mas passa a ter 

efeitos na cultura da sociedade que a adota. Nas palavras de Furtado, “um conjunto de 

normas derivadas do processo de acumulação sobrepõe-se à atividade criadora em sua 

expansão mais universal, qual seja, a invenção do estilo de vida da sociedade”
96

. Neste 

cenário, alguns tipos de inovação recebem ênfase no processo inventivo. Em que pese 

Furtado mencionar que a acumulação engloba diversos tipos de atividades criativas, 

“aquelas cujos resultados são por natureza cumulativos – a ciência e a tecnologia – que 

melhor satisfazem as exigências desse processo, o que lhes vale o lugar privilegiado que 

ocupam na civilização industrial”
97

. 

No que tange ao segundo aspecto mencionado acima, que se relaciona com o 

esvaziamento do espaço político capaz de absorver demandas de grupos antagônicos. 

Para explicar como esse processo relaciona-se com a atividade inventiva, é preciso 

pontuar a importância atribuída por Furtado ao fato de que a instabilidade política seja 

revertida em novas formas sociais, consubstanciando aquilo que Furtado chama de 

“criatividade no plano institucional”. Essa seria essencial ao estímulo de um efetivo 

desenvolvimento criativo. Nesse sentido, Furtado menciona determinadas formas 

sociais que se consolidaram tanto pelos agentes responsáveis pela acumulação, quanto 

que resultaram de pressões sociais. Como exemplo da primeira, tem-se a criação da 

sociedade anônima, bem como a evolução do direito comercial em geral, “canalizando 

assim energias que de outra forma teriam provocado rupturas”98. No que tange a 

segunda, cita-se a incorporação do instituto da greve no ordenamento jurídico. 

Ocorre que a forma com que a civilização industrial se implantou foi marcada 

por um desenvolvimento assimétrico das forças produtivas e perpetuou um cenário de 

dependência que resultou em diversas especificidades às formas sociais que decorreriam 

das contradições entre classes. 

 

Nas sociedades em que a difusão da civilização industrial se apoiou num 

rígido controle social e na planificação centralizada das atividades 

econômicas, a acumulação deveria pautar-se num projeto social 

explicitamente definido (interesses da massa trabalhadora, eliminação de 

atraso vis-à-vis das sociedades capitalistas etc.). Os antagonismos sociais 

iriam decrescendo, à medida que emergisse uma ‘sociedade sem classes’
99

. 
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Furtado remonta que a própria sistemática inerente ao capitalismo levaria uma 

aproximação demasiada entre as classes. Seja pela disseminação de uma “ideologia 

progresso-acumulação”, seja por questões econômicas de outra natureza, fez-se do 

controle da atividade criativa um instrumento para desacelerar esse processo de 

autodestruição do capitalismo por meio de um estímulo contínuo à estabilidade do 

sistema por parte da empresa. Essa desaceleração só foi possível e tão efetiva por 

inexistir um “espaço político” que concentrasse e mediasse os antagonismos. Nesse 

sentido, cita-se Furtado: 

 

Inexistindo um espaço político em que se manifestem os antagonismos que 

vão sendo conscientizados, tendem a aparecer formas sub-reptícias de 

atividades políticas, que muitas vezes conduzem a dissipação de energia 

criadora. Demais, se os antagonismos não são canalizados no plano local ou 

setorial, a confrontação tende a assumir a forma de ruptura global com o 

sistema, esterilizando-se como fonte geradora de invenção
100

. 

 

 Os resultados são sentidos principalmente nas economias de industrialização 

dependente, nas quais “a massa da população é mantida sob tutela: a participação no 

processo político da massa assalariada faz-se sob o controle de grupos que integram a 

estrutura tradicional de poder”101. O estudo da forma com que esse poder impõe-se 

dentro da economia globalizada é de suma importância para se compreender como a 

atividade criativa é trabalhada no âmbito da concorrência entre empresas e qual o papel 

do Estado neste processo. 

 

1.3.3. Questões sobre o papel do Estado e da iniciativa privada no desenvolvimento 

criativo 

 

O panorama acima exposto de como as relações econômicas arquitetaram-se e 

estabeleceram-se é a base que Furtado utiliza para demonstrar que uma omissão dos 

centros coordenadores nacionais no que tange ao cenário de dependência cristalizado 

nas economias periféricas teria como consequência a perpetuação das desigualdades em 

suas relações com as denominadas economias centrais, cenário este que seria agravado 

por um processo de globalização que se intensifica a todo instante. 
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Para estudar mais afundo essa problemática, atribui-se à questão da análise 

econômica uma importância significante, haja vista sua abordagem daquilo que seria a 

dinâmica da economia mundial, ou o sistema capitalista global ser, na maioria dos 

casos, insuficiente. Segundo o autor, pressupostos microeconômicos seriam 

preponderantes nessa análise. Esse paradigma teria sido quebrado com a 

macroeconomia ao se inserir “uma entidade nacional estruturada, com centros de 

decisão capacitados para interpretar interesses comuns, definir objetivos globais e 

assegurar a coordenação das iniciativas particulares em função da consecução desses 

objetivos”102. 

No que tange à macroeconomia, contudo, Furtado aponta que a forma com que o 

tema é frequentemente tratado pode levar equívocos. No estudo da análise econômica, 

existem dois planos epistemológicos que lhe servem de eixo: primeiro aquele que trata 

“dos agentes individuais” sendo que estes estariam “por definição incapacitados para 

modificar premeditadamente a estrutura do sistema”103; o outro estaria relacionado com 

os denominados “agregados nacionais, fundados no pressuposto de que o 

comportamento de determinadas amálgamas de agentes pode ser objeto de previsão e 

portanto orientação”. 

Existiria, portanto, na racionalidade macroeconômica, a possibilidade de 

previsão do comportamento do agente por um suposto conhecimento da “natureza do 

fator” que o modifica. Justamente aqui que Furtado comenta o reiterado equívoco que se 

dá a partir do pressuposto de que “os agregados são efetivamente a soma de elementos 

homogêneos” e que “decisões visando a interferir no comportamento de uma ‘variável 

macroeconômica’” provocariam uma reação similar por parte dos agentes individuais. 

Para o autor, essas reações poderiam ser as mais diversas. 

Essa diversidade de reações é consubstanciada principalmente na manifestação 

criativa dos agentes individuais, que ultrapassa uma simples adaptação concretizando, 

portanto, a “faculdade de transformar o contexto que atua”104. Dessa forma, o agente é 

elevado à “posição de motor do sistema econômico”105. Uma vez que o próprio agente 

individual torna-se o motor deste sistema, cabe pensar o aparato complexo em que as 
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relações entre tais motores ocorrem e como se dão tais “formas complexas, que escapam 

à capacidade descritiva das variáveis macroeconômicas” 106. 

Mesmo existindo uma vasta gama de agentes compreendidos entre aqueles que 

apenas se adaptam ou que, além disso, também criam, Furtado aponta ser possível 

“identificar agentes, ou ainda certos grupos de agentes, cujas decisões relativamente 

homogêneas cabe observar se se pretende compreender o comportamento de um dado 

sistema”107. Para que haja essa identificação, vale lançar um olhar aos efeitos das 

decisões destes para, assim, buscar suas origens. Verifica-se que determinados agentes 

tem um poder de interferência no sistema econômico e que há uma constante tentativa 

de que esse poder seja utilizado a seu favor. Começa-se, portanto, a se formar o desenho 

deste poder, que constituiria “a capacidade de iniciativa desses agentes privilegiados 

que modificam o contexto em que atuam ou que evitam que outros o modifiquem contra 

seus interesses”108.  

Antes de apresentar quem seriam estes agentes e como o seu poder decisório 

constitui-se, vale ressaltar a amplitude com que esse poder se manifesta, aqui retomando 

o argumento de Furtado de que a economicidade da exposição das variáveis 

macroeconômicas é muitas vezes insuficiente para se atingir a complexidade com que 

os interesses destes agentes se impõem quando se considera uma organização social. 

Furtado chega a estabelecer um elo entre o poder econômico e o poder político, no 

sentido de ambos deterem “essa faculdade de impor a uma coletividade a visão 

globalizadora, sem a qual não seria possível falar de racionalidade macrossocial”
109

. 

É evidente que as decisões econômicas podem emanar de diversos agentes, no 

entanto, seus efeitos são sentidos no sistema econômico de forma assimétrica. Por 

conseguinte, como característico de operações de mercado, a apropriação dos ganhos 

ocorre por meio da imposição de vontade de determinados agentes ou grupo de agentes, 

por meio de iniciativas muitas vezes de cunho microeconômico, por meio das quais 

decisões de caráter disciplinador são sustentadas. A busca pelo “centro hegemônico” do 

qual provém tais decisões é um dos principais elementos que define a obra de Furtado. 

Nesse sentido, ressalta-se o trecho a seguir:  
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É a partir da identificação dos centros de onde emanam essas decisões 

destinadas a compatibilizar as iniciativas da multiplicidade de agentes, que 

exercem poder em graus distintos, que se define o perfil de um sistema 

econômico. (...) O que se chama racionalidade macroeconômica não é mais 

do que a percepção ex-post da coerência obtida mediante o esforço 

coordenador desse centro hegemônico
110

. 

 

Além dos grupos que dominam o processo de acumulação, analisado em mais 

detalhes a seguir sob o paradigma da “grande empresa”, e das organizações sociais que 

conseguem interferir em questões economicamente relevantes, como a distribuição de 

renda111, Furtado inclui aqui o poder político do Estado, sem deixar de mencionar que 

ele próprio atua de forma a aumentar a complexidade do sistema, “posto que ele mesmo 

dá origem a estratos sociais com interesses próprios”112. Partindo de uma abordagem 

que envolve todos estes agentes, a análise aqui deixa de ser meramente economicista 

para passar a considerar suas relações como forma organização social e buscar 

compreender como a concentração de poder econômico e a globalização contribuíram 

para que essa organização assumisse determinados tipos de contornos.  

Contextualizando a atuação do Estado em um contexto marcado pelas atividades 

econômicas internacionais, centra-se em efeitos para além da racionalidade da empresa 

em meramente expandir sua área de atuação de modo a ampliar fontes de recursos e de 

mercado interno. Tem-se questões relacionadas ao câmbio e a oscilações de preços das 

quais Furtado menciona sobrevirem “efeitos macroeconômicos secundários”113. 

Ademais, o autor coloca que “as operações externas de uma empresa geram efeitos 

secundários que podem escapar ao poder coordenador dos centros responsáveis pela 

política econômica nacional”114. 

Furtado menciona que ao “transacionar com exterior, a empresa atua como 

representante de seus interesses próprios – e nisso a operação é idêntica a qualquer outra 

– e dos interesses do sistema econômico em que está inserida”115. Mas a questão 

primordial é que diante de uma concentração do poder econômico e de um grande 
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número de sistemas econômicos tidos como opção para decisões referentes a recursos, 

mão-de-obra e etc., a atividade empresarial se veria possibilitada de exercer uma 

posição de não subordinação à política econômica nacional. O poder dos agentes que 

dominam a acumulação desponta com evidência perante os demais. Nas palavras do 

autor, 

a situação pode ser distinta se a empresa está implantada em mais de um 

sistema econômico. Nesse caso ela tem à sua disposição recursos de poder 

que podem libertá-la, ainda que parcialmente, da ação constritiva exercida 

pelos centros coordenadores nacionais
116

. 

 

Tendo em vista a lógica de acumulação vigente e o modo de operação do 

mercado, Furtado descreve diversos mecanismos que exaram a “tendência estrutural, 

observada desde os primórdios do capitalismo industrial, para a formação de grandes 

empresas”117. Para Furtado, as pequenas empresas não teriam desaparecido justamente 

por terem uma função insubstituível no processo criativo. Apesar do papel dessas 

pequenas empresas não ser aqui analisado em detalhes, vale mencionar que o autor 

conclui que “sem as pequenas empresas o sistema capitalista perderia 

consideravelmente não só em flexibilidade mas também em inventividade e 

iniciativa”118. 

Importante ressaltar que é esse movimento de concentração do poder econômico 

que é tido como essencial para consolidação de um poder hegemônico claramente 

centrado e fundado na atividade econômica da grande empresa. Essa, por sua vez, 

buscou coordenar o sistema econômico nos limites de suas possibilidades para impor 

seus interesses na forma de uma “força estimuladora da acumulação mediante a redução 

de riscos e da instabilidade”. Para explicar esse ponto, Furtado recorre a uma 

contextualização ressaltando características do capitalismo contemporâneo. Pontua-se 

aqui de sobremaneira a transição daquilo que chama de “mercado atomizado por 

estruturas empresariais” para um sistema de “capitalismo oligopolizado”, marcado por 

uma busca de estabilidade pelas empresas ou grupo estruturados de empresas, exarada 

por meio de um “planejamento econômico a médio e longo prazos”, que para o autor, 

favoreceria “a intensificação da acumulação e o aprofundamento de seu horizonte no 

tempo”.  
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Dessa busca por um ambiente econômico “estável” atribuída pelo autor ao 

advento do capitalismo oligopolizado resulta, por outro lado, uma maior clareza dos 

efeitos políticos tanto das decisões emanadas dos centros coordenadores da atividade 

econômica, como das organizações sociais. Furtado menciona que “o conteúdo político 

das decisões econômicas, que permanecia encoberto nos mercados atomizados, torna-se 

evidente, bem como as implicações sociais da orientação que adotam os centros 

coordenadores”119. 

É importante ressaltar os mecanismos por meio dos quais a grande empresa 

procura impor seus interesses na economia globalizada. Ao contrário do que se possa 

imaginar a primeiro momento, não é o mero acúmulo de riquezas advinda da 

concentração do poder econômico que faz com que se considere a grande empresa uma 

fonte de coordenação que na maioria das vezes se sobrepõe às demais. Aliás, esse é um 

elemento secundário quando se considera outros elementos, como demonstrado no 

trecho abaixo: 

A grande empresa deve ser inicialmente observada como manifestação de 

condensação de poder, graças à qual meios consideráveis – recursos 

financeiros, acesso à tecnologia, controle da informação, privilégios de 

mercados, alianças com outros grupos que igualmente exercem poder – são 

submetidos a uma unidade de comando e aplicados com unidade de 

propósito
120

. 

 

Portanto, a grande empresa se estabeleceu em substituição à própria “mão 

invisível” Smithiana quando considerado o mercado setorial em que atua, restringindo 

inclusive o campo de atuação do Estado em estabelecer limites ao poder econômico. 

Assim sendo, tornou-se possível a sustentação de um elevado grau de poder decisório 

na administração dos preços e o uso de meios de controle que vão além do poder 

financeiro, recaindo em recursos que são definitivos para o controle do próprio processo 

inventivo.  

Uma vez diagnosticado esse cenário, chega-se à conclusão de que nem sempre estes 

recursos necessários à iniciativa inovadora e detidos pela grande empresa são 

efetivamente empregados de forma a concretizar estes objetivos. Essas empresas podem 

usar a coordenação destes recursos para limitar o poder de iniciativa dos demais 

agentes, ou ainda empregá-los de forma a obter maior estabilidade do sistema. Nesse 

sentido, cita-se Furtado: 
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A capacidade de iniciativa permanece como o fator estratégico, pois a 

reprodução da estrutura de privilégios que caracteriza o sistema requer a 

transformação contínua deste. Essa a razão pela qual, não obstante a 

formidável diversificação da ação do Estado, as grandes empresas ocupam 

posição predominante: a elas corresponde o máximo de iniciativas no campo 

da acumulação e da orientação da criatividade
121

. 

 

As maiores barreiras ao desenvolvimento da atividade criativa tornam-se 

evidentes quando a atuação deste poder econômico concentrado é contextualizado no 

espaço, naquilo que Furtado denomina “sistema econômico transnacional”. Nesse caso, 

ainda permanece a racionalidade da empresa no sentido de obter condições mais 

vantajosas no mercado agora em sua atuação plurinacional.  

Ressalta-se, portanto, que os objetivos da empresa permanecem sendo de “gerar 

novos recursos de poder com vistas a aumentar ou manter o ritmo da própria expansão 

em face da concorrência de outras empresas e das pressões sociais emergentes neste ou 

naquele país”122. Vários exemplos podem ser mencionados nesse sentido: o 

aproveitamento da desarticulação social em determinados países, possibilitando a maior 

exploração dos recursos naturais ou da força de trabalho; a administração de preços para 

remessa de lucros das filiais à matriz; a administração da taxa de retorno de 

investimentos; entre outros.  

Furtado menciona que a busca pela atuação em países pertencentes ao que ele 

chama de “Terceiro Mundo” decorre em grande parte do ânimo de manutenção ou 

aumento de lucros frente às organizações sociais que, nos países capitalistas de 

industrialização avançada, tornam-se mais eficientes ainda que em diferentes níveis. 

Nesse sentido, determinados recursos nos países do Terceiro Mundo tornam-se atrativos 

“dada a inexistência de forças sociais internas neutralizadoras”123 do poder econômico e 

a consequente maior facilidade em se impor interesses da atividade empresarial em dado 

país. Furtado observa que, com esse movimento, a própria empresa aumenta o seu poder 

econômico internacionalmente e o seu poder de coordenação inclusive no âmbito de seu 

país de origem. 
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A conclusão do autor é clara no sentido de que a expansão teve como 

consequência “um processo de concentração de riqueza e renda em benefício dos países 

que controlam o capital dessas empresas”
124

. Isto porque a partir do momento 

 

em que o motor do crescimento deixa de ser a formação do mercado interno 

para ser a integração com a economia internacional, os efeitos de sinergia 

gerados pela interdependência das distintas regiões do país desaparecem, 

enfraquecendo consideravelmente os vínculos de solidariedade entre elas. (...) 

Em um país ainda em formação, como é o Brasil, a predominância da lógica 

das empresas transnacionais a ordenação das atividades econômicas 

conduzirá quase necessariamente a tensões inter-regionais, à exacerbação de 

rivalidades corporativas e à formação de bolsões de miséria, tudo apontando 

para a inviabilização do país como projeto nacional
125

. 

 

Ressalta-se, portanto, que essa expansão da grande empresa para além dos 

Estados nacionais não teve por consequência uma distribuição da produtividade e da 

renda de forma mais homogênea. Muito embora a descentralização da atividade 

empresarial tenha ocasionado o surgimento de um poder coordenador deslocado de “boa 

parte” dos territórios nacionais, a divisão entre os processos da atividade industrial e a 

especialização das unidades situadas em diferentes Estados nacionais – marcando aqui o 

advento das empresas transacionais – teriam como efeito a manutenção de elos de 

dependência em relação às nações mais ricas. 

As organizações sociais dos países de industrialização avançada teriam tido um 

papel primordial para que a especialização nestes países os conduzisse as formas de 

acumulação “mais rápidas” e “a um maior índice de produtividade”126. Furtado define, 

portanto, no trecho a seguir, como a questão política teria surgido nessa organização do 

grupo de agentes econômicos que se desenha no espaço plurinacional: 

 

Compreende-se, por conseguinte, que tal processo haja suscitado reações 

principalmente de caráter político, o que precipitaria a tomada de consciência 

do papel que exercem os centros de poder (Estados nacionais e grandes 

empresas) na ordenação das relações econômicas entre países que se supõem 

politicamente soberanos
127

. 

 

A partir dessa problemática, Furtado percorre a lógica das empresas 

transacionais e como se dá questões como a divisão do trabalho e a remuneração da 

mão-de-obra advinda das empresas transnacionais a partir de sua descentralização. 
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Apesar do trabalho pode ser medido em termos abstratos, Furtado enfatiza a questão do 

valor da mão-de-obra em sua abordagem sobre as relações de dependência. Isto porque   

 

o valor da mão-de-obra – ou seja, o poder de compra do salário medido em 

termos de um conjunto de bens que satisfazem as necessidades básicas da 

população – varia em função da estrutura interna de dominação (a forma 

como é apropriado e utilizado o excedente social) e do nível de acumulação, 

o qual condiciona a produtividade física do trabalho
128

 

 

Com relação à sistemática de acumulação levada a cabo pela empresa 

transnacional, pode-se resumir o entendimento até agora exposto de Furtado de que 

certas fases da atividades econômica “integram em um mesmo processo produtivo 

recursos pertencentes a dois sistemas econômicos diferentes”129. Assim, recursos mais 

baratos provindos de países mais pobres, como, por exemplo a força de trabalho, são 

incorporados ao sistema produtivo do mais rico sem que o valor dessa mão-de-obra seja 

“concomitantemente elevado dentro de seu sistema”130. Os trabalhadores não são 

integrados na sociedade, portanto não se beneficiam do quadro institucional que 

responde pela distribuição de renda dentro das economias centrais. Nesse sentido, “a 

acumulação (e o avanço da técnica que a acompanha) é condição necessária, mas não 

suficiente para elevar o valor do trabalho”131. 

Quando dentro da econômica nacional, Furtado identifica que o 

desenvolvimento nas sociedades capitalistas ocorre a partir de dois eixos: por um lado, 

as empresas, cujo objetivo é a acumulação; e, por outro, as organizações sociais, que 

lutam pela valorização do trabalho. Estes dois elementos eram, neste caso, articulados 

no Estado nacional.  

Com a divisão das diversas fases da atividade econômica e sua expansão para 

além das fronteiras dos países nacionais, uma nova “superestrutura” começa a se formar 

no sistema econômico. As empresas transnacionais passam a ocupar aquele lugar que 

era dos responsáveis pela atividade empresarial nacional. Contudo, o mais interessante é 

a entendimento de Furtado segundo o qual, com relação ao segundo eixo, isto é, as 

organizações sociais, essas estariam agora constituídas “mediante distintas formas de 

coalizão dos Estados nacionais, ali onde o atraso relativo da acumulação e a situação de 
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dependência respondem pela insuficiência das organizações sociais”. Nas palavras de 

Furtado, 

tudo parece indicar que os Estados nacionais desempenharão, no sistema 

econômico mundial que está emergindo, funções similares – no que respeita à 

apropriação dos frutos dos aumentos de produtividade – às que couberam às 

organizações sociais no desenvolvimento das atuais nações capitalistas mais 

avançadas na acumulação
132

. 

 

Furtado coloca então que são justamente essas organizações sociais mais 

desenvolvidas nos países de industrialização mais avançada que fazem se “concentrar os 

frutos dos aumentos da produtividade gerados pela expansão das relações internacionais 

em benefício dos países mais ricos”. Assim a força que essas organizações teriam no 

sentido de captar os benefícios da acumulação e distribui-los dentro de próprio quadro 

institucional gerariam a manutenção de uma condição de domínio dos recursos  

 

Por trás de todo esse processo está a expansão das atividades internacionais, 

provocada pela intensa acumulação ocorrida nos centros industriais no correr 

dos últimos decênios, a qual por seu lado engendra pressão sobre os recursos 

localizados na periferia do mundo industrializado
133

. 

 

As reações dos centros de coordenação nacional perante essas mudanças 

econômicas causadas pela concentração do poder econômico pelas empresas 

transnacionais são, assim, de cunho político. Os países de Terceiro Mundo têm se 

movimentado de modo a organizar seus recursos, trabalhar questões financeiras, de 

acesso à tecnologia ou a centros de decisões internacionais e outras, de modo a 

constituir um instrumento de manobra ao poder das transacionais e das economias 

centrais sustentáculo da atuação de tais empresas, tentando assim mudar o cenário de 

dependência. 

O maior desfio nessa tarefa consiste em vencer os sustentáculos econômicos, 

ideológicos e políticos que corroboram essa estrutura. Uma breve síntese de tais 

elementos pode ser destacada no trecho a seguir: 

 

O desenvolvimento tecnológico é dependente quando não se limita à 

introdução de novas técnicas, mas impõe a adoção de padrões de consumo 

sob a forma de novos produtos finais que correspondem a um grau de 

acumulação e sofisticação técnica que só existe na sociedade em questão na 

forma de enclaves
134

. 
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Nesse sentido, Furtado ressalta que a política que tem como base uma visão 

global deve ainda buscar um respaldo na atuação do indivíduo enquanto canalizador de 

ações contra os padrões dessa lógica da acumulação. Segundo o autor, 

 

A visão política que adquire o indivíduo a partir de sua inserção no sistema 

de divisão de trabalho na sociedade industrial é aquela que lhe proporciona a 

consciência de classe. Somente as atividades políticas que interferem com 

sua situação de elemento do sistema de produção o sensibilizam
135

. 

 

Tendo em vista um panorama mais atual da questão do desenvolvimento 

econômico, isto é, depois do processo de desregulamentação e da consolidação do 

neoliberalismo, o entendimento exarado nas últimas obras de Furtado é um tanto 

pessimista com relação às perspectivas de superação do subdesenvolvimento. Nesse 

sentido, Leda Maria Paulani aponta que “as duas décadas perdidas em termos de 

crescimento econômico, combinadas à transnacionalização do capital só fizeram 

aprofundar o caráter de enclave da vida econômica das camadas superiores da 

população”
136

.  

Torna-se ainda mais evidente o pessimismo de Furtado com relação ao papel que 

o Estado assume dentro deste contexto. Segundo Leda Maria Paulani, no que tange à 

acumulação periférica para Furtado, “a Nação não serve mais para nada. Pilotar o 

Estado continuou a ser necessário, mas apenas como apêndice monótono do objetivo 

maior de fazer valorizar o capital fictício neste país também fictício”
137

. Completa ainda 

a autora tratando do desestímulo ao desenvolvimento criativo ao afirmar que, consoante 

a essa abordagem “a acumulação pode falar em nome próprio, sem fazer referência à 

incômoda invenção”. 

 

1.4. Marx e marxismos 

 

As contribuições da abordagem crítica do capitalismo desenvolvida por Karl 

Marx fornecem elementos interessantes para se pensar como ocorre o processo de 

inovação dentro do funcionamento do capitalismo e como os diversos tipos de 

exploração ocorrem neste contexto. No primeiro subitem, trabalha-se a teoria da 
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inovação em Marx, trata-se de uma abordagem descritiva com base principalmente no 

trabalho desenvolvido pelo autor em O capital: critica da economia política com 

algumas referências a comentadores da obra. No segundo e terceiro subitem, passa-se 

para uma análise de críticas formuladas conforme teóricos marxistas atuais, nas quais o 

processo de inovação desponta como elemento de suma importância no âmbito das 

relações de exploração que ocorrem no espaço globalizado. 

 

1.4.1. Abordagem Marxista da Inovação 

 

O objetivo dessa primeira abordagem não é esgotar o tema da inovação na obra 

de Marx, mas antes apresentar alguns conceitos necessários ao entendimento de teóricos 

econômicos contemporâneos que trabalham a temática. Tem-se como enfoque a 

premissa de que no sistema capitalista, há um constante desenvolvimento das forças 

produtivas com a intenção de se obter por meio da concorrência entre os capitalistas 

aquilo tido por Marx como “mais-valia extraordinária”, isto é, “um valor produzido 

pelos trabalhadores empregados pelos capitais mais eficientes” 138
, exarada pela 

inovação. Francisco Paulo Cipolla ressalta os impactos dessa corrida inovativa travada 

por meio da interação entre os agentes no mercado, que, segundo o autor, “traz como 

resultado a mais importante lei da economia política, vale dizer a tendência à 

diminuição da taxa de lucro, teria origem na própria natureza do capital enquanto 

processo de expansão do valor a partir da exploração da força de trabalho”
139

. 

 Para se tratar do desenvolvimento das forças produtivas e sua relação com o 

processo de inovação, inicia-se com a questão dos meios de produção e sua relação com 

a formação de valor. Faz-se referência à assertiva de Marx na qual ele estabelece que a 

formação dos valores dos meios de produção, engloba as partes componentes do valor 

do produto”
140

, quais sejam: o tempo de trabalho exigido para a produção da matéria 

prima
141

 e o tempo de trabalho exigido para a produção da parte dos instrumentos de 
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trabalho que terá de ser desgastada ou consumida para fabricação de produtos. Neste 

âmbito, Marx conclui que “basta considerar o tempo de trabalho contido no material e 

no instrumental do trabalho como se tivesse sido despedido num estágio anterior ao 

processo de fiação, antes do trabalho de fiar finalmente acrescentado”
142

.  

Essa conclusão, contudo, deve ser encarada com muita cautela, no que tange ao 

“estágio anterior”, principalmente em virtude do papel da circulação de mercadorias. 

Segundo Francisco Paulo Cipolla, “Marx toma a circulação de mercadorias como ponto 

de partida para a análise do capital porque o capital tem origem na circulação de 

mercadoria”
143

. Não é por outro motivo que Marx aponta que para se considerar o 

tempo de trabalho no instrumental como contido no produto, há de se observar duas 

premissas fundamentais ao acima exposto: (i) que “os meios de produção devem ter 

servido realmente à produção de um valor de uso. O valor não depende do valor de uso 

que o representa, mas tem de estar incorporados num valor de uso qualquer”
144

; (ii) 

pressupõe-se que só foi aplicado o tempo de trabalho necessário nas condições sociais 

de produção reinantes
145

. 

No que tange à segunda premissa, Marx traça uma identidade entre força de 

trabalho empregada em diversos estágios do processo de produção para chegar ao 

produto final (o fiandeiro, o produtor de fusos, o plantador de algodão) como sendo 

todos “criadores de valor”, “fonte de valor”. Assim, seus respectivos trabalhos 

constituem partes, que diferem apenas quantitativamente, do mesmo valor global, o 

valor do produto. A conclusão dessas considerações acima mencionadas surge pouco a 

seguir quando Marx diz que “só se considera criador de valor o tempo de trabalho 

socialmente necessário”. Nesse sentido, enfatiza Rogério Antônio Magalhães 

 

pode-se esperar que as quantidades de trabalho a que deverão corresponder 

os respectivos preços das mercadorias homogêneas de cada ramo produtivo 

deverão representar padrões para essas produções, em cada estágio de 

desenvolvimento tecnológico do sistema. Esses padrões, como é próprio do 

significado da palavra, devem representar a quantidade de trabalho que 

naquele momento se mostre a mais usual, a mais frequente, a mais normal 

para a obtenção da unidade da mercadoria, dessa maneira correspondendo ao 

conceito de “trabalho socialmente necessário”
146
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De acordo com Marx, essa unidade de trabalho tida como socialmente 

necessária para produção de um produto envolve muitas coisas. Para tanto, a força de 

trabalho deve funcionar condições tidas como normais, justamente referindo-se à 

questão do desenvolvimento dos meios de produção (além de outras). “Se o instrumento 

de trabalho socialmente dominante na fiação é a máquina de fiar, não se deve pôr nas 

mãos do trabalhador uma roda de fiar. O trabalhador deve receber algodão de qualidade 

normal, e não refugo que se parte a todo instante”
147

. Segue-se, assim, discorrendo 

também sobre a normalidade da força de trabalho, quantidade média de esforço, sem 

roubos, desperdícios e outras características que fogem um pouco do escopo deste 

trabalho. Essas observações já sugerem uma forte ligação entre os interesses dos 

capitalistas em inovar e a concorrência.  

Cabe aqui apresentar uma explicação que de certa forma desprega-se do acima 

exposto, mas que é fundamental para compreensão do que se segue. Consiste no papel 

central do trabalho nessa produção como, segundo Marx, o único elemento que cria 

valor. De uma forma simplificada, isto acontece porque o valor da força de trabalho – 

valor de troca
148

 – e o valor que ela cria dentro do processo de trabalho – valor de uso
149

 

– são duas magnitudes distintas
150

. Seguindo a lógica do aqui exposto, tem-se que o 

ânimo de lucro do capitalista decorreria da seguinte lógica: “o vendedor da força de 

trabalho, como o de qualquer outra mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu 

valor de uso”
151

. Nesse sentido, Francisco Paulo Cipolla aponta que “sendo o valor de 

uso da força de trabalho o próprio trabalho, o usufruto dessa mercadoria por parte do 

capitalista é o próprio processo de criação de valor”
152

. 

Aqui vale acrescentar um fator relevante para abordagem da inovação, que é a 

dupla natureza do trabalho desenvolvida por Marx. De tal modo, o entendimento é de 

que “ao se converter dinheiro em mercadorias que servem de elementos materiais de 
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novo produto ou de fatores do processo de trabalho e ao se incorporar força de trabalho 

viva à materialidade morta
153

 desses elementos” tem-se como resultado que 

“transforma-se valor, trabalho pretérito, materializado, morto, em capital, em valor que 

se amplia”
154

. Esse ponto resta melhor explicado nessa passagem: “O acréscimo de 

valor novo ao material de trabalho e a conservação dos valores antigos no produto são 

dois resultados totalmente diversos produzidos pelo trabalhador ao mesmo tempo, 

embora execute apenas um trabalho”
155

.  

Corroborando o acima exposto, sobre o acréscimo de valor ao material de 

trabalho e a concomitante conservação dos valores antigos no produto, temos 

novamente a “fixação” de um determinado tempo de trabalho pretérito taxado de 

“necessário” como meio de produção de um valor de uso. Esse tempo de trabalho 

pretérito é importante à presente análise por sua íntima relação com o desenvolvimento 

dos meios de produção. Nesse sentido, conforme Marx  

 

Ao tratar do processo de produzir valor, verificamos que, ao consumir-se 

adequadamente um valor de uso para produzir novo valor de uso, o tempo de 

trabalho necessário para produzir o valor de uso consumido constitui parte do 

tempo de trabalho necessário para a produção de novo valor de uso, sendo, 

portanto, tempo de trabalho que se transfere dos meios de produção ao novo 

produto
156

.  

 

Em suma, essa dupla natureza do trabalho pode ser sintetizada em outra 

assertiva de Marx, na qual ele menciona que “no mesmo tempo, em virtude de uma 

propriedade, seu trabalho tem de criar valor e, em virtude de outra, conservá-lo, ou seja, 

transferi-lo”
157

. Essas duas propriedades são explicadas mais adiante. Por um lado, 

Marx traz a “propriedade abstrata, geral de dispêndio de força humana de trabalho, 

acrescenta aos valores do algodão e do fuso valor novo”, que, segundo o autor, 

relaciona-se com a “simples adição de certa quantidade de trabalho”
158

 e, por outro lado, 

ele elenca a “propriedade concreta, especial, útil, característica do processo de fiação, 

transfere o valor desses meios de produção ao produto, preservando-o no produto”, que 
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se relaciona “com a qualidade do trabalho adicionado, preservam-se no produto os 

valores originais dos meios de produção”
159

.  

Nos quadros abaixo são mencionados dois exemplos que ilustram a 

relatividade do desenvolvimento dos meios de produção com relação ao dispêndio de 

força de trabalho empregado no produto que circulará no mercado: 

 

1) Invenção aumente a produtividade (exemplo1) 

 

Antes 

6 quilos de fio (produto) = x horas de trabalho novo 

 

Depois 

36 quilos de fio (produto) = x horas de trabalho novo, ou seja, 6 quilos de fio = x/6 horas de 

trabalho novo. 

 

A quantidade de matéria-prima mantém-se, logo.... 

A cada quilo de algodão (matéria-prima) é empregado x/6 horas de trabalho novo, ou seja, o 

valor do algodão (matéria-prima) é 6 vezes maior. 

 

2) Oscilações no preço da matéria-prima/instrumental de trabalho (exemplo2) 

 

Antes 

valor de troca de 6 quilos de algodão + x horas de trabalho novo = z quilos de produto (fio) 

 

Depois 

6(valor de troca do 6 quilos de algodão) + x horas de trabalho novo = z quilos de produto (fio) 

 

O valor que se transfere do algodão ao produto (fio) é 6 vezes maior que o anterior. “O mesmo 

ocorre quando se torna mais caro ou mais barato o instrumental de trabalho que prossegue, 

entretanto, prestando o mesmo serviço no processo de trabalho”. Assim, se o preço de z quilos 

de produto continua o mesmo, o algodão (trabalho pretérito) participa mais do valor do 

fio que o trabalho vivo. 

 

O que é importante destacar em termos de desenvolvimento dos meios de 

produção é as conclusões alcançadas por Marx em decorrência destes exemplos: 

“quanto maior o tempo de trabalho necessário aplicado à mesma quantidade de algodão 

[pelo trabalhador], maior o valor novo que acrescenta ao algodão [quantidade], e, 

quanto maior a quantidade de algodão fiada no mesmo tempo de trabalho, maior o valor 

antigo que se preserva no produto [qualidade]”
160

 – Só que a “qualidade” está sempre 

fora do trabalhador e sua ação limita-se a preservar, transferir, os valores originais. 

Assim, com relação a esse processo de “conservação”, “diverso”, porém “indiviso” do 
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processo de produzir valor
161

, “[o trabalhador] não conserva mais valor por acrescentar 

mais valor, e sim por acrescentá-lo em condições invariáveis e que não dependem do 

seu próprio trabalho”
162

. 

Ademais, Marx ainda aponta que “num sentido relativo, pode-se dizer que o 

trabalhador preserva sempre valores anteriores na mesma proporção em que acrescenta 

novo valor”
163

. No entanto, trata-se de uma relação inversamente proporcional. 

Mantidas as outras condições constantes, quanto mais valor ele acrescenta, menos se 

preserva
164

.  

No que tange à transferência do valor dos meios de produção ao produto, Marx 

faz uma classificação de fatores materiais de produção conforme suas variações de 

comportamento ao cederem valor ao produto. Primeiro, menciona a matéria-

prima/materiais acessórios (óleo, carvão, etc.) como elemento que constitui a substância 

do produto, mas muda sua forma, “ambos [matéria-prima e materiais acessórios] 

perdem a figura com que entraram no processo de trabalho como valores de uso”
165

. 

Segundo, Marx menciona o instrumental/meio de trabalho, que não perde a figura e só é 

útil ao processo de trabalho enquanto conservam seu feitio original. No momento de 

descarte de um meio de trabalho, “seu valor de uso é completamente consumido pelo 

trabalho e seu valor de troca se transfere totalmente ao produto”
166

. No final, adquire-se 

os meios de trabalho a partir de uma estimativa de quando será sua 

obsolescência/deteriorização, e o desgaste está relacionado com a produção neste 

ínterim. Vale destacar a comparação de Marx com a estimativa sobre a vida média do 

homem feita pelos seguros.  

Assim, Marx conclui que “os meios de produção só transferem valor à nova 

figura do produto na medida em que perdem valor na figura de seus valores de uso 
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originais durante o processo de trabalho”
167

. Essa perda de valor estaria limitada “pelo 

tempo de trabalho exigido para sua própria produção”
168

. Aqui novamente vemos o 

tempo de trabalho pretérito como um fato importante. Como exemplo, Marx estabelece 

que se um meio de produção de 500 dias de vida útil custa 150 libras esterlinas, não 

acrescentará mais que isso à sua produção total durante sua vida útil. Nesse sentido, seu 

valor não seria “determinado pelo processo de trabalho em que entra como meio de 

produção (aqui serve apenas de valor de uso), mas pelo processo do qual sai como 

produto”
169

, isto é, o valor é determinado pelo “pedacinho” de meio de produção que 

está saindo para o mercado.  

O valor dos meios de produção “é conservado não por ocorrer com ele uma 

operação no processo de trabalho, mas por desaparecer o valor de uso em que ele existia 

originalmente, valor de uso que se transmuta em outro valor de uso”. O valor dos meios 

de produção reaparece no valor do produto, mas, falando exatamente, não é 

reproduzido. O que é produzido é o novo valor de uso em que reaparece o anterior valor 

de troca. Exatamente neste ponto, Marx volta à primeira premissa daquela assertiva que 

condiciona que para que os valores dos meios de produção consistam em partes 

componentes do valor do produto, obrigatoriamente os “meios de produção devem ter 

servido realmente à produção de um valor de uso”. Ele ainda menciona que o valor “não 

depende do valor de uso que o representa, mas tem de estar incorporados num valor de 

uso qualquer”
170

.  

Assim, os meios de produção são representados por um valor de uso ao 

entrarem da fábrica (input), porém o valor dos meios de produção na saída da fábrica 

(output), valor esse contido no produto, não depende daquele valor de uso que o meio 

de produção representava na chegada. Muito embora seja essencial que o valor tenha 

sido incorporado na criação de outro valor de uso qualquer (no produto). Então, o valor 

vira valor de troca, porque está sujeito às variações dos meios de produção no mercado 

(preço do algodão, produtividade das máquinas vigentes, etc).  

Nesse sentido, conclui-se que “o valor dos meios de produção reaparece no 

valor do produto, mas, falando exatamente, não é reproduzido. O que é produzido é 
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novo valor de uso em que reaparece o anterior valor de troca”
171

. Conforme visto, a 

cada instante de sua operação, o trabalho, além de preservar o valor dos meios de 

produção (reprodução acima mencionada), forma/agrega valor adicional, valor novo. 

“Esse acréscimo é o único valor original que surge dentro do processo, a única porção 

do valor do produto que é criada pelo próprio processo”. Nesse sentido, “a força de 

trabalho não só reproduz seu próprio valor, mas também cria valor excedente”
172

.  

Parte deste entendimento as definições de capital constante e de capital 

variável feitas por Marx. O capital constante seria a matéria-prima, materiais acessórios 

e meios de trabalho, cuja magnitude do valor não muda no processo de produção. 

Importante ressaltar que essa magnitude não muda no processo, mas pode mudar 

independentemente do processo de produção. Nesse sentido, “o conceito de capital 

constante não exclui nenhuma alteração de valor em suas partes componentes”
173

. No 

que tange ao capital variável, este consiste na força de trabalho, que “reproduz o próprio 

equivalente [paga-se a si mesmo, adiciona ao produto o valor correspondente ao seu 

próprio salário] e, além disso, proporciona um excedente, a mais-valia, que pode variar, 

ser maior ou menor”
174

.  

Para Francisco Paulo Cipolla a mais valia extraordinária relaciona-se com estes 

conceitos na medida em que 

é obtida pelo capitalista mais eficiente sem que seja necessária uma redução 

no valor da força de trabalho, pois, a produzindo maior número de valores de 

uso com a mesma quantidade de trabalho, o produto de cada hora do trabalho 

realizado pelo capital mais eficiente tem uma expressão em dinheiro maior 

do que a expressão em dinheiro do produto da gora de trabalho de 

produtividade média. Como o salário é constante a mais-valia acaba sendo 

maior
175

. 

 

Assim, expostos alguns conceitos essenciais para o estudo das inovações 

(principalmente por sua característica de ruptura no sistema de produção vigente), 

ressalta-se que  

o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que 

contém, mas essa quantidade é socialmente determinada. Se muda o tempo 

de trabalho socialmente exigido para sua produção – e a mesma quantidade 

de algodão representa, em colheitas desfavoráveis, maior quantidade de 

trabalho que nas favoráveis, verifica-se uma reação sobre a mercadoria 
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antiga, que não passa de exemplar isolado de sua espécie, cujo valor sempre 

se mede pelo trabalho socialmente necessário, isto é, pelo trabalho necessário 

nas condições sociais presentes
176

. 

 

O mesmo que se aplica a matéria prima vale para os meios de trabalho. O valor 

dos meios de produção “pode variar e, em consequência, a porção de valor que 

transferem ao produto [variará também]”. Os exemplos mencionados por Marx são 

claros: colheitas favoráveis/desfavoráveis, nova invenção e consequente desvalorização 

de uma máquina, etc. No entanto, Marx destaca que tais variações de valor se originam 

“fora do processo de produção”
177

 no qual as mercadorias servem de meio de produção.  

Dado estes conceitos, Francisco Paulo Cipolla desenvolve o entendimento de 

que existem duas tendências à inovação. A primeira delas não é trabalhada neste 

trabalho em detalhes, sendo intrínseca ao próprio circuito do capital, e denominada pelo 

autor como “tendência à inovação implícita no capital em geral”. Uma breve definição 

pode ser encontrada no trecho a seguir:  

 

a tendência à inovação, imanente ao capital, advém da luta constante 

para superar as barreiras à valorização do capital que emergem da 

passagem do valor pelas três fases que formam o circuito do capital: o 

capital dinheiro em processo de compra; o capital produtivo em 

processo de extração de mais-valia; e, finalmente o capital mercadoria 

em processo de venda
178

. 

 

A segunda tendência à inovação trabalhada pelo autor, relaciona-se com aquela 

que se manifesta em “nível mais concreto” do “capital em concorrência”. Neste ponto, 

o autor ressalta a pressão realizada pela concorrência e sua influência no 

desenvolvimento das forças produtivas. Nesse sentido, cita-se Francisco Paulo Cipolla: 

O capital em concorrência executa a tendência imanente do capital à 

inovação, através da luta contínua pela redução do custo unitário das 

mercadorias. A redução do custo unitário permite, dado o valor de 

mercado, um aumento da margem de lucro. A maior margem de lucro 

que advém da avaliação do produto individual pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário é o fundamento da mais-valia extraordinária, 

motivação fundamental de todo capital individual
179

. 

 

De tal modo, para que haja concorrência entre capitalistas, torna-se necessário 

que exista um processo continuo de desenvolvimento das forças produtivas, sob o risco 
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de haver homogeneização das produções restringindo o lucro e o investimento.  Nesse 

sentido, cita-se Rogério Antônio Magalhães: 

Em outras palavras, na relação lucro-valor sobre a qual se estrutura o 

sistema de preços, o lucro é sancionado funcionalmente como 

correspondendo ao trabalho que o progresso tecnológico permitiu 

poupar, no ciclo presente, em relação ao ‘trabalho socialmente 

necessário’ vigente, que, na forma de um ‘crédito em trabalho’, se 

torna disponível para financiar o investimento nos ciclos vindouros
180

. 

Torna-se claro, portanto, o papel de destaque que o progresso tecnológico 

assume no funcionamento do sistema capitalista, sendo elemento fundamental na 

persecução dos agentes por lucro, ao mesmo tempo que se torna um fator determinante 

de sua taxa decrescente. Estes conceitos trabalhados acima são de suma importância 

para compreender análises marxistas que foram mais contextualizadas tendo em vista 

uma economia que se globaliza e, principalmente, para incorporar as mudanças após a 

década de 70. 

  

1.4.2. Novo Imperialismo, Economia da Inovação e Rendimento Monopólico 

 

A exposição sobre o novo imperialismo aqui proposta limita-se a um recorte 

específico, na medida em que for útil ao objeto dessa pesquisa. A importância de 

ressaltar esse novo imperialismo é buscar um diagnóstico de uma política hegemônica 

que, conforme ressalta Bagnoli, traduz-se “na democracia liberal e na economia de 

mercado”
181

. Não cabe aqui abranger estratégias políticas, diplomáticas e militares que, 

não obstante serem fundamentais para um desenho completo do cenário imperialista, 

pouco se relacionam com as problemáticas aqui apresentadas no que tange à inovação, 

concorrência e desenvolvimento.  

O referencial aqui adotado de “novo imperialismo” contrapõe-se à noção de 

“Império” apresentada por Michael Hardt e Antonio Negri especificamente quando os 

autores estabelecem que as mudanças ocorridas a partir da década de 1970 estariam 

relacionadas a um poder aparelhado e a uma nova estrutura de comando que 

independem de um centro decisório em sua acepção territorial. Os autores entendem que 

o poder soberano seria composto “de uma série de organismos nacionais e 
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supranacionais, unidos por uma lógica ou regra única”
182

. Esse entendimento é 

apresentado da seguinte forma: 

 

A transição para o Império surge do crepúsculo da soberania moderna. Em 

contraste com o imperialismo, o Império não estabelece um centro territorial 

de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas. É um aparelho de 

descentralização e desterritorialização do geral que incorpora gradualmente 

o mundo inteiro dentro de suas fronteiras abertas e em expansão. O Império 

administra entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais por 

meio de estruturas de comando reguladoras
183

. 

 

Parece mais apropriado focar a abordagem de um novo imperialismo proposta 

por David Harvey, que inclui a denominada economia dos espaços como elemento 

essencial para se pensar, fazendo aqui um recorte específico, não apenas as novas 

formas de propagação do conhecimento como o uso de sua tutela jurídica no âmbito das 

relações entre Estados Nacionais. Não obstante Harvey reconheça uma nova ordem 

global, decorrente de um irreversível processo de globalização e muito embora ele 

também destaque blocos regionais, entidades supranacionais como atores territoriais 

relevantes na dinâmica da acumulação de capital, ele supõe que é no âmbito do Estado 

que o poder se faz garantidor e facilitador de um conjunto estável e apropriado de 

arranjos institucionais
184

. 

Em sua busca pelo aspecto que reveste de novidade essa “nova” forma 

imperialista, Harvey a define como uma forma peculiar de “imperialismo capitalista”, 

em que “predomina tipicamente a lógica capitalista, embora haja momentos em que a 

lógica territorial venha em primeiro plano”
185

. Esse imperialismo estaria fundado em 

uma “fusão contraditória” entre dois aspectos destacados pelo autor: por um lado, uma 

“política do Estado e do Império”, por outro, “processos moleculares de acumulação do 

capital no espaço e no tempo”
186

 que teriam como principal sustentáculo o “domínio e 

uso do capital”. 

Dentro deste primeiro aspecto, a proposta do autor consiste em verificar o 

cenário interno e externo da política norte-americana de consolidação e manutenção de 

seu poder hegemônico. O novo imperialismo parte de uma política cujo poder 

fundamenta-se em um domínio territorial que busca mobilizar recursos naturais e mão 
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de obra para garantir seus interesses e realizar metas no resto do mundo.  Assim, 

destacam-se as medidas de militarização e uma “coerção consentida”, sendo que essa 

ocorreria não apenas no plano interno da sociedade norte-americana, como no plano 

externo, por meio da defesa de princípios como de liberdade e democracia.  

Com relação à coerção consentida no plano externo, Bagnoli ressalta que 

 

não se oferece resistência e o ‘dominado’ é incluído na rede imperial do 

dominante, tendo assim assegurada a sua suposta ‘liberdade e democracia’ e 

a sua inserção num mundo globalizado de livre comércio e livre 

concorrência, de global traders, privatizações e abertura de mercados
187

. 

 

Quanto à organização espacial e temporal das formas de acumulação 

atualmente vigente que, segundo Harvey, entrelaçam-se de forma contraditória a esse 

aspecto político, cabe uma análise mais detida principalmente no que se relacionam aos 

chamados fluxos do poder econômico, que atravessam e percorrem um “espaço 

contínuo, na direção de entidades territoriais”
188

. Harvey discorre que, nesse sentido, o 

novo imperialismo afirma-se de duas formas. Primeiramente, por uma acumulação 

puramente econômica, a qual o autor denominou de opressão via capital, mas, 

especialmente, por meio de outra forma de acumulação bem semelhante àquela 

chamada por Marx de primitiva, e que Harvey chama de acumulação por espoliação. 

Com relação à opressão via capital, o autor destaca que 

 

Impelidos pela concorrência, capitalistas individuais buscam obter vantagens 

competitivas o interior dessa estrutura espacial, tendendo portanto a ser 

atraídos ou impelidos a mudar para os locais em que os custos sejam menores 

ou as taxas de lucros maiores. O capital excedente de um lugar pode 

encontrar emprego noutro lugar em que as oportunidades de lucro ainda não 

foram exauridas
189

. 

 

A questão mais patente dessa análise vem com a abordagem de Harvey que 

relaciona a expansão geográfica típica do capitalista com a detenção de uma condição 

de monopólio. Dessa forma, estabelece-se a dominação provinda de centros 

condensados de poder econômico no espaço em que esse poder se manifesta e na 

medida em que ocorre sua propagação. A existência destes centros, somada a um poder 

monopolista de um produto tido como meio de produção essencial, resulta em um 

entrave que vai de encontro à própria lógica de expansão da atividade econômica no 
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espaço, resultando em diversas disparidades regionais, inclusive em questão de 

desenvolvimento tecnológico. Essa sistemática é bem ilustrada pelo trecho a seguir: 

 

Em alguns casos, o poder monopolista é potente o bastante para inibir o 

dinamismo da geografia do capitalismo, introduzindo fortes tendências de 

inércia e estagnação geográficas. A tendência ao dinamismo espacial advinda 

da busca competitiva de lucros é combatida pela reunião de poderes 

monopolistas no espaço. É exatamente desses centros que emanam 

tipicamente práticas imperialistas e clamores por uma presença imperial
190

. 

 

No caso do desenvolvimento tecnológico, em que pese o poder monopolista 

decorrer do próprio efeito disruptivo de uma inovação, há um interesse de que tais 

efeitos sejam estendidos no tempo e espaço, muitas vezes para além do capital 

desprendido como investimento no processo de inovação no âmbito empresarial. Essa 

pesquisa foca na questão da inovação sem deixar de ter em vista que os mecanismos 

utilizados para persecução desses objetivos são diversos e estão inter-relacionados. Para 

David Harvey,  

os capitalistas tiveram portanto de descobrir outras maneiras de criar e 

preservar seus tão cobiçados poderes monopolistas. As duas principais 

manobras a que recorreram foram: uma ampla centralização do capital, que 

busca o domínio por meio do poder financeiro, econômicas de escala e 

posição de mercado, e a ávida proteção de vantagens tecnológicas (...) por 

meio de direitos de patente, leis de licenciamento e direitos de propriedade 

intelectual
191

. 

 

Paralelamente à opressão via capital, a acumulação por espoliação no caso da 

inovação estaria principalmente relacionada com a apropriação de produtos decorrentes 

das redes sociais de colaboração, principalmente por meio da tutela jurídica de seu uso. 

Neste caso, o rendimento almejado pelos capitalistas não apenas se propaga e intensifica 

por estruturas artificiais, mas adquire a propriedade de se constitui por meio de uma 

espécie de acumulação primitiva. De forma bem sucinta, Marx define a acumulação 

primitiva como “o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 

produção”, e “é considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção capitalista”
192

. Para Harvey, esse processo ainda persiste na medida 

em que estruturas tornam possível aos capitalistas encamparem e explorarem produtos 

cujo processo de origem não foi concebido como um retorno do capital por eles 

despregados na produção. O autor substitui o termo por “acumulação por espoliação”, 
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em virtude de assumir que essa prática ainda encontra-se em vigor atualmente: 

 

Uma reavaliação geral do papel contínuo e da persistência das práticas 

predatórias da acumulação “primitiva” ou “original” no âmbito da longa 

geografia histórica da acumulação do capital é por conseguinte muito 

necessária, como observaram recentemente vários comentadores. Como 

parece estranho qualificar de “primitivo” ou “original” um processo em 

andamento, substituirei a seguir esses termos pelo conceito de ‘acumulação 

por espoliação
193

. 

 

Conforme será abordado no subitem a seguir, Michael Hardt e Antonio 

Negri
194

, assim como Giuseppe Cocco
195

, estabelecem uma visão mais otimista com 

relação a essa produção por “redes sociais de colaboração”, principalmente por 

acreditarem nela estar contida a possibilidade de emancipação do trabalhador. Esse 

processo estaria ocorrendo acompanhado de movimentos sociais importantes, como 

aqueles antiglobalização ou de globalização alternativa, anticapitalista e anti-

imperialista, que seriam exemplos de uma “multidão” de resistência contra a nova 

forma de soberania global e teriam como ponto homogeneizante uma luta contra as 

principais formas de acumulação do pós-fordismo. As formas de acumulação teriam se 

deslocado e a guerra teria se transformado  

 

num regime de biopoder, vale dizer, uma forma de governo destinada não 

apenas a controlar a população, mas a produzir e a reproduzir todos os 

aspectos da vida social (...). Isto não significa que a guerra foi domesticada 

ou que sua violência tenha sido atenuada, e sim que a vida cotidiana e o 

funcionamento normal do poder passaram a ser permeados pela ameaça da 

violência da guerra
196

. 

 

Harvey, por sua vez, também reconhece com muita estima as afrontas à 

acumulação por espoliação, forma de acumulação capitalista cujas particularidades são 

ressaltadas pelo autor no âmbito dessas mesmas transformações abordadas por Michael 

Hardt e Antonio Negri. Essas batalhas seriam travadas principalmente em periferias do 
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capitalismo, em regiões mais vulneráveis e degradadas, assumindo uma forma complexa 

de natureza socialista, comunista e estatista ou ainda na forma de “combinações 

conflitantes” entre essas formas. Harvey compara estes movimentos com grandes 

momentos de disrupção na história, conforme o trecho a seguir 

 

A acumulação por espoliação de nossa época também tem levado a batalhas 

políticas e sociais e a vastos golpes de resistência. (...) O fermento de ideias 

alternativas no interior desses movimentos está à altura da fecundidade de 

ideias geradas em outros períodos históricos em que ocorreram disrupções 

paralelas de modos de vida e de relações sociais (ocorrem-me 1640-1680 na 

Inglaterra e 1830-1848 na França). A ênfase no âmbito desses movimentos 

no tema da 'restituição dos bens comuns' indica contudo profundas 

continuidades com batalhas de muito tempo atrás
197

. 

 

Não obstante enfatizar essas lutas, Harvey as encara com grande pessimismo. 

Para o geógrafo, são movimentos que demonstram um ambiente de revolta contra 

algumas espécies de exploração, mas que ao mesmo tempo não possuem um “estandarte 

homogeneizante”, permanecendo com objetivos difusos e trabalhando pouco a questão 

da “finalidade do domínio do aparelho do Estado” 198. Assim, o autor conclui a 

abordagem apontando uma dificuldade de que estes movimentos consigam fazer valer 

suas necessidades dentro do Estado nacional. 

No que tange a abordagem do autor sobre rendimento monopólico, a 

importância de trazer aqui essa abordagem é justamente separar o elemento constitutivo 

da ruptura decorrente da inovação para fora de sua estrutura jurídica – definida aqui 

como a vantagem competitiva que existe do lapso temporal da inovação até o alcance 

pelos demais agentes –, ou para dentro da tutela jurídica de seu uso – a extensão de tal 

lapso temporal e a perpetuação artificial dos rendimentos dela decorrente. David Harvey 

tratou de efeitos do alargamento no tempo e no espaço do rendimento monopólico 

decorrente do uso dessa “ruptura”, em uma abordagem mais atual e um tanto mais 

posicionada, inclusive mais geograficamente posicionada. 

Em sua análise com enfoque em rendimento monopólico e competição, sendo 

essa análise essencial para se pensar a economia da inovação, o autor menciona que 

 

o rendimento monopólico surge porque os atores sociais podem perceber um 

fluxo ampliado de renda num tempo extenso em virtude de seu controle 

exclusivo sobre algum item direta ou indiretamente comercializável que é, 

em alguns aspectos fundamentais, único e não duplicável
199

. 
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Levando-se em conta a organização espacial da lógica de acumulação em 

Estados Nacionais, o mundo globalizado e a relação de dependência entre nações, “os 

capitalistas podem usar, e naturalmente usam, estratégias espaciais para criar e proteger 

poderes de monopólio onde quer e quando quer que lhes seja permitido”
200

. Diversas 

estratégias espaciais podem ser mencionadas buscando estabelecer a relação entre 

nações na exposição sobre novo imperialismo. Aquelas que guardam relação com a 

economia da inovação serão agora destacadas e analisadas na tentativa de traçar formas 

de acumulação de capital dela decorrente. 

Cabe algumas observações sobre a propriedade intelectual antes de adentrar na 

análise de rendimento monopólico decorrente de sua tutela jurídica. A formação do 

valor de uma propriedade intelectual, dada a sua fixação, por natureza, artificial, 

consiste em um tipo aberto que não está a salvo de ser instrumento de um oportunismo 

para manutenção de relações de dependência atualmente existentes. Na tutela jurídica da 

propriedade industrial e dos direitos autorais em softwares, tem-se, por um lado, a 

justificativa funcional do instituto, geralmente associada a uma retribuição aos 

investimentos feitos no âmbito empresarial, por outro, a prática de um preço 

monopólico perante o consumidor e o impedimento de que agentes econômicos 

incorporem o conhecimento e se nivelem para competir no mercado, elementos que, 

diante de um poder econômico que se faz global e integra diversos setores, estão cada 

vez mais relacionados.   

O rendimento monopólico seria, assim, extraído de um item tido como “único e 

não duplicável”, David Harvey menciona que pode ocorrer de duas formas. Por meio do 

controle deste recurso, mercadoria ou lugar único que permite o estabelecimento de um 

preço a quem queira usá-lo. Neste caso, “não é a terra, o recurso ou a localização de 

qualidade únicas que são comercializados, mas a mercadoria ou serviço produzido por 

meio de seu uso”
201

. A segunda forma abordada consiste na compra e venda de desses 

recursos como investimentos. O autor menciona que “a escassez pode ser criada 

retirando-se a terra ou recurso dos usos correntes e especulando com valores futuros”202. 
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O resultado é destacado pelo próprio autor ao discorrer sobre as contradições nas quais 

se traduz essa sistemática. A primeira delas refere-se ao fato que “quanto mais fáceis de 

comercializar se tornam [estes itens], menos únicos e especiais parecem”203. 

Em suma, “a competição, como Marx observou, tende sempre ao monopólio 

(ou oligopólio), simplesmente porque a sobrevivência do mais apto na guerra de todos 

contra todos elimina as empresas mais fracas”204. A intenção de cultivar tais poderes 

monopólicos ocorre justamente dessa vontade de tornar “real o controle de logo alcance 

sobre a produção e a comercialização e, assim, estabilizam seu ambiente de negócio 

para permitir o cálculo racional e o planejamento de longo prazo, a redução do risco e 

da incerteza e, em termos mais gerais, garantir para si mesmos uma existência 

relativamente pacífica e sem problemas”
 205

. 

 

1.4.3. A Inovação dentro da Concepção de Capitalismo Cognitivo 

 

A concepção de capitalismo cognitivo, global e financeiro como tendência que 

visa à valorização de capital e geração de riquezas surgiu no âmbito da teoria marxista 

tendo por base transformações ocorridas no regime de acumulação no período pós-

fordista. Analisando o conceito a partir da sua terminologia, o termo “capitalismo” 

transparece a permanência das invariantes estruturais do modo de produção capitalista: 

em particular, a relação de lucro e salário, ou, mais precisamente, as diferentes formas 

de trabalho dependente sobre as quais ocorre a extração de trabalho excedente. O termo 

“cognitivo” enfatiza a mudança de natureza na relação capital-trabalho e das formas de 

propriedade das quais dependem a acumulação de capital
206

. 

Os elementos que identificam o denominado capitalismo cognitivo teriam 

surgido em decorrência da crise social do Fordismo e são frequentemente associados à 

“economia baseada em conhecimento” e a “nova economia”. A economia baseada em 

conhecimento remete a um modelo em que há produção e disseminação intensiva de 

conhecimento técnico e científico, bem como à sua rápida transformação e 

obsolescência. Nas inovações e, principalmente, nas inovações que contribuem para 
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globalização e financeirização, estariam incorporadas formas importantes de agregação 

de valor pelo trabalho e acumulação de capital. 

Vale ressaltar que a adoção do termo “capitalismo cognitivo” transparece uma 

crítica frontal às teorias neoclássicas de crescimento endógeno e de economia baseada 

no conhecimento, principalmente porque essas teorias deixam de considerar elementos 

importantes como transformações na divisão do trabalho (aqui no âmbito da 

organização e gerenciamento do trabalho no processo produtivo) e a forma como as leis 

de acumulação do capital se adaptaram a essas transformações
207

.  

Muito embora o conhecimento sempre tenha sido importante na dinâmica 

capitalista, segundo esse referencial, o pós-fordismo teve como característica não 

apenas o aumento da importância do papel do conhecimento, passando esse a ser o 

grande capital fixo a partir de então utilizado na produção de novo conhecimento (trata-

se da relativa autonomia do conhecimento), mas também mudanças na dimensão do 

trabalho cognitivo, isto é, como está organizado o trabalhador neste ambiente. Em 

outras palavras, Carlo Vercellone sintetiza que a importância do conhecimento neste 

período difere de outras épocas porque ocasionou transformações do capitalismo no que 

tange a modalidade de acumulação do capital e a divisão de trabalho
208

.  

Com relação à acumulação do capital, existem diversos enfoques possíveis. No 

entanto, levando-se em conta que o objeto deste trabalho refere-se à inovação na análise 

concorrencial, o realce será dado à geração de valor pela exploração e apropriação do 

conhecimento. Nesse sentido, Giuseppe Cocco ressalta que "as mercadorias que são 

trocadas juntamente ao seu conteúdo de conhecimento, justificando a ideia das patentes 

e das marcas que alinham a propriedade do conhecimento a dos bens materiais”
209

. 

Dentre as formas de propriedade sobre a qual a acumulação de capital está fundada, 

ressalta-se a instituição da tutela jurídica da propriedade intelectual haja vista referir-se 

a um ou mais conhecimentos cujo valor, na maioria das vezes, ultrapassa o valor do 

bem material ao qual está acoplado.  

À luz deste entendimento, deve-se refletir sobre o porquê da primazia da 

transformação do conhecimento como forma de agregação de valor decorrente do 
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trabalho e como as estruturas de propriedade intelectual contribuem para a manutenção 

de relações de exploração. Também segundo esse referencial, a questão da acumulação 

por espoliação entra como um elemento importante, principalmente pelas suas 

consequências no mercado. Ocorre que existem formas de acumulação pela apropriação 

e uso de recursos naturais e genéticos, bem como pela apropriação e uso do próprio 

conhecimento decorrente da produção em redes sociais de colaboração que em nada se 

relacionam com a característica funcional do instituto que seria, em tese, o retorno dos 

investimentos em P&D outrora desembolsados pelo empresário.  

Ademais, torna-se cada vez mais palpitante que a transformação do 

conhecimento provinda dessas redes é resultado da própria evolução do capitalismo no 

regime de acumulação pós-fordista. Nesse sentido, Giuseppe Cocco sintetiza que o 

trabalho imaterial “alimenta uma dinâmica de conhecimento que não mais é controlada 

pelo capital e fixada em suas maquinarias, mas afere a rede social dos cérebros: o 

General Intellect”
210

.  

Diante dessa iminência do conhecimento em expandir-se, propagar-se, mostrar-

se em redes integradas e conectadas e fazer-se visto, algumas vezes mesmo quando seus 

custos foram suportados pela iniciativa privada, verifica-se um grau de emancipação do 

trabalho cognitivo que, de uma forma ou outra, tem gerado valor, apesar de muitas 

vezes esse valor lhe ser expropriado. Ou ainda tem-se a obtenção deste conhecimento 

por formas ilícitas, haja vista sua fácil reprodução. A consequência dessa disseminação 

de um elemento que pode vir a ser um meio de produção somada à evolução do trabalho 

imaterial já prevista por Marx consubstancia-se na segunda característica apontada por 

Carlo Vercellone na divisão do trabalho no contexto do capitalismo cognitivo
211

. 

Conforme já mencionado, a divisão do trabalho mencionada aqui se refere 

àquela dentro da divisão dos processos produtivos no âmbito da produção industrial. 

Segundo Giuseppe Cocco, o trabalho foi perdendo "sua capacidade de funcionar como 

padrão de mensuração (tempo de trabalho, custo do trabalho) das atividades produtivas 

e de consumo". Isso resultou em precariedade, mas, assim, "o trabalho perdeu - 

potencialmente - aquela subordinação dialética que o identificava ao 'emprego' 

(assalariado) e o mantinha numa relação de inquebrantável dependência como 
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capital"
212

. 

Nessa abordagem econômica, os direitos autorais, que frequentemente eram 

deixados à deriva em face de demais direitos decorrentes da propriedade intelectual, 

agora servem de paradigma para compreender algumas características que antes lhes 

eram mais particulares. No caso específico dos direitos autorais, é mais recorrente 

pensar-se para além da remuneração posterior a criação da obra, como medidas de 

incentivo à cultura, bem como o reconhecimento de uma situação de hipossuficiência do 

artista em auferir os rendimentos que sejam decorrentes da criação
213

. Isto porque, na 

maioria dos casos, a produção artística está relacionada a uma situação de “não 

trabalho”, sem uma estrutura de acumulação para suportar os riscos da criação, o que 

prejudica especialmente os artistas cuja produção, muitas vezes dada a sua singularidade 

em um contexto global, não tem uma significação comercial tão evidente.  

Feita essa observação e abrangendo todos os direitos decorrentes da 

propriedade intelectual (propriedade industrial e direito autoral), tem-se que a 

reprodução/propagação de todo conhecimento imaterial pode ter um custo muito baixo 

comparado ao custo de produção, mesmo considerando o meio físico em que está 

acoplado. Essa seria a lógica existente para haver um valor devido pelo licenciamento 

de uma produção intelectual, pois sua reprodução tem um custo muito inferior aos 

custos suportados para criação.  Uma vez transformado o conhecimento, os direitos 

emanam da reprodução de um produto não escasso, isto é, a criação muitas vezes pode 

ser reproduzida inúmeras vezes sem que isso acarrete em um custo adicional ao seu 

produtor. A consequência disso é apontada por Giuseppe Cocco214 que ressalta que  

 

nessas condições de ausência de limitação aos processos de propagação, a 

consequência é que o preço do recurso não escasso tende a zero. Todo o valor 

gerado pelo conhecimento irá alimentar a renda do consumidor, sem deixar 

nada para os operadores da cadeia. 

 

Assim, neste caso, por mais que o trabalhador tenha determinado grau de 

emancipação, que lhe permite produzir obras com uma estrutura muito aquém do valor 
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que os direitos de propriedade intelectual podem e devem lhe gerar, verificam-se 

estruturas que permite a encampação dessa produção, garantindo assim sua exploração a 

lucros exorbitantes. Assume-se aqui, portanto, a posição de destaque das inovações, nas 

quais estariam incorporadas formas importantes de agregação de valor pelo trabalho e 

acumulação de capital diante das próprias transformações das estruturas decorrentes do 

pós-fordismo. No que tange aos referenciais apresentados, essas transformações, por 

outro lado, contribuíram para consolidação de mecanismos de resistência por meio da 

possibilidade emancipação do trabalhador das formas de relação capital/trabalho 

assalariado.  
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2. CONCORRÊNCIA E FORMA JURÍDICA 

 

Este capítulo tem por escopo apresentar as disposições legais que fundamentam 

o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e seus procedimentos de atuação. A 

importância deste mapeamento do ordenamento jurídico decorre da necessidade em 

expor os permissivos legais dentro dos quais há uma interferência em determinadas 

estruturas de mercado pelo direito da concorrência. Em que pese esse capítulo pincelar 

todo o ordenamento, a intersecção entre inovação e concorrência foca no controle de 

estruturas, o que será mais bem delimitado no Capítulo 3. 

Inicia-se aqui com uma abordagem sobre a Ordem Econômica conforme 

estabelecida pela Constituição Federal de 1988, que traz o respaldo constitucional da 

Lei de Defesa da Concorrência e expõe alguns debates sobre os limites e alcance do 

direito econômico e, mais especificamente, do direito da concorrência. Com base neste 

entendimento, há a exposição da legislação infraconstitucional e demais 

regulamentações nas quais essas etapas encontram respaldo legal e um procedimento de 

aplicação. 

Tendo em vista que os dispositivos legais que tutelam pela ordem econômica 

caracterizam-se como dispositivos dinâmicos, abertos, que possibilitam ao aplicador da 

lei atentar-se para verdade factual, de forma a adaptá-los às novas questões do mercado, 

uma exposição sobre esse ordenamento jurídico não poderia deixar a deriva uma 

introdução sobre as etapas e o modo como ocorre a análise econômica atualmente 

aplicada pelas autoridades.  

 

2.1.  A Ordem Econômica e a livre concorrência na Constituição de 1988 

 

Para tratar da Ordem Econômica na Constituição de 1988, cabe contextualizar 

o papel do direito nas próprias estruturas do sistema econômico. Sob a égide do Direito 

é estruturada a forma política vigente na sociedade, caracterizando-o, portanto, como 

“elemento constitutivo do modo de produção: as relações de produção, quaisquer que 

sejam elas, não podem reproduzir sem a ‘forma’ do direito; o direito é instância de um 

todo complexo – a estrutura global – instância no entanto dotada de eficácia própria”
215

. 
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Da mesma forma, pode-se conceber que no que tange à Constituição Econômica torna-

se necessário à sua caraterização, que ela seja reflexo de um “conjunto de preceitos que 

institui determinada ordem econômica (mundo do ser) ou conjunto de princípios e 

regras essenciais ordenadoras da economia, é de se esperar que, como tal, opere a 

consagração de um determinado sistema econômico” 216. 

Inicialmente, apresenta-se aqui o papel do Estado no que se refere ao 

desenvolvimento tecnológico e científico. A Constituição Federal de 1988 contempla a 

importância da transformação do conhecimento no âmbito das diretrizes de 

desenvolvimento e promoção da autonomia nacional, apesar do foco em sua acepção 

tecnológica. A sua fundamentação constitucional decorre do art. 218 que estabelece que 

“o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas” e por meio de seu §2º faz clara menção de que a “pesquisa 

tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e 

para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”.  

Ademais, o art. 219 da Constituição Federal estabelece que “o mercado interno 

integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia 

tecnológica do País”. Assim, seria incorreto afirmar que o legislador originário optou 

por um conceito em que a inovação é um fim em si mesmo. Existe uma série de 

premissas que devem ser observadas no que tange à promoção e incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico. Premissas essas que, apesar de conferirem incentivos às 

empresas beneficiárias por meio de medidas que as tornam mais competitivas no 

mercado, estão relacionadas com os resultados que tais empresas produzirão no âmbito 

nacional desenvolvimentista.  

Nesse sentido, Vicente Bagnoli ressalta a ampla relação desses dispositivos 

com a ordem econômica, principalmente pela sua menção ao mercado interno no texto 

constitucional como integrante do patrimônio nacional, conforme o trecho a seguir: 

“Disposto no Título VIII da CF, mais especificamente no Capítulo IV, ‘Da 

Ciência e Tecnologia’, a importância que é assegurada ao mercado interno 

como integrante do patrimônio nacional e meio de se alcançar o 

desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar da coletividade, guarda 

ampla relação com a ordem econômica, sobretudo com o tratamento 

específico conferido à matéria no Título VII da CF”
 217

. 
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Esses dispositivos são relevantes já que esse papel do Estado em viabilizar o 

desenvolvimento tecnológico perpassa outras funções constitucionalmente 

estabelecidas, inclusive àquelas relacionadas ao domínio econômico. Essa intersecção, 

contudo, faz-se mais clara no plano de consolidação das diretrizes constitucionais na 

legislação infraconstitucional, bem como no plano de aplicação dos ditames 

constitucionais à luz dos quais se dá materialmente a atuação do Estado. Essa 

intersecção, portanto, será enfatizada em diversos momentos futuros nesse trabalho. 

Feita essa observação, cabe fazer uma breve exposição sobre os arts. 173 e 174 

da Constituição Federal que delimitam a atuação do Estado no domínio econômico. De 

tal modo, Vicente Bagnoli destaca que “não se trata mais de um Estado agente 

econômico, monopolista, em muitas situações, tampouco de um Estado ausente nos 

padrões liberais, deixando que a concorrência entre agentes privados por si só regulasse 

a economia”
 218

. 

O art. 173, caput, determina que com exceção dos casos constitucionalmente 

previstos, “a exploração direta da atividade econômica só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definido em lei”. Assim, ressalta-se que a exploração da atividade econômica 

prevista em tal dispositivo constitucional passa a ser desempenhada pelo agente privado 

e, pelos Estados em casos excepcionais. Para Eros Roberto Grau, esse dispositivo não 

tem como objetivo restringir, “rigorosamente”, que haja empresas estatais. O termo 

atividade econômica, neste caso, é utilizado em seu sentido estrito, relacionando-se a 

atividades que não constituem um serviço público
219

.  

Nesse contexto, é interessante ressaltar o significado do termo “relevante 

interesse coletivo”, que estaria vinculado àquilo tido como “definido em lei” conforme 

mencionado no artigo em questão. Segundo Eros Roberto Grau, visão conjuntural da 

Constituição, e não sua interpretação “em tiras”, levaria à conclusão de que teria sido 

deixado a cargo da competência legislativa estabelecer o interesse coletivo e disciplinar 

a necessidade de exploração direta da atividade econômica a ele relacionado. Nesse 

sentido, cita-se o autor: 

 

O preceito do art. 173 é, como estamos a ver, menos incisivo do que aqueles 

que a ele correspondiam nas Constituições anteriores. (...) pode o Estado, no 

exercício da competência legislativa que lhe é atribuída pelo art. 24, I, definir 
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relevante interesse coletivo, para os fins do art. 173; o conteúdo desta última 

noção é conformado pelos princípios que afetam a ordem econômica. Tudo 

isso, naturalmente, importa que se relembre – e não me cansarei de fazê-lo – 

que não se interpreta a Constituição em tiras
 220

. 

 

Nos termos do art. 174, o papel “agente normativo e regulador da atividade 

econômica” do Estado encarta as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

“sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado” (art 

174, caput). Esse conceito está relacionado com a ideia tradicional de descentralização. 

A descentralização corresponde ao principal objetivo do Estado ao criar pessoas 

jurídicas, enquanto a desconcentração consiste na divisão de funções. Neste caso, Eros 

Roberto Grau enfatiza que o termo é utilizado em sentido amplo, respeitando “à 

globalidade da atuação estatal como agente normativo e regulador. A atuação normativa 

reclama fiscalização que assegure a efetividade e eficácia do quanto normativamente 

definido” 221. 

No que tange às características da Constituição Federal de 1988, Eros Roberto 

Grau destaca que “ela é marcantemente principiológica – e, por consequência, 

programática –, no sentido de que dispõe não apenas regras, mas também 

princípios”
222

. Os princípios que consagram a Ordem Econômica estão estabelecidos 

nos arts. 1º, 3º e art. 170 da Constituição Federal. O art. 1º destaca como fundamentos 

da República Federativa a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sendo que seus objetivos são apontados 

no art. 3º, incisos I, II, e IV como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

com a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução de desigualdades, bem 

como a promoção do bem estar e garantia do desenvolvimento nacional. Segundo 

Vicente Bagnoli, “o art. 3º é, portanto, um instrumento normativo que transformou fins 

sociais e econômicos em jurídicos, em conformidade com o desenvolvimento e 

interpretação teleológica da Constituição”
223

. 

Levando-se em conta que se trata aqui da atuação do CADE na defesa da 

concorrência, a ênfase é dada aos princípios do art. 170 da Constituição Federal. A 

liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do 

consumidor e a repressão ao abuso do poder econômico consistem no respaldo 
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constitucional para formação da Lei de Defesa da Concorrência, de modo a impulsionar 

a proposta de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Nesse 

sentido, cita-se Vicente Bagnoli: 

 

A garantia da competição leal, isenta de práticas anticoncorrenciais e de 

utilização abusiva do poder econômico, é assegurada pelo Estado, por meio 

de agências reguladoras e de órgãos de defesa da concorrência, como o 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa). A livre concorrência, portanto, 

não se reveste mais dos moldes smithianos do liberalismo econômico, no 

qual o Estado fica ausente da economia, deixando que a própria concorrência 

no mercado estabeleça os agentes aptos a se perpetuarem, excluindo os 

demais, até supostamente atingir o ponto de equilíbrio entre produtores e 

consumidores pela lei de oferta e procura
224

. 

 

Este cenário sugere refletir acerca do Estado como um instrumento apto a 

incorporar conflitos e buscar mudanças. Embora o direito econômico seja resultado da 

própria estrutura econômica, no exercício de sua função já está contido o próprio papel 

de contra fluxo que tem, por natureza, o direito econômico. De acordo com esse 

entendimento, ao discorrer sobre “o indispensável direito econômico”, Fábio Konder 

Comparato concebe este conforme o entendimento de que seria ele uma “tradução 

jurídica da economia dirigida”, como uma espécie de “ordenamento constitucional da 

economia, no qual se situariam os princípios básicos que devem reger as instituições 

econômicas”
225

. 

Essa característica do direito econômico em que ele se revela ao mesmo tempo 

contrafático, conforme Eros Roberto Grau, e indispensável, conforme Konder 

Comparato, pode ser sintetizada no trecho a seguir: 

 

No caso do direito econômico, (...) o caráter contrafático fica evidente, pois 

ele só faz sentido se contrariar determinados fatos ou tendências, sob a pena 

de ser desnecessário. E esta influência entre direito e economia é recíproca, 

afinal, o direito é produzido pela estrutura econômica, mas também interage 

com ela, alterando-a
226

. 

 

Gilberto Bercovici é mais incisivo ao apontar o direito econômico como 

elemento que interage com a estrutura econômica objetivando, tendo em vista o marco 

formal da Constituição de 1988, a mudança material deste posicionamento do Brasil no 

cenário internacional. O “desafio da reestruturação do Estado no Brasil envolve, assim, 
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uma reflexão sobre os instrumentos jurídicos, fiscais e financeiros e administrativos 

necessários ou à disposição do projeto de superação do subdesenvolvimento”
227

. 

Com relação a esse objetivo, o autor sintetiza algumas mudanças trazidas pelo 

texto constitucional, embora ressalte uma persistente falta de diálogo que não permite a 

efetivação deste plano no aparato estatal. 

 

o que realmente mudou foi o modelo de constituição. Ela continua a ser uma 

constituição democrática e social (ou programática), mas vai um pouco além: 

é também uma constituição dirigente. A Constituição de 1988 possui 

expressamente um plano de transformação da sociedade brasileira, (...), com 

a inclusão do programa nacional desenvolvimentista no seu texto. No 

entanto, constituição e Estado continuam se estranhando mutualmente
228

. 

 

Bercovici menciona que o fato de a teoria constitucional desvincular-se do 

Estado acaba ocasionando o abandono da constituição “pela política democrática e 

partidária”. Nesse sentido, o autor menciona que “a limitação das questões 

constitucionais à interpretação, reduz o debate sobre a ordem econômica, por exemplo, 

a quais são os princípios preferidos, ou não, dos autores”. O autor menciona dois 

recentes manuais de direito administrativo e constitucional que  

 

limitam-se a dissertar sobre a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre 

concorrência ou a função social da propriedade, a livre concorrência e a 

defesa do consumidor. Os demais princípios da ordem econômica (soberania, 

redução das desigualdades sociais e regionais, pleno emprego, tratamento 

privilegiado às pequenas empresas, etc) sequer são mencionados
 229

. 

 

Não obstante a importância do tema, esse trabalho não aprofunda a análise das 

limitações de ordem democrática sobre a efetividade de um plano diretivo estabelecido 

pelo texto constitucional. Também não aborda em detalhes as eventuais ameaças à 

política democrática e partidária, a deslegitimação da representação popular e do 

próprio Estado, abordada por Bercovici nessa e em outras obras
230

. Limita-se aqui à 
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exposição de alguns elementos referentes à economia da inovação, por meio dos quais 

se pretende evidenciar como as principais escolas de teoria econômica do direito da 

concorrência tem se posicionado neste contexto.  

A necessidade dessas considerações preliminares, contudo, parte do 

entendimento de que, em que pese à necessidade do rigor e do aperfeiçoamento da 

técnica econômica, sua aplicação nunca é neutra. Consoante com esse entendimento, 

temos que, conforme Comparato, o “direito econômico surge como o conjunto das 

técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na realização de sua 

política econômica”
231

. Qualquer tipo de intervenção do Estado na estrutura do mercado 

não pode ignorar uma política de desenvolvimento, sob o risco de estar sustentando ou 

reforçando outra coisa qualquer. Neste contexto, o posicionamento do direito da 

concorrência dentro do planejamento econômico estatal não pode ser desprezado, haja 

vista tratar-se de um ramo do direito econômico.  

Cabe aqui destacar alguns autores que buscaram trabalhar a questão do 

desenvolvimento neste contexto. O primeiro exemplo consiste em Luiz Carlos Delorme 

Prado, que ressalta duas visões sobre a função da uma política de concorrência como 

parte de estratégias de desenvolvimento: 

 

(i) como um sistema legal cujo objetivo é promover o bem-estar do 

consumidor, no curto prazo, através da maximização das eficiências de 

Pareto; e (ii) como um sistema legal e institucional que é parte de uma 

política pública de promoção do desenvolvimento, que combina legislação 

tradicional antitruste, com regulação econômica, política industrial e 

planejamento econômico
232

. 

 

O papel de rupturas inovativas no crescimento e desenvolvimento, segundo a 

perspectiva schumpeteriana, é abordado neste trabalho como parte do Capítulo 2. Com 

um posicionamento diverso, Calixto Salomão, por sua vez, aborda a relação entre 

Estado e proteção da concorrência no contexto desenvolvimentista afirmando que 

aquele não pode resumir-se à garantia do funcionamento da mão invisível Smithiana, 

sob o risco de deixar a deriva (em sentido material) aquilo estabelecido na Constituição. 

Segundo o autor, 

é exatamente a divisão de esferas entre o Estado regulador e intervencionista 
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e aquele que se limita a organizar as forças de mercado através da aplicação 

do direito concorrencial que melhor define o ordenamento econômico 

existente ou, se assim se preferir, a Constituição Econômica de cada 

ordenamento. 

 

Não apenas não se poderia limitar a atuação do Estado na proteção da 

concorrência à garantia do funcionamento da mão invisível Smithiana, como também 

não se deve desconsiderar uma política distributiva, sob o risco de reduzir a política da 

concorrência a um instrumento de correção de assimetrias e falhas de mercado. Nessa 

mesma linha, Calixto Salomão tem contribuído para se pensar uma política distributiva 

no âmbito do direito da concorrência. Segundo tese sustentada em seu livro “Direito 

concorrencial: as estruturas”, a inclusão da “concorrência em si” como um bem tutelado 

pela legislação concorrencial
233

, seria uma forma de fazer frente ao poder econômico 

brasileiro (que ainda tem foco em produtos primários) e à forma como esse poder está 

estruturado, contribuindo para contornar barreiras históricas ao desenvolvimento. Trata-

se de mais um exemplo claro de como também cabe pensar o desenvolvimento dentro 

da política da concorrência. 

 

2.2.  A Legislação infraconstitucional de defesa da concorrência e a 

atuação do CADE 

 

A análise da Lei nº 12.529/2011 é essencial uma vez que ela estrutura o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, definindo a atuação do CADE e seu 

funcionamento interno, além de estabelecer como ocorre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica. É por meio dessa legislação que fica estabelecido 

os requisitos para a submissão e o procedimento de análise dos atos de concentração, 

bem como os dispositivos legais que permitem a interação do CADE com questões 

relacionadas à inovação, como restará demonstrado a seguir. 

A Lei nº 12.529/2011 foi sancionada em 30 de novembro de 2011 e entrou em 

vigor em 29 de maio de 2012 em substituição ao antigo diploma legal, a Lei nº 

8.884/1994. Diversas mudanças foram incorporadas, principalmente de modo a atualizar 

a atuação do sistema em relação às diretrizes internacionais de política da 

concorrência
234

. Destaca-se a instituição do sistema prévio de análise de atos de 
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concentração e as mudanças na estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, que determinaram a reunião dos poderes investigatórios e judicantes na 

mesma entidade administrativa. 

Dentre as funções do sistema brasileiro de defesa da concorrência destacam-se 

seu controle preventivo e repressivo de abuso do poder econômico. O controle 

preventivo refere-se à análise das estruturas, de forma a prevenir que o poder econômico 

venha impor-se de maneira nociva no mercado. Por outro lado, o controle repressivo 

consiste na punição de violações aos princípios e dispositivos legais que tutelam pela 

ordem econômica.  

 

2.2.1. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

 

A autoridade encarregada de zelar pela defesa da concorrência é o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Trata-se de uma autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Justiça, que tem funções judicantes sobre todo o território 

nacional. A estrutura organizacional do CADE definida pela Lei 12.529/2011 é a 

seguinte: o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência-Geral 

(SG), e o Departamento de Estudos Econômicos. Ademais, a Procuradoria Federal 

Especializada junto ao CADE (ProCADE) guarda uma relação de vínculo com o 

CADE, sem estar nele integrada e sem relação de subordinação à autarquia. 

Conforme já mencionado, uma das grandes mudanças com a instituição da 

nova lei consiste na reunião em uma mesma entidade e estrutura física das autoridades 

encarregadas pela investigação e julgamento dos casos, o que se deu com a destituição 

de antigas atribuições da Secretaria de Acompanhamento Econômico ("SEAE") 

extinção da antiga Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a transferência de suas 

atribuições para a SG dentro do CADE
235

. Vicente Bagnoli ressalta que essa mudança 

“buscou dar maior eficiência e celeridade no trato à matéria”
236

. Nesse sentido, 
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a incorporação, pelo CADE, das atribuições de defesa da concorrência 

exercidas pela SDE foi um passo importante na racionalização da tramitação 

dos processos administrativos previstos na legislação antitruste. 

Concentrando-se o CADE e a SDE em um único órgão, pode-se dar maior 

autonomia às investigações promovidas pelo CADE, uma vez que toda 

estrutura investigatória é levada para dentro da autarquia – o que não 

ocorreria no sistema anterior, em que os órgãos da Administração Pública 

direta, funcionando junto e de acordo com os interesses dos Ministérios da 

Justiça e da Fazenda e do Governo Federal em geral
 237

. 

 

O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é composto por seis membros 

do Plenário e um Presidente com o mandato de quatro anos, sendo este não coincidente 

e não renovável. As principais funções atribuídas a esse tribunal são: proferir decisão 

em processos administrativos instaurados pela SG para imposição de sanções, apreciar 

os atos de concentração quando entender conveniente e oportuno, ou ainda quando tais 

atos forem impugnados pela SG, determinar a aprovação final de Termos de 

Compromisso de Cestação de Conduta nas investigações de infrações à ordem 

econômica e de acordos no controle de atos de concentrações, entre outras. Segundo o 

art. 9º, § 2º da Lei 12.529/2011, não há revisão administrativa das decisões do Tribunal, 

conferindo-se “autonomia administrativa para decidir do Tribunal, assegurando a sua 

independência, uma vez que afasta a ingerência hierárquica de Ministro de Estado ou do 

Presidente da República”
 238

. 

A Superintendência-Geral é composta por um Superintendente com mandato 

não renovável de dois anos e dois Superintendentes-Adjuntos (nomeados pelo 

Superintendente-Geral). As principais funções deste departamento na prevenção de 

abusos ao poder econômico são a apreciação sumária de atos de concentração, a 

recomendação para aprovação com restrições ou não aprovação de atos de concentração 

ao tribunal. O Superintendente-Geral decide sobre o grau de complexidade de atos de 

concentração, monitora as atividades e práticas comerciais de qualquer pessoa física ou 

jurídica que detém posição dominante. Na repressão às condutas anticompetitivas, as 

funções da SG estão relacionadas com a investigação de cartéis e outros 

comportamentos ilícitos, entre outras. No curso das investigações, a SG poderá proceder 

à realização de inspeção no estabelecimento de empresas investigadas, ou ainda 

requerer ao Poder Judiciário, por meio da ProCADE, mandado de busca e apreensão.  
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De modo geral, a SG está autorizada a requerer informações e documentos, 

sempre que julgar necessário, ter acesso a investigações policiais, processos 

administrativos ou judiciais; participar das reuniões do Tribunal, sem direito a voto. 

Pode, no entanto, fazer declarações orais. A estrutura da SG foi organizada de modo que 

há diversas coordenações gerais para analisar diferentes questões concorrenciais. Nesse 

sentido, ressalta Vicente Bagnoli que  

 

ficou decidido separar as análises de cartel dos casos de concentrações 

econômicas e condutas unilaterais. Concluiu-se que cartéis exigem uma 

forma de investigação completamente distinta, mediante técnicas diversas e a 

priorização de fortes evidências. Já as concentrações e condutas unilaterais, 

em que pese distintas entre si em diversos aspectos, possuem uma forma de 

investigação mais similar, com ênfase na análise econômica.
239

 

 

A SEAE, do Ministério da Fazenda, pertencia ao sistema brasileiro de defesa da 

concorrência até o advento da nova lei. A partir de então, a SEAE foi destituída de suas 

funções no que tange ao combate às violações da ordem econômica e à análise de atos 

de concentração. Tornou-se responsável por promover a concorrência entre as agências 

governamentais e da sociedade em geral, devendo, portanto, exercer uma ação separada 

em relação a setores regulados. 

 

2.2.2. Controle de estruturas 

 

O controle preventivo tem como função verificar a possibilidade de uma 

concentração econômica em dado mercado causar prejuízo à concorrência. Esse 

controle pode ocorrer de diversas formas, conforme será exposto a seguir, mas as 

principais formas de seu exercício se dão pela proibição de operações, ou pela restrição 

de cláusulas em atos e contratos cujos efeitos tornem provável o abuso do poder 

econômico. Neste âmbito de atuação legal do CADE, a proteção da concorrência é 

prospectiva, haja vista buscar evitar um dano de natureza futura e incerta. 

Vale ressaltar o trecho a seguir de Vicente Bagnoli que sintetiza as principais 

motivações de concentrações econômicas relacionando-as com a própria finalidade do 

controle realizado pelas autoridades: 

A empresa que promove uma concentração econômica o faz, portanto, em 

razão das eficiências econômicas que vislumbra no cenário pós-concentração 

ou, simplesmente, com o intuito de eliminar a concorrência. De qualquer 

forma, a concentração, sobretudo entre concorrentes, por si só já é uma 
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limitação à concorrência. Justamente por isso, ganha relevância a análise e o 

controle dessas operações pelas autoridades concorrenciais
240

. 

 

A Lei nº 12.529/2011 fornece o critério para determinar os atos de concentração 

que estão sujeitos à notificação. A Lei nº 8.884/1994 estabelecia um critério de 

submissão baseado na participação de mercado detida pelas partes da operação. Esse 

critério foi excluído do novo diploma legal, pelos motivos abaixo expostos: 

 

No que se refere aos critérios de submissão de atos de concentração à 

apreciação do CADE, em primeiro lugar a Lei 12.529/2011 elimina o critério 

de participação de mercado. A supressão de referido critério atende às 

recomendações da OCDE, os quais concluíram que os critérios de submissão 

atrelados à análise de participação de mercado das empresas envolveriam 

elementos subjetivos relacionados à definição do mercado relevante e 

geravam, assim, incertezas e insegurança jurídica ao sistema concorrencial
241

. 

 

Assim, o único critério que restou na Lei nº 12.529/2011 está relacionado ao 

faturamento bruno das partes envolvidas. A Portaria Interministerial nº 994 de 30 de 

maio de 2012 alterou os critérios estabelecidos pelo art. 88 da Lei 12.529/2011 e definiu 

que serão submetidos ao CADE os atos de concentração econômica nos quais pelo 

menos um dos grupos econômicos envolvidos na operação tenha faturado durante o ano 

anterior um montante equivalente ou superior a R$ 750.000.000,00 (setenta e 

quinhentos milhões de reais), dentro do território brasileiro. Além disso, pelo menos um 

dos outros grupos envolvidos deve ter faturado no ano anterior um montante 

equivalente ou superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), também 

dentro do território brasileiro. 

A apresentação de definição restritiva do que se considera ato de concentração 

também foi uma inovação da Lei nº 12.529/2011, ao estabelecer um rol taxativo das 

condutas que deverão ser notificadas
242

. Segundo o art. 90 da lei, considera-se ato de 

concentração: (i) a fusão de duas ou mais empresas anteriormente independentes, (ii) a 
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aquisição, por uma ou mais empresas, direta ou indiretamente, por “compra ou permuta 

de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, 

tangíveis ou intangíveis, por contrato ou por outros meios, o controle da todo ou partes 

de uma ou de outras empresas”; (iii) incorporação de uma ou mais empresas a outra ou 

outras empresas; (iv) contratos associativos, consórcios ou joint ventures. 

Com relação aos contratos associativos, sua definição não está claramente 

estabelecida na legislação. No que tange aos comentários realizados pela doutrina 

quanto a sua definição, destaca-se o trecho a seguir:  

 

A associação empresarial se caracteriza por ser um contrato com algum tipo 

de compartilhamento de informação, infraestrutura, pesquisa e 

desenvolvimento, marketing, que afetam o comportamento das partes no 

mercado ou entre as partes e terceiro, sem relação de propriedade ou relação 

de subordinação econômica
 243

. 

 

Além disso, a Nova Lei de Defesa da Concorrência prevê em seu artigo 88, § 7º 

que o CADE poderá, a seu exclusivo critério, solicitar a apresentação de fusões que não 

se enquadram nos critérios de receita que determina a notificação compulsória, no prazo 

de um ano de sua implementação. Vicente Bagnoli exemplifica que essa atribuição pode 

ser utilizada, por exemplo, “em mercados que o CADE considere concorrencialmente 

sensíveis e por características desse mercado muitas vezes o adquirido não possui 

faturamento no patamar legal”
244

. 

Outra inovação trazida com Lei nº 12.529/2011 consiste na isenção legal no que 

tange a contratos associativos, consórcios ou joint venture, quando destinados às 

licitações públicas, ou ainda com relação aos contratos de concessão delas decorrentes. 

A interpretação estrita e literal da revogada Lei nº 8.884/1994 levaria à conclusão de ser 

obrigatória a notificação dessas hipóteses aos órgãos de defesa da concorrência, haja 

vista não haver qualquer isenção expressa. A necessidade e o momento da notificação 

de atos de concentração destinados à participação de licitações foram amplamente 

debatidos nos termos da lei revogada.  

Com a entrada em vigor da Nova Lei de Defesa da Concorrência, houve uma 

grande mudança neste cenário. Não se considera mais atos de concentração para os fins 

de submissão às autoridades de defesa da concorrência os contratos associativos, 

consórcios ou joint venture, quando destinados às licitações públicas, nem mesmo os 
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contratos de concessão delas decorrentes
245

. Trata-se da primeira isenção legal no que 

tange à de notificação obrigatória às autoridades de defesa da concorrência. Em suma, 

essa isenção ocorreu devido aos limites do ato de concentração cuja finalidade 

específica é a mera participação em certames públicos, ou o cumprimento do contrato 

com a Administração Pública. Neste caso, a análise anticoncorrencial seria realizada a 

priori, por meio do edital que permitiu a concentração no âmbito da licitação, bem 

como na presunção de legitimidade do contrato de concessão ou da aquisição, já que 

tanto a outorga quanto a anuência são atos do Poder Concedente. Assim, tendo em vista 

que o ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, pressupõe-se que o ente 

público tenha analisado todo o ordenamento jurídico, o que acarretaria na 

desnecessidade de análise pelo CADE. 

No que tange àquelas operações submetidas ao CADE, de acordo com a Lei nº 

12.529/2011, tais atos de concentração devem ser restringidos se: (i) resultarem em 

eliminação da concorrência numa parte substancial do mercado relevante, (ii) criarem 

ou reforçarem uma posição dominante, ou (iii) resultem em dominação de mercado 

relevante. Caso verificada a existência de tais características, estabelece o art. 60, §2º, 

que o Tribunal poderá aplicar as seguintes restrições para mitigar eventuais efeitos 

adversos da operação de concentração nos mercados relevantes: (i) venda de ativos ou 

grupo de ativos que constituem uma atividade empresarial; (ii) cisão; (iii) alienação do 

controle societário; (iv) a contabilidade e separação legal das atividades; (v) 

licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual; (vi) qualquer outra 

ação para eliminar os efeitos adversos sobre a ordem econômica. Neste permissivo 

legal, há a possibilidade de as autoridades imporem medidas restritivas que se 

relacionam com o incentivo à inovação. Esse ponto será aprofundado no Capítulo 3. 

Além disso, a nova Lei de Defesa da Concorrência prevê, de forma bem similar 

à lei revogada, que as operações sujeitas à proibição podem ser autorizadas com base 

em uma análise das eficiências. Nesse sentido, um ato de concentração pode ser 

autorizado desde que, cumulativa ou alternativamente, (i) aumente a produtividade ou a 

competitividade, (ii) melhore a qualidade de bens ou serviços, ou (iii) proporcione a 

eficiência e o desenvolvimento econômico ou tecnológico. Importante ressaltar que é 
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condição essencial para essa autorização que parte relevante dos benefícios seja 

repassada aos consumidores. Esse aspecto também será mais bem trabalhado no 

Capítulo 3 que trata da intersecção entre concorrência e inovação. 

 

a) Notificação prévia e consumação prematura do ato de concentração 

 

A principal mudança trazida pela Lei nº 12.529/2011 consiste na instituição da 

notificação prévia dos atos de concentração. Nos termos da revogada Lei nº 8.884/1994, 

as operações que estavam enquadradas nos critérios legais deveriam ser notificadas em 

até 15 dias do fechamento do negócio. Essa situação tornava difícil a dissolução do 

negócio já concretizado entre as partes no caso de não aprovação ou de imposição de 

restrições pelo CADE. Nesse sentido,  

 

a fim de se adequar aos sistemas de defesa da concorrência de outras 

jurisdições e à realidade fática em que se dão as negociações empresariais 

nos dias de hoje, não somente no Brasil, mas de forma global, instituiu-se o 

controle prévio de operações, que constitui um ponto de destaque do novo 

regime
246

. 

 

Segundo a nova Lei de Defesa da Concorrência, os atos de concentração não 

podem ser consumados a menos que haja a anterior a aprovação do CADE, nos termos 

do procedimento estabelecido na lei e nas resoluções aplicáveis, sob a pena de nulidade 

e imposição de multa pecuniária. Essa previsão legal está consubstanciada no art. 88, 

§3º e 4º da Lei nº 12.529/2011, que ainda estabelece que as condições de concorrência 

entre as empresas envolvidas deverão ser preservadas até a apreciação final do 

CADE
247

. O descumprimento deste dispositivo acarreta na prática de gun jumping, que 

consiste na efetivação prematura do negócio avençado pelas partes sem a necessária 

autorização da autoridade antitruste. Assim, Juliana Oliveira Domingues e Eduardo 

Molan Gaban apontam que se trata de mais um risco assumido pelas partes com a 

instituição do controle prévio: 

 

No controle prévio, além do risco relativo ao mérito do negócio propriamente 

dito, isto é, de o CADE aprovar a operação com restrições ou de, no limite, 
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rejeitar a operação, os agentes econômicos têm de enfrentar o que 

internacionalmente é conhecido como “gum jumping”
248

. 

 

Nota-se aqui que a legislação utiliza-se de conceitos pouco precisos para 

configurar a prática dessa infração, sendo que os conceitos de “consumação”, ou ainda 

“condições de concorrência inalteradas” são passíveis de várias interpretações.O 

Regimento Interno do CADE – Resolução nº 1/2012, alterada pela Resolução nº 5/2013 

e pela Resolução nº 7/2014 –, em seu art. 108, regulamenta o pedido de autorização 

prévia de atos de concentração e oferece alguns esclarecimentos adicionais sobre como 

estaria configurada a prática de gun jumping. Segundo o § 3º de referido artigo, as 

estruturas físicas e as condições competitivas das empresas envolvidas na operação 

deverão permanecer inalteradas. Nesse sentido, não pode haver transferências de ativos, 

ou qualquer tipo de influência de uma parte sobre a outra, bem como a troca de 

informações concorrencialmente sensíveis que não seja estritamente necessária para a 

celebração do instrumento formal que vincule as partes.  

Dessa forma, torna-se claro que até a decisão final, as condições de concorrência 

entre as empresas envolvidas no ato de concentração devem ser preservadas. Por ser um 

conceito aberto, a manutenção de condições competitivas entre empresas tem sido 

objeto de diversos debates, no que tange à prática de gun jumping, principalmente pela 

gravidade de sua ocorrência. Juliana Oliveira Domingues e Eduardo Molan Gaban 

mencionam que dependendo da infração, pode-se configurar prática de cartel: 

 

Além da multa elevada pela prática de atos de consumação antes da decisão 

do CADE, as partes poderão sofrer investigação por prática de cartel dada à 

natureza dos atos de consumação. Por exemplo, em operações de 

concentração horizontal (realizadas entre concorrentes), o compartilhamento 

de informações como lista de clientes, preços, etc. tem a possibilidade de 

alterar imediatamente os incentivos das partes para concorrer entre si”
 249

. 

 

 O Tribunal do CADE já apreciou alguns casos de conduta infrativa relacionada 

à consumação prematura da operação, sendo que em todos eles foram firmados Acordos 

em Controle de Concentração entre o CADE e as partes infratoras, nos termos do art. 

125 do Regimento Interno do CADE, contendo a obrigação de recolhimento de 

contribuição monetária pelas empresas devido à prática.  

O primeiro caso de gun jumping, consiste no AC nº 08700.005775/2013-19 que 

teve como requerentes as empresas OGX e Petrobras e foi julgado em 28 de agosto de 
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2013, nos termos do voto da Conselheira relatora Ana Frazão. O CADE entendeu que a 

empresa OGX, na qualidade de compradora dos ativos da Petrobrás em contrato de 

concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural atuou 

como tomadora de decisões relacionadas ao objeto da concessão. Assim, a OGX passou 

a atuar, prematuramente, como titular dos ativos adquiridos. Os atos específicos não 

foram divulgados ao público por conterem informações tidas como confidenciais.  

Neste caso, a relatora decidiu que os atos praticados não deveriam ser alvo da 

pena de nulidade prevista no art. 88, §3º, haja vista “tratar-se de atos meramente 

operacionais, facilmente enquadráveis como atos de administração ordinária”. 

Tratavam-se, dessa forma, de “atos de consumação que sequer alteravam a estrutura de 

governança do projeto e incapazes de alterar as relações de gestão do mercado”. No que 

tange a seu mérito, a operação foi conhecida e aprovada sem restrições. 

Outro caso em que o CADE analisou a matéria consiste no AC nº 

08700.008292/2013-76, no qual figuravam como requerentes as empresas Potióleo e 

UTC, julgado em 5 de fevereiro de 2014, nos termos do voto do Conselheiro relator do 

caso, Alessandro Octaviani Luis. A decisão de consumação prematura da operação 

decorreu do conteúdo de algumas cláusulas referente à data de vigência e pagamento de 

custos previstos no instrumento contratual que formaliza a referida operação. Verificou-

se a ausência de cláusula suspensiva dos efeitos do contrato em relação à aprovação 

pelo CADE. Assim, entendeu-se que tais cláusulas teriam inequívoca eficácia imediata, 

resultando na assunção prematura dos direitos e obrigações previstos no contrato pelas 

requerentes. 

De fato, o Conselheiro relator solicitou às requerentes, por meio do Despacho 

AOL nº 25/2013 que informassem se houve alguma transferência monetária da UTC à 

Potióleo, em decorrência da operação ora analisada e, pela resposta confidencial das 

requerentes, restou demonstrado que o pagamento da remuneração firmada entre as 

partes operou-se prematuramente, antes da aprovação do ato pela autoridade antitruste. 

Assim, o Conselheiro concluiu que restou claramente configurada a violação ao §3º do 

art. 88 da Lei nº 12.529/2011. No que tange a seu mérito, a operação foi conhecida e 

aprovada sem restrições. 

O AC nº 08700.008289/2013-52 realizado entre as requerentes UTC e Aurizônia 

foi julgado em 5 de fevereiro de 2014 nos termos do voto da Conselheira relatora Ana 

Frazão. A consumação prematura da operação teria ocorrido neste caso devido ao 

desembolso de parcelas do pagamento do Contrato desde a assinatura do Acordo de 
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Cessão, o que, segundo a relatora, teria implicado na consumação de atos relativos à 

operação. Neste caso, não incidiu a nulidade mencionada no art. 88 §3º uma vez que a 

operação se consumou em razão tão somente do aditamento de parcelas relativas ao 

pagamento do Contrato, “o que não gera qualquer efeito sobre o ambiente 

concorrencial”. No que tange a seu mérito, a operação foi conhecida e aprovada sem 

restrições. 

 

 

b) Aprovação precária dos atos de concentração 

 

Os requerentes poderão solicitar, no momento da notificação ou após a 

impugnação da operação pela SG, a aprovação precária e liminar para a implementação 

imediata do ato de concentração
250

, o que pode estar sujeito a obrigações para preservar 

a sua reversibilidade. Essa autorização, no entanto, só deve ser concedida se for 

comprovada cumulativamente (i) a ausência de risco de dano irreparável para as 

condições competitivas de mercado, (ii) a total reversibilidade da operação, e (iii) a 

existência de riscos iminentes de prejuízos financeiros substanciais e irreversíveis para a 

empresa adquirida, caso a autorização não seja concedida. 

 

c) Prazo de análise dos atos de concentração 

 

Principalmente devido à preocupação com a dinâmica dos mercados, a Lei nº 

12.529/2011, por meio do art. 88, §2º, determinou que as concentrações notificadas ao 

CADE fossem analisadas dentro de 240 dias a contar de sua submissão ou da sua 

alteração. Esse termo só pode ser prorrogado por até 60 dias, conforme pedido das 

partes, ou até 90 dias conforme decisão motivada do Tribunal, conforme o §9º do 

mesmo artigo. De acordo com a nova Lei de Defesa da Concorrência, esse período de 

revisão não pode ser suspenso. 

No projeto da nova Lei de Defesa da Concorrência encaminhado pelo Congresso 

havia um dispositivo legal que estabelecia que caso não fosse respeitado esse prazo, o 

ato de concentração estaria automaticamente aprovado (a denominada aprovação tácita). 

Trata-se do dispositivo mencionado abaixo: 
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Art. 64. O descumprimento dos prazos previstos nesta Lei implica a 

aprovação tácita do ato de concentração econômica. 

Parágrafo único. Comprovada nos autos a aprovação tácita a que se refere o 

caput deste artigo, deverá ser providenciada a imediata apuração das 

responsabilidades penal, cível e administrativa de quem lhe deu causa. 

 

Esse artigo, no entanto, foi vetado pela Sra. Presidenta Dilma Roussef. Na 

mensagem de veto, a Presidenta justifica-se mencionando que a aprovação automática 

consistiria "em medida desproporcional e com o potencial de acarretar graves prejuízos 

à sociedade". Ainda na mensagem de veto, o que tange a apuração das responsabilidades 

pelo descumprimento do prazo, a Sra. Presidenta acrescentou que "a legislação já 

oferece mecanismos menos gravosos e aptos a apurar as responsabilidades pelo eventual 

desrespeito aos prazos estabelecidos em lei".  

Apesar do veto presidencial, a ProCADE exarou o Parecer nº 17/2012 em 16 de 

dezembro de 2011, no qual opinava que, por razões históricas, teleológicas e 

sistemáticas
251

, deverá haver, de fato, a aprovação tácita nos casos de descumprimento 

do prazo legal. Consoante com esse entendimento, o Regimento Interno do CADE, que 

foi emitido em 29 de maio de 2012 por meio da Resolução do CADE n º 1/2012, 

estabeleceu a aprovação tácita em seu artigo 133. 

 

d) Breves considerações sobre o procedimento de análise de atos de concentração 

 

A análise dos atos de concentração inicia-se pela SG, que poderá solicitar a 

emenda do formulário de notificação em caso de ausência de quaisquer informações ou 

documentos necessários para a análise da operação. O Regimento Interno do CADE 

determinou que documentos e informações não inicialmente providos nos formulários 

de notificação possam ser adicionalmente exigidos pela SG por meio de um pedido de 

emenda. Neste caso, o prazo para a análise da operação deve iniciar-se apenas a partir 

do cumprimento da solicitação da SG.  

                                                           
251

 Na interpretação histórica, menciona-se que a lei anterior também previa a aprovação tácita (art. 54, 

§7º, Lei nº 8.884/1994) e, segundo a ProCADE, "o art. 64 mereceu o veto porque, da forma como estava 

redigido, conduziria a interpretação de que o descumprimento de qualquer prazo do procedimento (e não 

apenas do prazo total previsto no art. 88 da Lei nº 12.529/2011) acarretaria na aprovação tácita". No 

âmbito da interpretação teleológica, a não instituição da aprovação tácita não teria razão de ser, uma vez 

que "a finalidade da reforma legislativa do SBDC teve por escopo precípuo a celeridade na análise dos 

atos de concentração". Por fim, o aspecto sistemático tem relação com os diversos demais dispositivos 

que demonstram o caráter peremptório do prazo previsto no artigo 88, quais sejam, art. 53, § 1º, art. 58, 

parágrafo único, art. 59, incisos I e II, e art. 88, §§ 2º e 9º. 
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Depois da apresentação da notificação ou de sua alteração, a SG publicará aviso 

indicando o nome dos requerentes, a natureza da operação e os setores econômicos 

envolvidos, a fim de dar publicidade ao ato. De acordo com o Regimento Interno do 

CADE, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da notificação, os terceiros 

interessados em participar do processo podem apresentar uma submissão solicitando a 

sua intervenção, contendo todos os documentos necessários para comprovar suas 

alegações. O procedimento de análise realizado pela SG é bem sintetizado no seguinte 

trecho da obra de Juliana Oliveira Domingues e Eduardo Molan Gaban: 

“a NLAB [Nova Lei Antitruste Brasileira] prevê duas formas de 

procedimentos: (a) o procedimento simplificado (art. 54, I), em que a SG 

receberá a notificação da operação e proferirá decisão terminativa, e (v) o 

procedimento complexo (art. 54, II), em que a SG determinará a realização 

de diligências complementares. Nesse caso, (procedimento complexo), se a 

SG concluir pela aprovação da operação sem restrições, poderá fazê-lo 

diretamente (art. 57, I), contudo caso conclua pela necessidade de imposição 

de restrições ou pelo veto da operação, a SG impugnará o caso junto ao 

Tribunal (art. 57, II)
 252

. 

 

A intervenção de terceiros é restrita àqueles que podem vir a ser afetados pela 

operação em análise, às entidades governamentais, bem como às associações legalmente 

constituídas há pelo menos um ano, com operações na área de defesa do consumidor. 

Em todos os casos, a intervenção de terceiros está sujeita à apreciação discricionária do 

CADE. Caso a SG decida pela aprovação da operação, os terceiros devidamente 

habilitados para participar do processo, bem como as agências reguladoras podem, no 

prazo de quinze dias a partir da decisão da SG, apresentar recurso para o Tribunal. No 

prazo de cinco dias a contar da recepção do recurso, o Tribunal decidirá sobre a sua 

admissibilidade e, caso o recurso seja admitido, a operação deverá ser analisada pelo 

Tribunal. O recurso suspende a implementação da operação até a decisão final do 

Tribunal. Em caso de litigância de má-fé para retardar a implementação, o recorrente 

poderá incorrer em multa de R$ 5 mil a R$ 5 milhões.  

Além disso, caso o ato de concentração seja aprovado pela SG e algum dos 

membros do Tribunal do CADE não concorde com tal decisão, tal conselheiro pode, no 

prazo de quinze dias a contar da decisão da SG, avocar o caso para a análise do 

Tribunal. Assim, o Plenário do Tribunal deve rever a decisão SG, podendo confirmar o 

entendimento pela aprovação da operação ou determinar a análise da mesma pelo 

Tribunal, solicitando que novas diligências processuais sejam realizadas.  
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e) Acordo entre partes e autoridades no âmbito de atos de concentração 

 

Acordos em Controle de Concentrações (ACCs) consiste em instrumento por 

meio do qual as partes discutem junto às autoridades determinadas características da 

operação e seus efeitos no mercado, resultando em um comprometimento perante o 

CADE. Não obstante haver diferenças significativas entre os dois institutos, como será 

ressaltado a seguir, os ACCs vieram a substituir os Termos de Compromisso de 

Desempenho (TCDs) previstos na revogada Lei nº 8.884/1994. 

O texto do art. 92 do projeto de Lei nº 12.529/2011 aprovado pela Câmara previa 

a possibilidade de realização de ACCs tão somente pela SG, que poderia entrar em um 

acordo com as partes para estabelecer remédios para aprovação de atos de concentração 

nos seguintes termos: 

a Superintendência-Geral poderá, na forma previamente fixada pelo Tribunal, 

antes de impugnar a operação, negociar acordo com os interessados que 

submetam atos a exame, na forma do art. 88 desta Lei, de modo a assegurar o 

cumprimento das condições legais para a respectiva aprovação. 

(...) §5º O acordo negociado pela Superintendência-Geral deverá ser 

submetido à aprovação do Tribunal, que deliberará no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis.  

 

Referido artigo foi totalmente vetado pela Presidenta Dilma Rousseff, baseando-

se na ponderação feita pelo Ministério da Justiça de que o artigo restringe a 

possibilidade de celebração de acordos pelo Tribunal do CADE e em fases posteriores 

ao processo de instrução, “limitando indevidamente um instrumento relevante para 

atuação do Tribunal na prevenção e na repressão às infrações contra a ordem 

econômica”
253

. Por conseguinte, apesar do veto, os ACCs mantiveram-se como parte 

das funções da SG. O Regimento Interno do CADE, por meio do art. 125, veio a 

regulamentar como esses acordos devem ser feitas. Ficou estabelecido, assim, que tanto 

a SG como o Tribunal do CADE pode receber propostas para o ACCs a partir do 

momento da notificação até 30 dias após a impugnação pela SG, sem prejuízo da análise 

de mérito da operação. 

Os revogados TCDs não davam margem para negociação de condutas infrativas, 

focando no compromisso com determinados resultados que as empresas deveriam 
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 Razões de veto da Presidenta Dilma Rousseff conforme mensagem nº 536, de 30 de novembro de 

2011. 
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assegurar para que houvesse a aprovação do ato de concentração em análise. Os ACCs, 

por sua vez, foram instituídos com um escopo mais amplo, havendo a possibilidade de 

discutir questões incidentais de modo a evitar a lavratura de auto de infração para 

apuração e imposição de sanções processuais
254

. Em que pese sua instituição ter como 

principal objetivo substituir os TCDs como um “remédio” para aprovação de operações, 

o primeiro caso gun jumping analisado pelo CADE inaugurou também a utilização de 

ACCs como forma de negociação de conduta infrativa, conforme trecho a seguir: 

 

diferentemente de outros ACCs firmados recentemente por este Conselho, a 

proposta da OGX não trata de nenhum remédio voltado a endereçar algum 

possível efeito anticompetitivo da operação, já que - como se analisou 

anteriormente - inexistem no presente feito quaisquer preocupações 

concorrenciais relativas às alterações a estrutura de mercado decorrente do 

negócio em tela
255

. 

 

Conforme a jurisprudência disponível, esse tipo específico de ACC justifica-se 

pelos seguintes aspectos: maior celeridade da atuação “dissuasória do CADE, na medida 

em que afasta a judicialização do caso”, “reconhecimento da infração por parte das 

Requerentes”, o que criaria “um importante precedente para implementação do controle 

prévio de estruturas”
256

. Ainda menciona-se a otimização do trabalho da Administração 

Pública e “possibilita ganhos de tempo e de recursos na aplicação da legislação 

antitruste”
257

. Nestes casos, as empresas reconheceram a conduta infrativa e recolheram 

uma contribuição pecuniária para o Fundo de Direitos Difusos. 

Contudo, o mais importante no âmbito dessa pesquisa consiste naquele ACC, 

cujo objeto de negociação é a própria concentração entre as partes e seus efeitos no 

mercado. Neste caso, são discutidas modificações de modo a reduzir prováveis impactos 

nocivos à concorrência decorrentes da operação, ou, ainda, de modo a garantir que tais 

impactos sejam compensados por medidas de eficiência dentro do modelo de análise 

econômica atualmente em prática.  
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 As sanções processuais incidentais tem previsão legal no art. 48, inciso VI da Lei nº 12.529/2011 e 

arts. 163 e seguintes do RICADE. Trata-se do procedimento para apuração e imposição de penalidades 

devido a infrações de que tratam o arts. 40, 41, 42, 43 e 44 da Lei nº 12.529, de 2011, além de demais 
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 AC nº 08700.005775/2013-19 entre as requerentes OGX e Petrobras. Julgado em 28 de agosto de 2013 

nos termos do voto da Conselheira relatora Ana Frazão. 
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Dois exemplos desses ACCs serão aqui destacados. O primeiro consiste no Ato 

de Concentração nº 08700.006437/2012-13 aquisição da empresa WP Roaming III 

S.A.R.L. (MACH) pela Syniverse Holdings, Inc.  O Plenário, por unanimidade, 

conheceu a operação e decidiu pela aprovação da operação condicionada à assinatura de 

um Acordo em Controle de Concentração, nos termos do voto do Conselheiro Relator, 

Alessandro Serafim Octaviani. Naquela oportunidade, devido à alta concentração no 

mercado, ficou estabelecida a obrigação de desinvestimento em determinados ativos 

pelas partes. 

O segundo exemplo trata do Ato de Concentração nº 08700.009882/2012-35 

realizado entre as empresas Ahlstrom Corporation e Munksjö AB. Devido aos efeitos 

nocivos da operação no mercado, as partes celebraram um acordo no qual se 

comprometeram que a Ahlstrom Corporation realizaria a venda de unidade industrial 

localizada em Osnabrück na Alemanha. Neste caso a decisão do Plenário também foi 

unanime, conhecendo a operação e aprovando-a condicionada à celebração e ao 

cumprimento do Acordo de Controle de Concentração, nos termos do voto da 

Conselheira Relatora, Ana Frazão. 

Vale ressaltar que em última instância, não há obstáculos para que tais acordos 

tratem de assegurar medidas relacionadas à inovação como, por exemplo, que “parte 

relevante” dos benefícios alcançados pela operação seja, de fato, repassada aos 

consumidores nos termos do art. 88, §6º, inciso II da Lei nº 12.529/2011. Neste ponto, 

há uma possibilidade clara de que a atuação do CADE interfira na política de inovação, 

motivo pelo qual se retoma a esse ponto em mais detalhes no Capítulo 3. 

 

2.3.  Análise econômica aplicada no âmbito do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência 

 

Como demonstrado ser característico das vertentes do direito econômico, o 

direito da concorrência trabalha com conceitos jurídicos e econômicos cuja definição 

está além daquilo contido nos dispositivos legais, exigindo uma interpretação ampla de 

seu aplicador, tem como objetivo que um órgão técnico possa adaptar-se não somente as 

mudanças da época, como às características regionais e de cada setor de atividade 

econômica. O CADE, por ser uma autarquia federal, está subordinado às normas da 

administração pública indireta e, portanto, todas as decisões do CADE devem estar 

devidamente motivadas. Essa é a segurança, em última instância, de que a forma com 



101 

 

que o Conselho manuseia tais conceitos está de acordo com os princípios tutelados pela 

lei e alinhados com o interesse público.  

No caso do incentivo à atividade inventiva, essa análise é primordial, uma vez 

que ela que irá apontar se há efeitos nocivos em um ato de concentração no mercado 

analisado e, uma vez constatados tais efeitos, se existem eficiências e propensão ao 

desenvolvimento tecnológico que compensariam tais efeitos. Ademais, questões 

relacionadas com inovação transpassam a todo momento as etapas de análise por serem 

características que influenciam a conduta dos agentes econômicos. 

Para o controle preventivo, o Guia de Análise Econômica de Atos de 

Concentração Horizontal (Portaria Conjunta SDE/SEAE nº 50) estabelece as diretrizes 

por meio das quais as autoridades da concorrência realizam uma previsão dos efeitos de 

um ato de concentração, de modo a estabelecer se tal ato pode vir a trazer riscos ao 

mercado. Para tanto, o Guia estabelece uma série de etapas optativas por meio das quais 

as autoridades podem conferir mais homogeneidade e segurança jurídica nos 

julgamentos de atos de concentração. Segundo Juliana Oliveira Domingues e Eduardo 

Molan Gaban, “os guias de análise são instrumentais não vinculativos, mas na prática, 

balizam a análise antitruste em grande parte dos casos levados a efeito pelo SBDC”
258

. 

 O primeiro passo proposto é a definição do mercado relevante, visando fazer 

um desenho do ambiente competitivo em que ocorre a interação entre os agentes 

econômicos.  Segundo Vicente Bagnoli, essa definição seria, portanto, “fundamental 

para que se proceda à análise de efeitos competitivos potenciais de operações entre 

empresas que resultam em concentrações de mercado, ou de efeitos competitivos de 

condutas adotadas por empresas em condição de impor seus interesses ao mercado”
259

. 

O método mais comum para estabelecer o mercado de atuação dos agentes 

consiste no teste do monopolista hipotético. De acordo com esse método, a definição do 

mercado relevante compreende o menor grupo de produtos, ou ainda a menor área na 

qual o agente econômico é capaz de aumentar os preços que pratica sem causar um dos 

seguintes efeitos: (i) perder um grande número de clientes, que passariam a utilizar-se 

de um produto alternativo ou fornecedor situado fora da mesma área; ou (ii) provocar de 

forma imediata a comercialização de bens similares que passariam a ser produzidos, ou 

a entrada na área por bens de outros fornecedores situados em um determinado raio de 
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distância. Nesse caso, podemos dizer que o item (i) relaciona-se com a substitutibilidade 

da demanda e o item (ii), com substitutibilidade da oferta. De acordo com esse 

entendimento, cita-se Calixto Salomão: 

 

Se em um determinado mercado se conclui que em função de um aumento de 

preços grande parte dos consumidores passará a consumir outro produto ou 

então que grande número de concorrentes entrará no mercado, o agente 

econômico, mesmo que detivesse grande participação nas vendas no nível de 

preços praticados naquele momento, perderia grande parte de seu mercado se 

aumentasse os preços
 260

. 

 

Vicente Bagnoli sintetiza como ocorre o teste do monopolista hipotético 

vincula-se a reação dos consumidores devido a diversas características da seguinte 

forma: 

Desse modo, quando se fala na imposição por um monopolista hipotético de 

um ‘pequeno, porém significativo e não transitório, aumento de preços’, 

deve-se considerar a reação dos consumidores, diante da propensão em 

desviar sua demanda para um produto ou serviço substituto ou para um 

produto ou serviço proveniente de outra área geográfica
261

. 

 

A jurisprudência do CADE tem apontado as duas dimensões pelas quais o 

mercado relevante é composto para fins de análise de atos de concentração. A primeira 

é a dimensão material, que consiste nos produtos ou serviços substituíveis dentro do 

mesmo mercado. Segundo Vicente Bagnoli,  

 

as diversas características dos produtos e serviços e o modo como os 

consumidores percebem a capacidade de utilização desses produtos e 

serviços concorrem para a determinação do mercado, ou dos mercados, nos 

quais os produtos são vendidos e os serviços são prestados
262

. 

 

A segunda, a dimensão geográfica, abrange o espaço físico onde ocorrem as 

relações de concorrência entre os agentes econômicos. A análise da dimensão 

geográfica do mercado relevante delimita com a área física onde os agentes econômicos 

atingidos pelo ato de concentração relacionam-se motivados pela concorrência. Calixto 

Salomão ressalta sua importância ao afirmar que “é ela que permite, no mais das vezes, 

ampliar o mercado a ponto de descaracterizar a existência de poder, mesmo em presença 

de altos níveis de concentração no mercado originário” 263
. 

O controle preventivo das autoridades antitruste tem como função assegurar o 

número suficiente de agentes econômicos no mercado “para que os consumidores 

tenham razoável possibilidade de escolha, ou seja, é necessário apenas garantir uma 
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concorrência praticável”
264

. O conceito de concorrência praticável está relacionado com 

a concorrência que deverá ser assegurada de modo a prevenir possíveis abusos do poder 

econômico, atentando-se às particularidades de cada mercado. 

A segunda etapa da análise relaciona-se com investigação sobre o poder 

econômico que as empresas teriam após a operação. Cabe aqui uma rápida 

diferenciação entre posição dominante e poder econômico. Enquanto a posição 

dominante está relacionada com a participação que uma empresa detém no mercado, o 

poder econômico consiste em um instituto mais preciso, que compreende a 

possibilidade de criação de situações que interfiram na disputa por mercado, no sentido 

de impor os interesses de um agente econômico, ou de um grupo econômico, que pode 

variar em questão de parcela de mercado que tal agente detém. 

Em outras palavras, “a posição dominante estaria relacionada diretamente com 

a participação de mercado (market share), e seria alvo da atuação das autoridades de 

defesa da concorrência no caso do agente detentor dessa condição abusar dela em 

desfavor do mercado”
265

. O poder econômico, por sua vez, 

 

diz respeito à condição econômica da empresa (compreendida em conjunto 

ao grupo econômico ao qual faz parte) e a possibilidade dessa empresa 

intervir no mercado detentora de pequena participação (market share), de 

maneira a impor aos outros players condição tal que não consigam resistir à 

disputa
 266

. 

 

A necessidade da definição da parcela do mercado detida pelas empresas 

envolvidas na operação e da conseguinte análise do poder econômico por elas detido 

decorre do fato de que, uma vez caracterizada a possibilidade de exercício deste poder 

econômico para obter vantagens no mercado, a empresa monopolista irá fazê-lo. Assim, 

segundo Paula Forgioni, a principal consequência de uma deter “tende a adotar o 

comportamento típico de um monopolista, aumentando preços, não prezando a 

qualidade de seu produto ou serviço e ainda impondo a outros agentes econômicos 

práticas que não adotariam, caso houvesse concorrência naquele mercado”267. 

De acordo com esse entendimento, Calixto Salomão define o que seria o 

“princípio da racionalidade monopolista” nos seguintes termos: 
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na teoria microeconômica neoclássica não existe poder de mercado não 

exercido. O agente econômico age necessariamente no sentido de maximizar 

o seu lucro. Se, como visto, a maximização de lucro implica a cobrança de 

preços acima do nível concorrencial, isso será feito
268

. 

 

Em que pese a existência de uma concorrência potencial contundente ser uma 

exceção a essa regra, a presença de um “monopolista” em determinado mercado 

relevante interferirá na atuação dos outros agentes econômicos, uma vez que “a posição 

dos pequenos agentes será sempre de sujeição ao comportamento da outra empresa” 269. 

A análise dos atos de concentração torna-se, portanto, complexa. Inicia-se com o 

cálculo das participações de mercado, com o objetivo de estabelecer se a empresa ou o 

grupo terão parcela suficientemente alta do mercado relevante para fazer-se impor essa 

posição dominante. O agente que detém grande parcela do mercado ou que se apresenta 

em posição dominante nem sempre poderá ter um comportamento semelhante ao de um 

monopolista. Nesse sentido, torna-se necessária a verificação não apenas da 

possibilidade e como da probabilidade de exercício do poder econômico. 

Para a análise do exercício de poder de mercado, averiguar a existência de 

barreiras de acesso ao mercado é uma das etapas principais para análise dos efeitos dos 

atos de concentração. Calixto Salomão cita dois motivos pelos quais é importante a 

análise sobre barreiras à entrada no prisma da tutela concorrencial. A primeira delas é 

que “em a presença dessas barreiras, diminui-se a possibilidade efetiva de concorrência. 

O agente com poder de mercado cria para si um mercado cativo, impenetrável”. Em 

segundo, inexistindo “a possibilidade de entrada de concorrentes, o agente econômico 

pode exercer livremente seu poder monopolista sobre os consumidores. Eficazes essas 

barreiras, é possível aumentar livremente o preço”
 270

. 

Em uma abordagem semelhante, Paula Forgioni ressalta que isso ocorre porque 

a existência de barreiras à entrada de novos competidores “permite ao agente econômico 

valer-se de sua posição dominante, aumentando seus lucros de forma excessiva (...), 

sem com isso atrair outras empresas para o mercado” 271. 

O Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal cita 

como fatores que constituem importantes barreiras à entrada: custos irrecuperáveis, 

barreiras legais ou regulatórias, recursos de propriedade exclusiva das empresas 
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instaladas, economias de escala e de escopo, o grau de integração da cadeia produtiva; a 

fidelidade dos consumidores às marcas estabelecidas e a ameaça de reação dos 

competidores instalados. 

A entrada deve ser, portanto, “provável” “tempestiva” e “suficiente”. Em 

linhas gerais, a entrada é “provável” se as escalas mínimas viáveis forem inferiores às 

oportunidades de vendas. Escalas mínimas viáveis são o menor nível de vendas anuais 

necessários para remunerar o capital adequadamente. Considera-se “tempestiva” quando 

a entrada for possível em até dois anos e “suficiente” caso todas as oportunidades de 

vendas possam ser exploradas pelo entrante potencial. Caso essas características estejam 

presentes no mercado relevante analisado, o exercício do poder econômico não será 

provável. 

Outra questão relevante consiste em saber se as condições de rivalidade são 

efetivas. Em determinados mercados, não obstante a estrutura ser marcada por poucos 

agentes econômicos, há uma disputa acirrada entre os concorrentes por próprias 

características do setor em que ocorre a concentração. Nesse sentido, a SEAE define o 

que seria uma rivalidade efetiva no âmbito da análise realizada pelo CADE: 

 

entende-se como rivalidade a situação em que as empresas conseguem inibir 

o exercício do poder de mercado, de forma que qualquer tentativa de alterar a 

estrutura do mercado é combatida de forma eficaz pelas firmas concorrentes, 

fazendo com que as condições de rivalidade não se alterem substancialmente 

no mercado considerado
272

. 

 

Com relação à probabilidade de exercício do poder de mercado, o Guia para 

Análise Econômica estabelece ainda que devem ser avaliadas se há fatores que apontam 

para a coordenação das decisões dos agentes econômicos que detém alta participação no 

mercado. Haverá condições para essa coordenação quando for baixo o número de 

agentes atuando no mercado, os produtos e empresas são homogêneos, há banco de 

dados com informações sobre competidores, ou ainda se existem condutas que não vão 

de encontro à legislação, mas ainda sim reduzem a rivalidade entre as empresas. Caso 

não estejam caracterizados esses fatores, o exercício coordenado de poder de mercado 

no pós operação será tido como provável nos termos da análise do Guia. 

Segundo o posicionamento adotado pela legislação de defesa da concorrência, 

mesmo se verificado que o ato de concentração limita a concorrência, a sua consumação 

poderá ser autorizada caso restem demonstradas que eficiências econômicas 
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compensam seus efeitos nocivos no mercado. “A eficiência é o princípio fundamental 

do direito antitruste na teoria neoclássica. Para os neoclássicos mais exaltados, mais do 

que um dos elementos a eficiência é o fator central a definir a licitude ou não do poder 

de mercado”
273

. Esse posicionamento torna-se claro no Guia para Análise Econômica: 

 

O fato de a probabilidade do exercício de poder de mercado não ser 

‘praticamente nula’ não implica que a concentração reduza o bem-estar da 

economia brasileira. Para avaliar o efeito líquido da concentração sobre a 

economia é necessário comparar custos econômicos com as possíveis 

eficiências econômicas derivadas do ato. 

 

Nos termos da análise econômica proposta, diversas são as eficiências que 

podem decorrer de um ato de concentração, sendo que elas se relacionam com aumento 

da produção decorrente de economias de escala e escopo, introdução ou 

compartilhamento de tecnologia, geração de externalidades positivas, criação de um 

poder de mercado compensatório. Em suma, Juliana Oliveira Domingues e Eduardo 

Molan Gaban ressaltam que 

 

considera-se fatores como o índice de economias de escala e de escopo, os 

custos fixos, os níveis e custos médios de produção, a introdução de 

tecnologia nova, a apropriação de externalidades positivas e a eliminação (ou 

internalização) das externalidades negativos, apenas para citar como 

exemplos dos benefícios de um aumento na participação de mercado e em 

poder. Caso o efeito líquido seja igual ou superior aos curtos para a 

concorrência, as autoridades devem recomendar a aprovação da operação. Na 

prática, a aprovação nessa etapa é bem rara
 274

.  

 

Uma vez que esse trabalho trata de inovação, vale entrar em detalhes sobre as 

eficiências relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, iniciando-se com um trecho 

do Guia referente ao que seria um incentivo indireto à difusão de tecnologia: 

 

A introdução de uma nova tecnologia pode implicar diferentes formas de 

geração de eficiências. Por exemplo, tornar viável o lançamento de um novo 

produto (introdução de uma nova tecnologia de produto) pode ser 

considerado um incremento de eficiência específico da concentração. 

Igualmente, tornar viável a introdução de tecnologias de produção com 

maiores níveis de produtividade, e que requerem escalas mínimas mais 

elevadas, pode ser considerado um incremento de eficiência econômica 

específico. 

 

Assim, verifica-se que a análise econômica admite a propagação de tecnologia 

em produtos e processos como um possível efeito positivo de um ato de concentração, 

que pode compensar os danos à concorrência dele decorrentes. Aqui relaciona-se o 
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compartilhamento de tecnologias a, por exemplo, um aumento da produção das partes 

envolvidas, tendo como consequência uma redução de custos e de preços para o 

consumidor. 

Importante ressaltar que tanto o texto legal quanto o Guia para Análise 

Econômica exigem que haja garantias de que pelo menos parte desses benefícios serão 

repassados ao consumidor. Segundo o Guia, “é necessário que o efeito líquido da 

operação sobre o bem-estar econômico da sociedade seja não-negativo, e que sejam 

observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados”. No 

que tange à previsão legal que obriga que parte desses benefícios sejam de fato 

repassados, o Guia menciona o revogado art. 54, §1º, inciso II da Lei nº 8.884/1994, que 

estabelecia que os benefícios decorrentes fossem distribuídos equitativamente entre os 

seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro.  

A Lei nº 12.529/2011, por meio do art. 88, § 6º, inciso I, determinou as 

seguintes alterações em referido dispositivo: 

 

Foram apenas três mudanças trazidas pela nova lei a esse respeito. 

Introduziu-se o conceito do ‘aumento da competitividade’ dentre essas 

exceções; restou estabelecido que ‘parte relevante’ dos benefícios decorrentes 

do ato deve ser repassado aos consumidores finais (ao passo que a lei anterior 

falava em distribuição equitativa dos ganhos entre seus participantes, de um 

lado, e os consumidores ou usuários finais de outro); e, por fim, excluiu-se a 

hipótese de aprovação dos atos potencialmente lesivos à concorrência 

“quando necessários por motivos preponderantemente da economia nacional 

e do bem comum”
 275

. 

 

A relação entre esse dispositivo e a promoção da inovação será mais bem 

abordada no próximo capítulo, que trata da intersecção entre o desenvolvimento 

tecnológico e a atuação do CADE. Contudo, vale adiantar que muito raramente a análise 

econômica aplicada pelo CADE culminaria na aprovação de uma operação tão somente 

por uma análise abstrata de eficiências,  
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3. O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA ABORDAGEM 

ANTITRUSTE 

 

Este capítulo tem por escopo apresentar como o assunto da inovação tecnológica 

tem sido abordado pelo CADE. Cabe destacar que essa pesquisa tem por objetivo 

discorrer sobre como as questões relacionadas ao incentivo à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico são tratadas âmbito da dinâmica concorrencial promovida 

pela política da concorrência. O foco relaciona-se, portanto, ao controle de estruturas. 

Assim, conforme já mencionado, a repressão às condutas anticompetitivas envolvendo 

abuso dos direitos decorrentes de uma propriedade intelectual não serão aqui 

contemplados, muito embora a repressão a tais ilícitos seja de suma importância à 

promoção da inovação.  

 

3.1. Breves considerações sobre a definição de desenvolvimento 

tecnológico no direito brasileiro 

 

Em que pese o Capítulo 1 ter apresentado algumas definições dos termos 

inovação e desenvolvimento tecnológico conforme o entendimento da economia 

política, cabe aqui apresentar sucintamente a abordagem que é dada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro a estes termos. A relevância dessas considerações decorre da 

expectativa de que os conceitos que irão guiar a análise realizada pelo CADE estarão 

em consonância com essas definições estabelecidas pelo legislador de inovação. Por 

conseguinte, espera-se que essa abordagem contribua para se estabelecer o campo de 

atuação no qual o CADE movimenta-se. Delimitando aqui o objeto de estudo deste 

subitem, não são aqui contemplados os diplomas legais de incentivo à inovação, nem o 

estudo das políticas industriais específicas, uma vez que, conforme mencionado, o foco 

consiste na questão da inovação a partir da análise do CADE. 

Conforme mencionado no Capítulo 2, o incentivo à inovação tem respaldo 

constitucional em seus arts. 218 e 219. Para além da abordagem ali exposta, vale 

destacar que a inovação é um processo complexo, cujo conceito e o alcance há décadas 

vêm sendo debatidos por especialistas. Em âmbito internacional, o Manual de Oslo é 

uma publicação da OECD, trata-se do principal guia para coleta e uso de dados sobre 

atividades inovadoras A primeira versão do Manual de Oslo, publicada em 1992, tinha 



109 

 

como foco inovações tecnológicas de produto ou processo aplicadas às atividades 

industriais e trazia a seguinte definição de inovação: 

 

uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas.  

 

Na segunda versão do manual (1997), houve uma ampliação de seu escopo, de 

modo a abarcar inovações tecnológicas relacionadas ao setor de serviços, contudo, 

segundo Alessandro Maia Pinheiro e Paulo Bastos Tigre, nessa publicação ainda 

existiria “uma visão de subordinação dos serviços em relação às atividades 

manufatureiras”
276

. Contudo, apenas a partir de sua terceira versão, publicada pela 

OECD em 2005, que foi reconhecida a importância das dimensões não tecnológicas da 

inovação. É o que se verifica no trecho a seguir de referido manual: 

 

Apesar de a P&D atuar de forma vital no processo de inovação, muitas 

atividades inovadoras não são baseadas em P&D, ainda que elas dependam 

de trabalhadores altamente capacitados, interações com outras empresas e 

instituições públicas de pesquisa e uma estrutura organizacional que conduz 

ao aprendizado e à exploração do conhecimento (Manual de Oslo, 2005). 

 

O papel do conhecimento passou a ser mais reconhecido no âmbito das 

diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação, abarcando criações que 

não diretamente vinculam-se ao processo de produção industrial. Referido manual traz, 

inclusive, a seguinte definição de ‘economia baseada em conhecimento’, sendo essa 

uma expressão empregada para “descrever tendências em economias avançadas no 

sentido de maior dependência do conhecimento, informação e altos níveis de 

especialização, e a crescente necessidade de pronto acesso a esses fatores pelos setores 

privado e público” (Manual de Oslo, 2005).  

No entanto, o cenário de destaque dessa nova dimensão da inovação está 

relacionado com a denominada “nova economia”, inclui justamente essa parte de 

serviços. Assim, “os serviços – no passado considerados improdutivos pelos fundadores 

da Economia Política – fornecem importantes inputs para as manufaturas e para suas 

próprias atividades”
277

. 
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Atualmente, existem diversos tipos de inovação internacionalmente 

reconhecidos, como a inovação dos produtos e processos, a inovação na gestão e nos 

negócios. No entanto, a abordagem trazida pela legislação brasileira para efeito de 

promoção e incentivo da inovação, adotou um conceito mais restrito, limitando-se à 

inovação proeminentemente tecnológica relacionada a produtos e processos. O conceito 

de inovação tecnológica é estabelecido pelo artigo 17, § 1º da Lei 11.196/05: 

 

Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo 

de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 

efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado. 

 

 Tendo em vista a intersecção entre a política de concorrência e a promoção da 

inovação nos termos da legislação vigente, verifica-se também que o incentivo almejado 

pela Lei de Defesa da Concorrência foca no “desenvolvimento tecnológico”. Assim, 

justifica-se que a análise seja mais restritiva, muito embora se reconheça a importância 

crescente de outros tipos de inovação como tendência da atividade empresarial no 

âmbito das transformações das últimas décadas. 

  

3.2.  O desenvolvimento tecnológico na Teoria Econômica Neoclássica no 

Brasil e sua abordagem na Lei 12.529/2011 

 

Na análise atualmente realizada pelo CADE, predomina o posicionamento da 

teoria neoclássica defendida pela Escola de Chicago. Diferentemente do enfoque dado 

no Capítulo 1, afasta-se um pouco do caráter político-econômico para se tratar aqui da 

análise econômica aplicada ao direito, muito embora a base teórica seja muito 

semelhante e a maioria dos conceitos encontrem alguma correspondência. O objetivo da 

exposição da teoria formulada pela escola neoclássica é o de descrever as possibilidades 

e limites dessa abordagem no processo inovativo como resultado da concorrência entre 

empresas, bem como apontar os pressupostos estruturais para que essa inovação seja 

possível.  

De forma geral, considera-se a concorrência como “fundamental, uma vez que 

ela, além de possibilitar uma maior variedade de produtos e o aprimoramento na 

qualidade dos mesmos, contribui diretamente para a redução de preços. A concorrência 

se revela a essência da relação de equilíbrio entre a oferta e a procura”
278

. Segundo 
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Vicente Bagnoli, a “Escola de Chicago, cujos notáveis representantes são Bork, 

Bowman, Mac Gee, Telser e Posner, entende que a defesa da concorrência está centrada 

nos benefícios ao consumidor garantidos pela eficiência alocativa do mercado”
279

 

O instrumental para a aplicação dessa teoria consiste na Análise Econômica do 

Direito, que foca em conceitos da microeconomia direcionados ao bem estar social. 

Utiliza-se da descrição de fenômenos e utilização de métodos econômicos para 

compreender o comportamento dos agentes e seus efeitos, selecionando aqueles efeitos 

socialmente desejáveis por meio da aplicação de normas jurídicas, principalmente as 

normas abertas, de teor econômico. Assim, “a teoria econômica neoclássica revelaria 

que todos os fenômenos econômicos podem ser previstos, descritos e explicados, 

partindo de uma premissa única, qual seja, o comportamento racional-maximizador num 

contexto de recursos escassos”
280

. 

A teoria neoclássica estaria fundada no “bem estar do consumidor”, sendo este 

o titular de direitos subjetivos da Lei de Defesa da Concorrência. Segundo esse modelo, 

seu objetivo estaria relacionado com a promoção de “eficiência econômica”, que teria 

como consequência, de forma simplificada, um menor custo de produção e um menor 

preço ao consumidor. Nesse sentido, Calixto Salomão menciona que “basta observar 

que, para os economistas neoclássicos, eficiência é a habilidade de produzir a custos 

menores e, consequentemente, reduzir os preços para o consumidor”
281

 

Com relação ao controle de estruturas realizado pelas autoridades de defesa da 

concorrência, para os neoclássicos, a concorrência não é um fim em si mesmo, podendo 

haver concentração de poder econômico quando provado que os benefícios dela 

decorrente superam eventuais perdas de eficiência. De acordo com esse entendimento, 

Calixto Salomão ressalta que no caso de concentrações econômicas  

 

a proteção exclusiva da competição pode levar a concluir pela ilicitude de 

uma concentração econômica que, contando com ganhos de produtividade e 

eficiência, poderia ser benéfica para os consumidores. O inverso é igualmente 

verdadeiro, isto é, a preocupação exclusiva com o interesse dos consumidores 

pode levar a aprovar concentrações que levem a forte dominação de certos 

agentes econômicos sobre o mercado, o que pode ser bastante prejudicial aos 

concorrentes
 282

. 

 

 Nesse sentido, segundo o art. 88, § 6º, inciso I, da Lei 12.529/2011, operações 

que limitam a concorrência poderão ser autorizadas, desde que sejam observados, 
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cumulada ou alternativamente, os limites estritamente necessários para atingir os 

seguintes objetivos: (i) aumentar a produtividade ou a competitividade; (ii) melhorar a 

qualidade de bens ou serviços; ou (iii) propiciar a eficiência e o desenvolvimento 

tecnológico ou econômico. Assim, assume-se como análise de eficiências os 

permissivos incorporados neste dispositivo legal de forma ampla e o desenvolvimento 

tecnológico é tido pelos neoclássicos como uma das muitas faces dos ditames da 

eficiência econômica. Nesse sentido, cita-se Vicente Bagnoli no sentido de que tal 

eficiência nem sempre relaciona-se com desenvolvimento tecnológico: 

 

De maneira simplificada, pode-se dizer que ‘eficiência’ para os 

economistas neoclássicos é a habilidade de produzir a custos menores, 

não se confundindo com ‘desenvolvimento tecnológico’, já que para 

eles os ganhos de escala decorrem da produção em massa e, 

consequentemente, da redução de preços para os consumidores
283

. 

 

Uma das grandes problemáticas associadas à teoria neoclássica aplicada ao 

direito consiste na incerteza acerca da previsibilidade de que haja incentivos para uma 

distribuição equitativa destes benefícios, isto é, que eles sejam efetivamente repassados 

ao consumidor. Essa é bem desenvolvida por Calixto Salomão ao mencionar que se 

atribui “valor absoluto às premissas econômicas, capazes de indicar diretamente o 

sentido das regras jurídicas sem que isso possa ser contestado com base em 

considerações valorativas ou distributivas” 284
. 

Com base nessa preocupação, o art. 88, § 6º, inciso II, da Lei 12.529/2011 

estabelece que só pode haver a aprovação de atos de concentração que limitam a 

concorrência caso sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios 

decorrentes da operação. Portanto, não é suficiente a “eficiência econômica para 

garantia dos interesses dos consumidores. É preciso ter certeza de que esses ganhos de 

eficiência serão efetivamente repartidos com os consumidores e não simplesmente 

apropriados pelo monopolista”
285

. 

Ademais, caso verificada a presença de efeitos nocivos no mercado, o art. 60, 

§2º, da Lei 12.529/2011 estabelece que o Tribunal poderá aplicar as seguintes restrições 

para mitigar eventuais efeitos adversos da operação de concentração nos mercados 

relevantes. Conforme já exposto no Capítulo 2, dentre essas restrições incluem-se a 

venda de ativos ou grupo de ativos que constituem uma atividade empresarial, a cisão 
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da empresa, a alienação do controle societário, a contabilidade e separação legal das 

atividades, o licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual, ou ainda 

qualquer outra ação para eliminar os efeitos adversos sobre a ordem econômica.  

Portanto, verifica-se que as autoridades de defesa da concorrência contam com 

uma margem de atuação bem ampla que as possibilita de interferir no mercado 

analisado de forma a minimizar os impactos de uma operação. Esse permissivo pode ser 

utilizado para induzir a inovação e estimular a propagação de desenvolvimento 

tecnológico, como se torna claro no caso de aprovação condicionada ao licenciamento 

compulsório de direitos de propriedade intelectual. Outras restrições ainda podem 

relacionar-se com o incentivo a inovação a depender do que as autoridades, sempre de 

forma motivada, entender como necessário em dado contexto. Ainda no caso de haver a 

necessidade de que o compromisso prolongue-se no tempo e que haja uma supervisão 

pelo CADE de seu compromisso, os ACCs (os Termos de Compromisso de 

Desempenho conforme a denominação da antiga Lei) podem ser utilizados como uma 

ferramenta pelas autoridades para vincular a empresa ao desempenho esperado. 

Ademais, a questão do desenvolvimento tecnológico é considerada em diversas 

etapas da análise econômica como um pano de fundo para a atuação das autoridades, 

sendo, portanto, relevante para estabelecer se há barreiras à entrada em um dado 

mercado, possibilidade de exercício de poder coordenado e condições de rivalidade. 

Nessa abordagem, o desenvolvimento tecnológico não se impõe como um possível 

efeito de um ato de concentração, mas como uma característica importante a ser 

considerada na análise econômica.  

 

3.3.  Atuação do CADE e desenvolvimento tecnológico: análise casos 

práticos 

 

Este capítulo tem como objetivo expor a abordagem do CADE com relação a 

alguns casos que trataram do desenvolvimento tecnológico no âmbito do controle de 

estruturas realizado pelas autoridades. Espera-se, assim, oferecer um panorama sobre o 

entendimento que o órgão vem exarando com relação à temática. Não se esgota aqui 

toda a jurisprudência em que a questão da inovação foi trabalhada, sendo que os 

critérios utilizados para a escolha dos casos foi a importância que o ato de concentração 

tem para o objeto desse estudo, bem como a repercussão nacional da operação.  
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3.3.1.  Defesa Militar (Ato de Concentração n
o 

08012.009829/2010-21) 

 

A operação consistiu em contrato realizado entre as empresas Odebrecht Plantas 

Industriais e Participações S.A., Atech Negócios em Tecnologias S.A. e Penta 

Prospectiva Estratégica Ltda. tendo por objeto a constituição de uma nova empresa 

denominada COPA Gestão em Defesa S.A, para atuação na área de defesa militar. A 

operação foi submetida às autoridades em 15 de setembro de 2010 nos termos da antiga 

Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/1994). Em 24 de novembro de 2010, o 

Plenário do CADE (atualmente denominado Tribunal do CADE) conheceu da operação 

e aprovou-a com a restrição de modificação do aspecto temporal da cláusula de não-

concorrência, nos termos do voto do Conselheiro relator, Ricardo Machado Ruiz. 

Na análise realizada pelo CADE nessa oportunidade, uma das considerações 

centrais consiste no fato de que o Brasil ainda não conta com qualquer empresa que 

desempenhe operações de defesa militar em nível gerencial, como ocorre com a 

empresa criada por meio dessa operação. Assim, o escopo do ato de concentração é 

definido com a constituição de “uma nova empresa que atuará na estruturação, em nível 

gerencial, de projetos de aquisição de bens e serviços no mercado de defesa”
286

. Dentre 

desse nível específico, cabe a empresa constituída definir aspectos relacionados a 

transferência de tecnologia. 

No que tange à definição do mercado relevante do ato de concentração, tem-se 

que “a estruturação de uma operação de equipamentos e sistemas complexos de 

emprego militar ocorre, normalmente, com a confluência de três diferentes níveis: i) 

institucional; ii) gerencial; e iii) operacional”
 287

. Em linhas gerais, o voto define estes 

três níveis da seguinte forma: 

O nível institucional compreende a relação intergovernamental, a qual é 

conduzida pelo governo nacional junto ao governo estrangeiro que detenha 

capacidade de responder à demanda em questão. O nível gerencial, por sua 

vez, tem como finalidade estabelecer as condições contratuais da operação. É 

nesse nível que são definidos todos os aspectos financeiros, condições de 

fornecimento, processo de transferência de tecnologia e participação da 

indústria nacional. Por fim, o nível operacional é responsável pela produção 

do bem ou serviço, estabelecido contratualmente no nível gerencial
288

. 

 

Importante ressaltar que no nível gerencial são definidos todos os aspectos 

financeiros, condições de fornecimento, processo de transferência de tecnologia 
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(obrigações offset) e a participação da indústria nacional, conforme as diretrizes e 

condições definidas pelo cliente para o atendimento da demanda em questão. A 

aprovação neste caso ocorreu sob o fundamento de que não há concentração horizontal 

decorrente da operação uma vez que “a atividade da COPA não é executada atualmente 

por nenhuma outra empresa do país, constituindo um mercado ainda em 

desenvolvimento”
 289

. Ademais, não obstante haver “a possibilidade de decorrer relações 

verticais da operação, uma vez que alguma das empresas acionistas pode prestar 

serviços e/ou fornecer bens à COPA”
290

, de fato, “tais relações verticais não são claras o 

suficiente para gerar preocupações de cunho concorrencial”
291

. Conclui-se ainda que 

não há elementos para caracterizar um risco efetivo do mercado uma vez que se trata de 

atividade ainda em desenvolvimento no Brasil.  

 

3.3.2. Cimento, Concreto e Pedra Britada (Atos de Concentração n
os 

08012.001875/2010-81, 08012.001879/2010-60, 08012.002018/2010-07 e 

08012.002259/2012-18) 

 

Os atos de concentração aqui analisados referem-se a diversas operações 

realizadas no exterior envolvendo as companhias brasileiras Votorantim Cimento S.A. 

(Votorantim), Companhia Nacional de Cimento Portland (Lafarge), Camargo Correa 

S.A. (Camargo Corrêa) e companhia portuguesa Cimento de Portugal SGPS, S.A 

(Cimpor). Não obstante se tratar de vários atos de concentração distintos e notificados 

em diferentes momentos, todos foram reunidos e julgados em conjunto, haja vista as 

operações relacionarem-se com a mesma companhia.  

O julgamento ocorreu em 10 de julho de 2012. O Plenário do CADE (atualmente 

denominado Tribunal do CADE), por unanimidade, conheceu das operações e reprovou 

os Atos de Concentração nº 08012.001875/2010-81 e 08012.001879/2010-69, e aprovou 

os Atos de Concentração nº 08012.002018/2010-07 e 08012.002259/2012-18 

condicionados à celebração de termo de compromisso de desempenho, nos termos do 

voto do Conselheiro relator, Alessandro Octaviani Luis. 

Conforme as informações que foram disponibilizadas pelas requerentes, há 

sobreposição horizontal nos mercados de cimento, concreto e pedra britada (todas as 
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empresas atuam nos três segmentos) e sobreposição vertical entre os mercados de 

cimento e concreto, e entre os mercados de pedra britada e concreto (o cimento e a 

pedra britada são insumos para a produção de concreto). Portanto, o mercado relevante 

na dimensão do produto foi definido no voto do Conselheiro relator como de cimento, 

concreto e pedra britada.  

Nesse sentido, vale fazer algumas sucintas considerações com relação a cada um 

deles, com a ressalva de que o escopo dessa análise não é esgotar as características dos 

produtos, mas tão somente ressaltar aquelas tidas como mais relevantes para a 

abordagem feita pelo CADE sobre a questão da inovação no setor. O cimento é tido 

como um commodity, trata-se de um “pó fino produzido a partir da moagem de calcário 

e outros aditivos, e apresenta propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que, 

em contato com água, endurece, ganhando assim resistência mecânica. É, ainda, o 

principal componente do concreto”
 292

. 

Em que pese existir algumas diferenciações sob a ótica do consumidor com 

relação aos diversos tipos de cimento comercializados no mercado, como o tempo de 

secagem, resistência e qualidade, o CADE, tanto no caso sob análise como em vasta 

jurisprudência, considera o produto como homogêneo – os vários tipos de cimento 

seriam intercambiáveis entre si diante de um aumento sensível de preços. Ademais, vale 

ressaltar algumas características mais peculiares no que tange à inovação: o mercado de 

cimento é considerado pelo CADE como estável, haveria, portanto, “uma longa 

estabilização de processos e produtos da cadeia de valor”
 293

. Conforme consta no voto 

do relator no caso, trata-se de um produto de “baixo grau de tecnologia embarcada”
 294

. 

O voto também aponta que a produção de cimento é concentrada, sendo que 

90% da produção brasileira seria controlada por apenas sete grupos cimenteiros. 

Destaca-se dentre os principais motivos para tal característica “a elevada economia de 

escala necessária para a produção eficiente de cimento”
 295

. Ademais, há uma longa 

exposição sobre o desenvolvimento da produção de cimento no Brasil para se chegar à 

conclusão de que outra possível causa da concentração no mercado seria “a trajetória 

anterior instalada, ocasionando uma verdadeira path dependence dos direitos minerários 

da logística de distribuição e, em última análise, propiciando um terreno muito hostil a 
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pretensos entrantes contestadores”
296

. Outras barreiras à entrada são citadas ao longo do 

voto como o difícil acesso a insumos, já que grande parte deles são vinculados a 

contratos de longo prazo entre grandes grupos cimenteiros e usinas siderúrgicas, custos 

de transporte, tempo e custos necessários à implantação de planta cimenteira e logística. 

Em suma, o voto traz uma série de características que demonstram que seja pela 

forma com que o mercado se cimento está estruturada, seja por características 

intrínsecas ao produto esse segmento gera grande preocupação concorrencial às 

autoridades de defesa da concorrência. Essas características são resumidas – e 

reproduzidas no voto do relator no presente caso – no Ato de Concentração nº 

08012.011345/2006-65, no qual o Conselheiro Paulo Furquim aponta que 

 

a indústria conta (i) com pouca quantidade de players, (ii) baixa diferenciação 

tecnológica, (iii) produtos homogêneos e padronizados, (iv) os agentes 

apresentam semelhantes custos operacionais, (v) existe forte (e articulada por 

diversos instrumentos) simetria informacional entre os agentes, (vi) ausência 

de substituto para o produto, (vii) demanda pulverizada, (viii) falta de 

contestabilidade por importações, (ix) existem enormes, estruturais e 

institucionalizadas barreiras à entrada no mercado. 

 

Com relação ao concreto, o voto define-o da seguinte forma “é um composto 

produto da mistura de cimento, pedra britada, areia e água, sendo produto de extrema 

importância para construção civil”
297

. O concreto é apontado como um produto de fácil 

fabricação, que ocorre basicamente com a mistura dos produtos misturados acima, 

sendo considerado pelo CADE um produto homogêneo e de difícil substituição. Vale 

ressaltar que as preocupações concorrenciais com relação a esse produto em muito 

decorrem do cimento ser o seu principal insumo, “o que acarreta conclusões bastante 

claras, sobre a própria dependência que as concreteiras tem apresentado em relação às 

cimenteiras, longamente detalhadas na evolução das decisões exaradas por este 

Conselho”. 

A pedra britada consiste em um “tipo de pedra extraída de areias ricas em 

granito e calcário, havendo diferenciação entre as jazidas de acordo com a concentração 

de cada elemento”
298

. O CADE também caracteriza esse produto como de difícil 

substituição, tratando-se de um insumo para a produção de concreto, assim como 
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também é utilizada em “obras de saneamento, pavimentação, lastro de ferrovias, 

encoramento e drenagem”
299

.  

Com relação à dimensão geográfica do mercado relevante, no caso do cimento, a 

delimitação é de 500km contados a partir da localização da cimenteira. Para os serviços 

de concretagem a definição é de uma área compreendida a uma distância 50km da 

concreteira. Por fim, para a pedra britada, a dimensão geográfica dá-se a um raio de 

75km a partir da unidade produtora. 

Este setor é objeto de preocupação do CADE há algum tempo. Primeiramente 

devido ao histórico de condenação de empresas pelas autoridades por infração contra 

ordem econômica no setor, ou ainda pelos processos administrativos existentes para 

apuração de infrações
300

. Verifica-se que o PA cimento chega-se à conclusão de que se 

trata de um setor propício ao surgimento de colusão no mercado. 

Com base na impugnação da CSN e levando em conta a conclusão da extinta 

Secretaria de Direito Econômico sobre os riscos da operação neste mercado, foi 

sugerida a adoção de uma medida cautelar consubstanciada na assinatura de um 

APRO
301

 com a Camargo Corrêa, Votorantim e Cimpor prevendo mecanismos para 

assegurar a independência de atuação das empresas, bem como para evitar trocas de 

informações concorrencialmente sensíveis entre as companhias até que fosse proferida a 

decisão final pelo CADE. 

O CADE adotou uma metodologia específica na análise dos atos de 

concentração aqui tratados. Por conseguinte, a análise que se segue fragmenta a 

exposição na mesma forma que foi feita pelo Conselheiro relator, isto é, se pautando 

tanto pela cronologia como pelos efeitos “materiais” das operações. Verifica-se que em 

alguns casos foram proferidas decisões nas quais a análise de eficiências e a questão do 

desenvolvimento tecnológico surgiram como elementos importantes, portanto, a 

exposição que se segue focará nestes aspectos. 

                                                           
299

 Voto do Conselheiro relator, Alessandro Octaviani Luis, nos Atos de Concentração n
os 

08012.001875/2010-81, 08012.001879/2010-60, 08012.002018/2010-07 e 08012.002259/2012-18, j. em 

10.7.2012, p. 30. 
300

 Como exemplos menciona-se: o Processo Administrativo nº 08012.11142/2006 (investiga cartel no 

setor de cimento), o Processo Administrativo nº 08012.010208/2005-22 (investiga açambarcamento e 

recusa de fornecimento de cimento para concreteiras não integradas), a Averiguação Preliminar nº 

08012.004823/2001 (investiga recusa de cinzas pozolâmicas), a Averiguação Preliminar nº 

08012.012986/2010-13 (investiga recusa de venda de cimento e discriminação de agentes independentes). 
301

 APRO, consubstanciado na Medida Cautelar n
o
 08700.000628/2010-18. 



119 

 

A primeira análise recai sobre a operação de permuta realizada no Ato de 

Concentração n
o 

08012.001879/2010-69, submetida ao CADE em 24 de fevereiro de 

2010, por meio da qual há transferência de ativos da Votorantim para o Grupo Lafarge 

em permuta de 17,28% do capital social da Cimpor. De acordo com o Conselheiro 

relator, esse ato de concentração estaria relacionado a outro ato de concentração, 

notificado pelos dias anteriores, como se torna claro no trecho a seguir:  

 

a permuta celebrada entre Votorantim e Lafarge foi cindida, para fins de 

notificação ao SBDC, em duas: a entrega dos ativos à Lafarge seria objeto do 

AC 08012.001879/2010-69, enquanto a contrapartida de tal negócio, isto é, a 

transferência das ações da Cimpor à Votorantim seria objeto do AC n
o 

08012.001875/2010-81
302

. 

 

Nos termos do voto do Conselheiro relator, a análise tão somente da aquisição 

de ativos pela Lafarge não geraria efeitos anticoncorrenciais no mercado, 

principalmente por se caracterizar uma desconcentração de mercado da Votorantim, que 

se configura como líder no mercado de cimento e o ingresso da Lafarge como um novo 

agente no mercado relevante geográfico em questão. Ocorre que essa análise não pode 

ser dissociada de sua contrapartida, que tem como efeito a aquisição de participação na 

Cimpor pela Votorantim. Portanto, o voto passa para a análise da próxima operação. 

O Ato de Concentração n
o 

08012.001875/2010-81 foi apresentado às autoridades 

de defesa da concorrência em 24 de fevereiro de 2010. Trata-se da aquisição do capital 

social da Cimpor Portugal pela Votorantim, por meio da aquisição direta de 3,93% do 

capital social antes da Cinveste, bem como pelo contrato de permuta por meio do qual a 

Votorantim troca ativos de cimento no Brasil pela participação de 17,3% do capital 

social da Cimpor antes detidos pela Lafarge, somando-se, assim, 21,2% de participação 

no pós-operação. Ademais, o voto ainda menciona um acordo de acionistas entre a 

Votorantim e a CGD – detentora de 9,6% das ações da Cimpor. 

Não obstante se tratar aqui de participações minoritárias, o voto traz uma longa 

análise sobre o por que tais participações são relevantes concorrencialmente, chegando-

se a conclusão de que “participações em concorrentes podem prejudicar o ambiente 

concorrencial de várias maneiras, uma das quais diminuindo o ímpeto competitivo por 

parte de quem deveria estar competindo, porque agora pode estar lucrando com o lucro 
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do outro”
303

. Assim, a análise dessas participações deve considerar o seu “potencial de 

alterar a dinâmica concorrencial” dos mercados afetados. 

Seguindo o Guia de Análise, o voto começa com a definição do mercado de 

cimento, estabelecendo quatro mercados relevantes geográficos nos quais atuam tanto a 

Votorantim como a Cimpor, companhia objeto da operação
304

. A análise da participação 

de mercado das requerentes aponta “uma participação conjunta das requerentes superior 

a 20%, além de em todos ter havido uma variação do HHI superior a 500 pontos, e HHI 

final superior a 300 pontos”. 

Segundo o voto, são muitos os motivos que demonstram a possibilidade de 

abuso de poder de mercado no setor. Além das características do mercado já 

mencionadas acima e que não serão repetidas aqui, vale mencionar que as conclusões da 

análise demonstram: (i) que a importação não é considerada uma forma efetiva de 

concorrência; (ii) a entrada no mercado de cimento é tida como intempestiva, chegando 

a demorar de 3 a 5 anos; (iii) a ausência de qualquer entrada que possa rivalizar com a 

Votorantim. Também chega-se à conclusão que a rivalidade do mercado de cimento é 

moderada, não havendo uma disputa acirrada a ponto de evitar o exercício de poder de 

mercado pelas cimenteiras e nem seria a capacidade ociosa uma garantia dessa disputa. 

Com relação à análise do poder coordenado, a conclusão é de que os efeitos do 

ato de concentração agravam uma situação que já é preocupante. É apontado que o 

mercado de cimento é um mercado oligopolizado e, portanto, as empresas teriam entre 

si uma relação de interdependência. Diante deste fato, as cimenteiras  

 

raramente decidem seus preços (ou outras variáveis relevantes) com total 

autonomia estratégica e, não raramente – a depender do grau de rivalidade 

compatível com as características estruturais e comportamentais do mercado 

–, atuam sob alguma forma de coordenação. 

 

Neste aspecto, a investigação sobre o poder coordenado das requerentes no pós-

operação conta uma denominada “check list” que trabalha uma lista de características 

dos mercados envolvidos no ato de concentração e as empresas neles atuantes. Para fins 

dessa análise, ressalta-se que o baixo nível de inovação no mercado é considerado no 

caso do cimento como um elemento que aumenta o poder coordenado, uma vez que se 
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trata de característica que favorece estratégias entre agentes econômicos para facilitar 

comportamento colusivo. De acordo com esse entendimento, cita-se o voto:  

 

ambiente concorrenciais com facilidade de troca de informações, pouca 

incerteza ou estabilidade das condições de mercado, como maturidade e 

baixo nível de inovação, podem ser considerados mais propícios a esse tipo 

de conduta estratégica por facilitarem o consenso
305

. 

 

De forma muito semelhante, ainda se acrescenta no voto que essa característica 

tem como efeito uma maior facilidade de punição de desvio em uma eventual situação 

de coordenação entre empresas, uma vez que as empresas se veem diante de um 

mercado mais estável, permitindo uma maior sustentabilidade de cartel. Ademais, a 

eliminação das “Mavericks”, no voto definidas como aquelas empresas cujo 

comportamento é mais agressivo e que não segue as estratégias competitivas padrão, 

também é tido como um elemento de fundo importante ao se avaliar o risco de colusão 

em caso de aprovação do ato de concentração. 

 Estes elementos, somados a diversas outras características do mercado são a 

base para a conclusão do voto de que “o mercado de cimento apresenta, em 

praticamente todas as variáveis, características que tornam provável a colusão entre seus 

agentes, mesmo que tácita”
306

. Também no que tange à rivalidade, a conclusão do voto é 

de que as condições estruturais do mercado não apontam para condições de rivalidade 

que façam frente a essas variáveis que tornam provável a colusão. 

A análise das concentrações no mercado de concreto inicia-se com o 

detalhamento das participações de mercado das empresas nos mercados relevantes. A 

análise dos dados fornecidos pelas requerentes pelo CADE aponta para uma 

“concentração superior a 50% em todos os mercados, bem como variação do HHI 

superior a 500 pontos”
307

. Dessa forma, torna-se necessário proceder ao estudo de 

possibilidade de exercício de poder de mercado pelas empresas envolvidas.  

Em uma análise preliminar sobre o poder de mercado de concreto, verifica-se 

que não há impedimentos técnicos como barreira à entrada de novos agentes. Neste 

ponto, temos a baixa complexidade tecnológica do setor, aqui apontada como 

característica facilitadora da entrada de novos agentes, conforme o trecho a seguir: “a 

instalação de uma nova unidade de concretagem pode ser realizada em tempo inferior a 
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um ano, em regra, bem como não depende de grandes recursos tecnológicos”
308

. De 

forma ainda um pouco mais detalhada, o voto cita o recente voto vogal do Conselheiro 

Elvino no AC 08012.009401/2009-44 no qual ele afirma que “como é cediço na 

jurisprudência deste Conselho, os ativos de empresa prestadora de serviços de 

concretagem envolvem tecnologia de fácil difusão, não envolvendo custos proibitivos e 

são facilmente replicáveis e negociáveis no mercado”
309

 (p. 69, nota de rodapé). 

As conclusões dessa análise apontam que as principais preocupações são 

decorrentes das integrações verticais entre o cimento e concreto por ser este o principal 

insumo na produção daquele. Em suma, pode-se dizer que “o necessário é a replicação 

da análise realizada do mercado de cimento para o mercado de concreto, em decorrência 

de sua íntima relação, o que coloca, há anos, sob forte preocupação qualquer operação 

envolvendo cimenteiras ou concreteiras integradas”. 

Finalizando essa etapa, o voto aponta que não há preocupações concorrenciais 

decorrente da dimensão do produto de pedra britada nessa uma vez que não há 

concentração na dimensão geográfica em que atuam as empresas envolvidas 

(considerando-se o raio de 75km como mercado relevante distinto). 

É evidentemente importante neste caso a questão das eficiências econômicas 

conforme exposto a seguir. O Conselheiro relator expõe que a análise se dará de acordo 

com o Guia de Análise e aponta a aprovação com base nessas eficiências deve ocorrer 

apenas caso atendido alguns requisitos específicos, quais sejam, que as eficiências 

sejam “específicas da operação”, traduzido no voto como o fato de que essas eficiências 

não se concretizariam de outra forma, bem como que essas eficiências não possam ser 

“atingidas em menos de dois anos, por meios de alternativas viáveis e que tragam 

menos prejuízos a concorrência”
310

. 

 

Além disso, tendo em vista que o cálculo de eficiências é um trabalho de 

tentativa de estimação de eventos futuros e, por isso, dotado de um elevado 

grau de incertitude (...), só serão aceitas aquelas eficiências cuja magnitude e 

possibilidade de ocorrência possam ser verificadas por meios muito 

razoáveis, devendo suas causas e tempestividade serem detalhadas e 

empiricamente especificadas
311

. 
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As próprias exigências do art. 54, §1º da Lei nº 8.884/1994 (antiga Lei de Defesa 

da Concorrência), bem como do Guia de Análise, são também citadas para demonstrar 

os requisitos para que as eficiências realmente sejam contundentes o suficiente para 

autorizar a aprovação do ato de concentração. Os requisitos da antiga lei não diferem 

muito daqueles exigidos pelo novo diploma legal. O Conselheiro relator termina essa 

análise mencionando que cabe aqui uma ponderação pelas autoridades na busca de 

auferir o alcance dessas eficiências. Assim, segundo o voto, essa análise “visa a apurar 

os efeitos líquidos de determinada operação para o bem-estar sobre o mercado, 

contrapondo aos efeitos negativos de incremento de poder unilateral e poder coordenado 

eventuais eficiências econômicas decorrentes do ato”
312

.  

As eficiências alegadas pelas requerentes neste caso em nada se relacionam com 

desenvolvimento tecnológico, consistindo na possibilidade de acesso imediato da 

Lafarge a mercados em regiões nas quais a empresa não atuava. No entanto, nenhuma 

eficiência teria sido demonstrada com relação à participação da Votorantim na Cimpor. 

Tendo em vista os dados apresentados, a SEAE em seu parecer sobre a operação 

menciona que: 

Embora a entrada de um novo player do porte da Lafarge nas referidas 

regiões represente um aumento da concorrência nestes locais, esta não 

representa uma eficiência antitruste uma vez que a permuta de ativos entre a 

Lafarge e a Votorantim não é a única forma para o ingresso da primeira 

empresa naqueles mercados. A esse respeito, a requerente não faz nenhuma 

menção à inexistência das vias alternativas de ingresso nem explora 

argumentos que levem à conclusão de tal fato. 

 

Este fato somado a impossibilidade de a Votorantim apresentar qualquer 

eficiência em decorrência de sua participação no capital social da Cimpor são as bases 

para a conclusão do Conselheiro relator de que não restou comprovada eficiências que 

compensassem os efeitos nocivos da operação ao mercado, isto é, que tornassem “o 

efeito líquido da operação para o bem-estar do mercado positivas”
313

. Tendo em vista o 

cenário acima apontado, diferentemente da SEAE/SDE, que proferiram parecer 

recomentando a aprovação com restrições às operações Votorantim/Cimpor e 

Votorantim/Lafarge, o CADE, assim como a ProCADE, decidiu pela reprovação das 

operações.  
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Em seguida, apresenta-se a decisão com relação às operações envolvendo a 

Camargo Corrêa. Trata-se do Ato de Concentração n
o
 08012.002018-07 notificado ao 

CADE em 1 de maio de 2010, que consistia na aquisição do capital inicial de 

participação equivalente a 33% do capital social da Cimpor Portugal pela Camargo 

Correa, bem como a posterior aquisição de controle as Cimpor, pela Camargo Corrêa, 

por meio de Oferta Pública de Aquisição de Ações, mas com a permanência da 

Votorantim como sócia minoritária, submetida às autoridades de defesa da concorrência 

em 5 de abril de 2012 por meio do Ato de Concentração nº 08012.002259/2012-18. 

A análise inicia-se com as participações de mercado das empresas em questão. 

No que tange ao mercado relevante geográfico formado por SP, PR e SC, a participação 

de ambas requerentes soma menos que 20%. Portanto, tais mercados foram 

desconsiderados na análise pelo baixo grau de efeitos concorrenciais. Com relação aos 

demais mercados em que houve sobreposição horizontal (PB, PE, RN, AL e SE), a 

conclusão que se chega é de que “a variação do HHI é superior a 250 pontos em um 

mercado de HHI final superior a 3000 pontos. Assim, observa-se nexo de causalidade 

entre a operação e o poder unilateral de mercado”
314

. No que tange às condições de 

entrada e à rivalidade, a apreciação pelo CADE difere muito pouco da realizada nos atos 

de concentração anteriores, não havendo pormenores relevantes a análise aqui proposta. 

Da mesma forma que nos casos anteriores, a análise das concentrações no 

mercado de concreto inicia-se com o detalhamento das participações de mercado das 

empresas nos mercados relevantes. Os dados fornecidos pelas requerentes pelo CADE 

demonstram que há “em todos os mercados participação superior a 20%, além de 

variações de HHI superiores a 200 pontos (à exceção de Jaboatão dos Guararapes) e 

HHI final no mercado superior a 2000 pontos”. Dessa forma, o voto apresenta o estudo 

de possibilidade de exercício de poder de mercado pelas empresas envolvidas. As 

análises no entanto, reprisam os entendimentos já apresentados no que tange aos outros 

atos de concentração, não havendo novidades com relação a questão da inovação nessa 

etapa. 

Também no que tange à pedra britada, não há preocupações concorrenciais uma 

vez que não há concentração na dimensão geográfica em que atuam as empresas 

envolvidas. As integrações verticais também se mostram incapazes de provocar efeitos 
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nocivos ao mercado por meio de fechamento de mercado, seja de cimento para 

concreto, seja de pedra britada para concreto. 

Com relação às eficiências, a análise aqui merece certo realce. Para a Camargo 

Corrêa, haveria a criação de um “novo agente nacional” cujo efeito seria o 

“fortalecimento do ambiente competitivo” e o aumento da rivalidade no mercado de 

cimento. Tal alegação, conduto, não foi aceita pelas autoridades, segundo as quais as 

eficiências apontadas “não endereçam nenhuma das preocupações levantadas no 

mercado relevante, pelo que o efeito líquido da operação nos mercados analisados 

permaneceria no negativo”
315

. Para o Conselheiro relator, a alegação de um aumento da 

rivalidade em um mercado como o de cimento deve ser encarada com muita cautela. No 

caso em questão, para as autoridades, resta patente que as eficiências apresentadas não 

se verificam como suficientes para exarar um efeito positivo do ato de concentração. 

 Diante dos efeitos acima descritos da operação, o Conselheiro relator expõe em 

seu voto que a operação gera preocupações concorrenciais em apenas alguns mercados 

específicos, fato este que poderia ser amenizado por intervenções das autoridades. A 

ênfase dessa análise recai sobre os remédios que foram definidos contra os efeitos 

nocivos da operação. Foi firmado entre o CADE e as partes envolvidas na operação um 

Termo de Compromisso de Desempenho tendo como objeto “preservar e proteger as 

condições concorrenciais nos diversos mercados de cimento e concreto no território 

nacional, endereçando preocupações quanto ao exercício do poder coordenado, 

rivalidade, eficiências e desenvolvimento tecnológico”
316

.  

Várias medidas foram impostas às partes nessa oportunidade. Dentre elas, cita-se 

a alienação de determinados ativos, a extinção ou desvinculação das associações e 

sociedades junto do grupo Votorantim, abster-se de aquisições de participação no capital 

social de concreteiras, submissão de todos os atos de concentração nos mercados 

relevantes aqui relacionados, mesmo se não cumprido os requisitos legais, redução da 

participação em sindicatos e associações. O mais importante é que um destes remédios 

consiste na indução do desenvolvimento tecnológico nos termos do art. 54 da Lei nº 

8.884/1994, em consonância com o ditame constitucional do art. 219. Por conseguinte a 
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aprovação da operação da Camargo Corrêa foi condicionada a comprovação de 

investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento no setor.  

Neste caso o voto menciona a abordagem de Celso Furtado e Schumpeter, nos 

termos do voto do Conselheiro relator que cita que a Camargo Corrêa já possui 

“programa de desenvolvimento tecnológico com o MIT para desenvolver novos 

materiais, processos e produtos que fossem capazes de trazer perspectivas de evolução 

incremental ou mesmo disruptivas a suas atividades”
317

. A decisão de interferir no 

mercado de modo a fomentar a inovação “remonta a teoria do subdesenvolvimento, de 

Celso Furtado, da dependência, e que hoje é enriquecido pelas contribuições dos 

evolucionistas”
318

 (p. 95). 

O voto do Conselheiro relator menciona determinadas características do 

desenrolar da pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil, como o 

baixo investimento pela iniciativa pública e privada. De tal modo e também 

complementando com um panorama de um passado mais próximo, fica demonstrada a 

situação de atraso do Brasil em relação ao cenário internacional por meio de diversos 

dados gerais sobre inovação tecnológica.  

Nesse sentido, ressalta-se (i) quadro comparativo de número de patentes 

depositadas no Brasil e na Coreia do Sul de 1980 a 2007, no qual fica claro que a Coreia 

do Sul aumentou o número de patentes depositadas aproximadamente 700 vezes, 

enquanto o Brasil, apenas em 3x; (ii) panorama hierárquico adotando a definição centro 

x periferia que demonstra a discrepância na distribuição das inovações tecnológicas no 

globo (2003); (iii) comparação mundial dos gastos totais de P&D, também 

demonstrando a defasagem da colocação do Brasil (2007); (iv) gráfico comparativo do 

orçamento governamental para atividades de P&D nas áreas civil e de defesa militar no 

qual o Brasil nem consta entre os 30 primeiros colocados (2006); (v) notícias de jornal 

veiculada no Valor Econômico sobre o “quadro preocupante” de inovação nas médias 

empresas brasileiras (2010); (vi) gráfico demonstrando a queda abrupta da participação 

da indústria de transformação no PIB de 1985 a 1988, com um leve aumento até 2006, 

sem no entanto a retomada dos índices anteriores; (v) tabela demonstrando o dispêndio 

nacional em ciência e tecnologia de 2000 a 2009; (vi) quadro demonstrando o número 
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crescente de pedidos e concessões de patentes para residentes no Brasil no escritório de 

marcas e patentes dos EUA (1980 a 2010). 

Nota-se aqui, portanto, que as características do mercado no que tange à 

inovação aparecem tanto contextualizando a necessidade da medida restritiva como 

sendo um elemento motivador da própria medida em si. Conforme o voto, 

 

o direito vem sendo utilizado como instrumento criador de instituições para a 

superação do subdesenvolvimento, a partir da técnica, há muito consagrada 

em nosso ordenamento jurídico, de atuação do Estado no domínio 

econômico, por indução, a fim de confrontar quadros sobre a nossa baixa 

capacidade de concorrência dinâmica e anêmica realização de inovação 

tecnológica
319

. 

 

Com base nesse entendimento, o Parecer SEAE/SDE foi pela aprovação com 

restrições às operações, no que tange à ProCADE, a recomendação foi pela imposição 

de restrições a operação Camargo Corrêa/Cimpor. O CADE, por sua vez, determinou 

aprovação do ato de concentração da Camargo Corrêa condicionada à celebração de 

TCD. 

 

3.3.3. Semicondutores (Ato de Concentração nº 08012.002468/2012-53):  

 

O Ato de Concentração nº 08012.002468/2012-53 consiste na aquisição pelas 

empresas EBX Holding Ltda (EBX), Matec Investimentos Ltda. (MAEC), BNDES 

Participações S.A. (BNDESPAR), BDMGTEC Participação S.A. (BDMGTEC) e 

International Business Machines Corporation (IBM) de percentuais do capital social da 

SIX (SIX Semicondutores S.A.), detidos pela Tecnologia Infinita WS IN-TECS Ltda. 

(WS). Os maiores percentuais foram adquiridos pela BNDESPAR e pela EBX – cada 

uma delas adquiriu 33,02% do capital social da empresa–, a IBM passou a deter 18,8% 

do capital da SIX no pós-operação e a BMDGTEC e a MATEC adquiriram, 

respectivamente 6,5% e 6,07%, restando 2,59% à WS. A operação foi submetida às 

autoridades em 12 de abril de 2012 nos termos da antiga Lei de Defesa da Concorrência 

(Lei nº 8.884/1994). Em 11 de dezembro de 2012, o Plenário do CADE (atualmente 

denominado Tribunal do CADE) conheceu da operação e aprovou-a sem restrições por 

unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Alessandro Octaviani Luis. 
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No caso sob análise, o mercado relevante na dimensão do produto foi definido 

como componentes eletrônicos semicondutores, que pertencem à indústria 

eletroeletrônica. Uma definição mais detalhada deste mercado é oferecida no voto, 

segundo o qual os semicondutores seriam “uma classe de sólidos cristalinos com uma 

condutividade elétrica que se situa entre aquela de um condutor e de um isolador, sendo 

que tais materiais podem ser tratados quimicamente para transmitir e controlar uma 

corrente elétrica”
320

. Em que pese existirem pequenas diferenças entre os componentes 

semicondutores, essas diferenças não são relevantes do ponto de vista concorrencial, 

como se torna claro no voto: 

 

apesar de existirem diferentes tipos de semicondutores, para diferentes 

aplicações, a facilidade de conversão dos processos produtivos torna a oferta 

dos diversos tipos de semicondutores relativamente flexível”. Assim o voto 

cita vasta jurisprudência na qual ficou decidido que os diferentes 

semicondutores integram “um único mercado relevante na dimensão do 

produto
321

. 

 

Os semicondutores têm visível importância para a indústria pois são utilizados 

em diversos componentes eletrônicos, como chips e transistores. Basicamente todos os 

produtos computadorizados ou que contém ondas de rádio utilizam semicondutores. De 

forma bem resumida, pode dizer que “a função dos semicondutores e, especificamente 

dos circuitos integrados, é gerar confiabilidade para sistemas, eliminando possíveis 

falhas nas conexões”
322

. 

Não por outro motivo, este consiste em um setor estratégico no que tange ao 

desenvolvimento de tecnologia. Segundo o voto, 

 

a indústria de semicondutores, pelo fato de ser reconhecida como o elo a 

partir do qual são gerados a inovação e o progresso tecnológicos em diversos 

ramos do complexo eletrônico (telecomunicações, informática, bens 

eletrônicos de consumo, etc.), gera grandes impactos positivos em outros 

segmentos da economia (setor automotivo, equipamentos médicos, bens de 

capital, aeroespacial, etc.) e é um dos setores com mais elevado potencial de 

vantagens competitivas
323

. 

 

A localização de indústria também é tida como uma questão estratégica com 

relação ao incentivo tecnológico local. Não obstante, a experiência demonstra que para 

atrair indústria do segmento para o território nacional torna-se necessário que um país 
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ofereça diversos atrativos que tornem viável a instalação de fábricas. Tendo em vista 

que “a base de fabricação de semicondutores no mundo está instalada nos Estados 

Unidos, Japão, Europa e outros tigres asiáticos”
324

, voto traz uma análise detalhada de 

como ocorreu o desenvolvimento da indústria mundial de semicondutores e qual foi a 

atuação dos Estados nacionais o incentivo a esse setor da indústria. 

A primeira conclusão que se chega ao abordar o histórico de indústria é que “os 

governos dos países estrangeiros, como Japão, Alemanha, Estados Unidos e França, têm 

adotado uma postura de manutenção de investimentos públicos consideráveis para a 

retenção da indústria em seus respectivos países”
325

. Essa política reiterada de pesados 

incentivos teve como base a forma com que os Estados Unidos despontaram e 

afirmaram o seu pioneirismo no setor, sendo que diversos outros países buscaram 

direcionar o seu aparato estatal para também contar com a presença da indústria em seu 

território nacional e expandir sua produção para os demais. 

No caso específico norte-americano, o desenvolvimento do mercado de 

semicondutores “se deu com uma intensa e institucionalmente multifacetada atuação do 

Estado”. Essa teria sido marcada primeiramente pela atuação da autoridade antitruste 

que, em 1949, teria iniciado uma investigação em face da AT&T – então detentora de 

patentes no setor –, fazendo com que essa empresa atuasse com cautela no que tange ao 

exercício de seu poder econômico. Ademais, em 1956, as autoridades determinaram 

“um conjunto de constrições que modulou a segunda rodada de atitudes dos pioneiros 

na detenção das capacidades técnicas, obrigando-os [AT&T] a compartilhar 

conhecimento, por meio de ‘obtenção de licenciamentos cruzados em troca de acesso a 

suas patentes’”. Dessa forma, houve o compartilhamento da tecnologia com todos 

aqueles interessados no licenciamento das patentes de semicondutores, que tiveram a 

chance de obtê-lo a taxas nominais, ao mesmo tempo em que as licenças cruzadas 

mantiveram as patentes vinculadas a AT&T. 

A segunda forma de atuação do Estado norte-americano ocorreu entre 1950 e 

1960, consistindo em gastos militares, que teriam tido por consequência um grande 

aporte financeiro a diversas indústrias consumidoras e correlatas a fabricação de 

semicondutores. O exemplo citado é a indústria de computadores, na qual as políticas 

estatais teriam fomentado diversas parcerias com universidades de pesquisa e chegado 
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“a determinar o surgimento de uma nova disciplina acadêmica, a ‘ciência da 

computação’”
326

. Soma-se a este fato “um enorme poder de compra estatal, capaz de 

estabilizar por anos a expectativa dos empresários, gerando o suficiente número de 

tentativas (e erros), que finalmente desembocariam nos acertos”
327

. 

Verifica-se que a própria indústria de computadores norte-americana teria 

alavancado o setor de semicondutores devido ao estrondoso crescimento da demanda. 

Por outro lado, o voto do relator no caso menciona que a importância deste produto na 

evolução do desenvolvimento tecnológico, uma vez que estes incentivos à produção de 

semicondutores acarretaram no barateamento de um insumo essencial e o seu acesso por 

parte da indústria de computadores teria possibilitado o surgimento e fortalecimento de 

diversos agentes do ramo. 

Alguns outros países são mencionados como exemplo de atuação estatal direta 

no mercado de semicondutores. No caso do Taiwan, em 1976 os semicondutores 

ganharam destaque na atuação do ITRI (Industrial Technology Research Institute), 

instituto de pesquisa financiado pelo governo, por meio do qual “o governo de Taiwan 

assumiu o risco de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de alta tecnologia” e 

construiu um elo entre as inovações no ramo e o mercado. Em 1980, a ITRI realizou o 

“spin off de sua unidade focada na produção”, criando a United Microelectronics 

Corporation, que, segundo consta no voto, “hoje fatura cerca de US$ 3 bilhões”
328

. Em 

1987, a ITRI criou, dessa vez por meio de uma joint venture com a Philips, outra 

empresa para a produção de semicondutores, a TSMC, que atualmente é a maior 

fabricante independente do mundo no ramo.  

O voto ainda expõe como caso emblemático os pesados financiamentos na 

capacitação e na indústria de semicondutores pelo Singapura. A intervenção aqui 

ocorreu por meio da agência estatal Singapore Economic Development Board na década 

de 70, bem como por um “agressivo programa de investimentos nas quatro décadas 

seguintes” (17) levado a cabo pela Temasek Holdings, um fundo soberano do Singapura. 

Como exemplo de atuação estatal mais recente, nos Emirados Árabes foi criada em 

2008 a Advanced Technology Investment Company (“ATIC”), pertencente à Mubadala 

Development Company, por meio da qual o governo de Abu Dhabi veiculava 

investimentos em setores de alta tecnologia. A especialização em semicondutores veio 
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posteriormente com o surgimento da Global Foundries, empresa fundada em parceria 

da ATIC com a AMD. Por fim, o voto ainda menciona grandes aportes financeiros 

realizados no mercado de semicondutores pelo governo local de Dresden, na Alemanha, 

em 1995. 

No Brasil, o histórico da indústria de semicondutores demonstra que o setor 

esteve sujeito a diversas variáveis políticas, mas que nunca conseguiu se estabelecer de 

forma firme e completa no País. Segundo o voto do relator, houve entre os anos 70 e 90 

uma tentativa de implementação da indústria, porém, “tal política foi totalmente 

desarticulada nos anos 90 com a ‘abertura econômica’, a qual culminou em uma 

massiva importação dos produtos, fazendo com que alguns fabricantes (...) fechassem as 

unidades produtivas localizadas no País”
329

. 

Com relação aos motivos para que houvesse essa desarticulação do setor, os 

estudos citados no voto
330

 apontam para uma falta de investimento em um setor 

dinâmico e que depende constantemente de recursos para inovações, bem como a 

“deterioração das condições de financiamento a longo prazo” da atividade produtiva e, 

ainda, para uma “descoordenação das políticas industrial e tecnológica”. A conclusão 

que se chega no voto é de que em que pese ser um mercado importante e estratégico em 

termos de inovação tecnológica, o desenvolvimento do setor de semicondutores no País 

ainda é muito tímido. Como exemplo, menciona-se a norte-americana Freescale 

Semicondutores Brasil Ltda., que atua no Brasil na área de design, a SMART Modular 

no Brasil, que tem aqui fábrica para o encapsulamento de memória, e a holandesa 

Gemalto, que realizou investimentos em 2010 para construção de uma fábrica de 

montagem final de módulos de semicondutores. Nesse sentido, cita-se o voto: 

 

Atualmente, o Brasil conta com participação praticamente irrelevante na 

indústria de microeletrônicos, apresentando iniciativas ainda bastante 

incipientes e restritas às etapas de elaboração de projetos e de 

encapsulamento e teste de cadeia produtiva de semicondutores. O Brasil é um 

dos poucos países, entre as maiores economias mundiais, a não possuir um 

complexo eletrônico que contemple toda manufatura de circuitos 

integrados
331

. 

 

Como resultado, tem-se um grande déficit na importação de componentes 

semicondutores no Brasil. A análise dos dados apresentados pelas empresas requerentes 
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e reproduzido no voto apontam que em 2010 o déficit foi pouco maior que US$ 4 

bilhões. Estes dados ainda seriam subestimados tendo em vista que não considera a 

importação realizada de forma acoplada a outros produtos. O voto ainda é instruído com 

as repostas ao ofício dos grupos econômicos que dominam o mercado de 

semicondutores no mundo, no qual diversas empresas afirmam “taxativamente que atum 

no Brasil exclusivamente com seus braços comerciais, deixando de considerar o Brasil 

como um espaço para a realização de produção, 

pesquisa/desenvolvimento/inovação”
332

.  

Vale mencionar que o CADE aqui faz ainda uma abordagem de político-

econômica daquilo a que se refere como “formulações icônicas de dois principais 

estudiosos do padrão tecnológico brasileiro do século XX”, por meio dos estudos 

realizados pelo economista Celso Furtado e pelo jurista Fábio Konder Comparato, 

ambos trabalhados como referenciais deste trabalho. No primeiro deles, o foco é com 

relação à ideologia e dependência tecnológica, destaca-se a omissão do Estado frente a 

“criação local de tecnologia” e de que “o modo de industrialização contribuiu para 

formar uma mentalidade industrial pouco inclinada à iniciativa no campo da produção 

tecnológica”
333

. 

Sobre o segundo, o trecho de Comparato exara uma preocupação com a 

defasagem na “acumulação de saber e tecnologia” nos países subdesenvolvidos. 

Conforme consta no voto, a transferência de tecnologia entre empresas do mesmo grupo 

“não propicia nenhuma difusão tecnológica no mercado” e que “na lógica do poder, 

ninguém se despoja de sua supremacia voluntariamente”
334

. 

 O ato de concentração sob análise surge da necessidade de reestruturar o 

mercado de semicondutores ou, como denomina o voto, pelo menos de uma 

“reestruturação da tentativa” principalmente tendo como escopo atender a demanda 

nacional do produto no País. Diversas políticas industriais são mencionadas nesse 

sentido, como a promulgação da Lei nº 11.484/2007 e do Decreto nº 6.233/2007, que 

versam sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS), a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
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(PITCE) do Governo Federal. Por meio de tais medidas, busca-se “a implantação no 

Brasil de uma indústria de circuitos integrados, como primeiro benefício, o 

adensamento da cadeia eletrônica, preenchendo importante lacuna no suprimento de 

componentes”. 

 Além disso, as políticas mencionadas acima têm como objetivo produzir um 

“impacto positivo” para os agentes econômicos que utilizam semicondutores como 

insumo, além da “substituição de importações desses componentes” e exportação de 

“parte significativa da produção”, uma vez que “a escala mínima que torna tal projeto 

de fabricação no país viável deve obrigatoriamente contemplar a comercialização desses 

semicondutores no mercado internacional”
335

. 

O voto traz algumas críticas que estão sendo feitas com relação ao projeto 

apresentado nas quais se alega que estaria havendo “um processo de reprimarização da 

economia brasileira”. É curioso notar que aqui a questão das forças produtivas é 

abordada, embora de forma bem sucinta. O voto faz menção a um estudo do BNDES 

comentado em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de 11 de novembro de 

2012
336

. O estudo aponta que a produtividade da indústria decresce desde 2000, e que “a 

mão-de-obra da indústria brasileira é muito mal instruída. O país é primário em 

educação e se torna uma economia cada vez mais primária (especializada em recursos 

naturais)”. Em contraponto, menciona-se outros países que estão buscando um 

reposicionamento neste cenário, como a China, que passa a produzir produtos mais 

tecnológicos e remunerar melhor sua mão de obra, ou ainda no caso dos Estados Unidos 

e demais países ricos que “voltam a prestar atenção na sua indústria”. Muito embora a 

questão tenha sido pontuada no voto, a análise econômica realizada neste ato de 

concentração não parece ter tido como base a questão da mão-de-obra para fundamentar 

a decisão. 

Feitos estes comentários, e seguindo para a análise nos termos da jurisprudência 

do CADE, vale ressaltar que tendo em vista que grande parte do consumo nacional 

decorre de importações e que o consumo interno dos componentes semicondutores está 

sujeito às variantes externas, o mercado relevante geográfico de semicondutores é 

definido como mundial, nos seguintes termos: 
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Ademais, deve-se destacar que, conforme demonstrado (i) pela instrução 

acima realizada, a partir de (ia) dados gerais sobre a desagregação da 

indústria brasileira, (ib) a localização dos principais integrantes do mercado, 

(ic) o déficit acumulado no Brasil e (id) as respostas unânimes quanto ao 

papel do consumidor que cabe na economia brasileira, na visão dos 

produtores mundiais; (ii) pela informação da SEAE e (iii) por precedentes 

deste Conselho, os semicondutores utilizados atualmente no Brasil são 

importados, uma vez que o País não conta com tecnologia para produzi-los 

localmente
337

. 

 

Com base na análise realizada pelo CADE neste ato de concentração, vale 

observar que a autoridade enfatiza tanto a relevância do setor para o desenvolvimento 

tecnológico, como a atenção que a atividade empresarial no setor de semicondutores 

recebeu dos Estados nacionais, principalmente através do financiamento de pesquisa e 

desenvolvimento. Esse posicionamento do Brasil diante de características globais do 

ambiente competitivo não foi, portanto, desconsiderado na análise. Importante ressaltar 

análise do desenvolvimento tecnológico à luz de questões de teóricas do 

desenvolvimento exaram que essas podem ser tidas como características essenciais para 

análise do poder econômico, guiando e contextualizando a aplicação dos conceitos 

jurídicos e econômicos dos quais o CADE dispõe. No caso em tela, o aporte financeiro 

realizado por agentes estatais de modo a estruturar o setor é analisado sob esse 

entendimento, como torna-se claro no trecho a seguir:  

 

na exata linha do padrão mundial relatado acima, que traz a atuação estatal 

como estruturante dessa indústria desde seu surgimento nos EUA até o 

momento, em países como Alemanha e China, a presente operação também 

contou com financiamento de agentes estatais: Banco Nacional do 

Desenvolvimento (“BNDES”), Banco de Desenvolvimento Minas Gerais 

S.A. (“BDMG”) e Financiadora de Estudos e Projetos (“FINEP”). 

 

A aprovação do ato de concentração é fundamentada no fato de que as 

sobreposições horizontais no setor são mínimas e se referem apenas às empresas SIX e 

IBM. Essa tem participação inferior a 1% no mercado mundial de semicondutores sendo 

que nunca exportou para o Brasil. Com relação à SIX, considerando os planos de 

negócio tidos como confidenciais no voto, conclui-se que sua participação no mercado 

será de “ínfima dimensão em relação ao mercado como um todo”
338

. Dessa forma 

conclui-se que o ato de concentração não causa preocupações concorrenciais ao 

mercado. 
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3.3.4. Tecnologia para Sementes Transgênicas (Ato de Concentração nº 

08012.004957/2013-72) 

 

Trata-se de um contrato visando o licenciamento de uso de tecnologia para o 

desenvolvimento, teste, produção e comercialização de variedades de sementes de soja 

com a tecnologia Intacta RR2 PRO
TM

 detida pela Monsanto do Brasil Ltda. em favor da 

Bayer S.A.. A operação foi submetida às autoridades em 4 de junho de 2013 nos termos 

da nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011). Nesse caso, a SG do 

CADE emitiu parecer no qual recomendou o não conhecimento da operação sob a 

alegação de que  

licenciamentos não-exclusivos de uso de tecnologia, desde que também não 

carreguem consigo acordos de não-concorrência, transferência de ativos, 

organização comum ou vínculos societários de qualquer natureza, ou 

qualquer medida que implique em alteração dos centros decisórios ou 

restrição concorrencial, não são de notificação obrigatória ao CADE, nos 

termos da Lei 12.529/2011
339

. 

 

Não obstante, por provocação do Conselheiro Eduardo Pontual conforme o 

Ofício nº 3638/2013/CADE o ato de concentração foi avocado nos termos do art. 65 da 

Lei 12.529/2011, determinando, assim, que a operação passasse ao exame do Tribunal 

do CADE. Em 22 de janeiro de 2014, o Tribunal do CADE decidiu, por unanimidade, 

em sentido contrário ao Parecer da SG, pelo conhecimento da operação e aprovou-a 

com restrições, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Alessandro Serafim 

Octaviani. 

Primeiramente, vale ressaltar os motivos para o conhecimento da operação pelo 

Tribunal. O Conselheiro ressalta que em antigos julgados pelo CADE há divergências 

quanto ao conhecimento de contratos de licenciamento de tecnologia, que já foram 

considerados por algumas vezes “a priori e em abstrato” incapazes alterar as estruturas 

concorrenciais. Contudo, verifica-se uma incerteza nessa assertiva, sendo que o tido 

como “específico e empírico” deve mostrar-se aqui como elemento de orientação da 

análise do CADE, principalmente pela importância crescente das tecnologias 

disruptivas. Ademais, conforme consta no voto, uma isenção de determinados contratos 

só pode ser admitida com respaldo legal ou ainda com uma margem de certeza muito 

elevada.  

Para sustentar a decisão pelo conhecimento no mérito da relevância da análise, 

menciona-se possíveis efeitos concorrencialmente relevantes decorrentes das 
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características da cadeira produtiva de sementes transgênicas, somadas aos termos do 

licenciamento do uso da tecnologia firmado entre as partes, principalmente no que se 

refere à estrutura padrão de remuneração por meio da cobrança de royalties. Dessa 

análise, cabe apenas destacar algumas conclusões tidas aqui como mais importantes que 

demonstram como a lógica das relações entre os agentes econômicos culminou na 

interpretação de que o licenciamento de tecnologia, nesse caso, estabelece um vínculo 

mercadológico entre as empresas, caracterizando-se um contrato associativo nos termos 

do art. 90, inciso IV, da Lei nº 12.529/2011. 

Parte-se da análise da cadeia produtiva de sementes transgênicas, que é 

dividida no voto em cinco etapas, sendo que em quatro delas pode-se identificar um tipo 

distinto de agente econômico: (i) desenvolvimento de tecnologia a ser agregada na 

semente elaborada pelas denominadas “desenvolvedoras de tecnologia”; (ii) 

desenvolvimento do germoplasma; (iii) obtenção de cultivar, que busca a variedade de 

sementes, levada a cabo pelas “melhoristas/ obtentoras de cultivar” (iv) multiplicação de 

sementes pelas “multiplicadoras ou sementeiras” e (v) distribuição e comercialização de 

sementes pelas distribuidoras
340

.  

De forma geral, o voto aponta vínculos entre diversas dessas etapas em 

aspectos comerciais relevantes, como a fase de obtenção de cultivar, que depende de 

uma combinação tecnológica com o germoplasma de cultivares adaptados. Ainda 

ressalta-se que é a partir do germoplasma dos melhoristas/obtentores que os 

desenvolvedores obtêm a substância para poderem inserir a tecnologia transgênica.  As 

consequências dessa relação de dependência entre etapas são destacadas no trecho a 

seguir do Conselheiro relator: 

 

Isso explica as inúmeras aquisições de empresas nacionais possuidoras de 

banco de germoplasma adaptado ao solo brasileiro por grandes empresas 

multinacionais desenvolvedoras de tecnologia transgênica, como estratégia 

de entrada no mercado nacional (...). Além disso, tais multinacionais 

lançaram mão de contratos de licenciamento de tecnologia e formas de 

integração e colaboração no desenvolvimento de pesquisas conjuntas com 

empresas nacionais
341

. 

 

A partir dessa análise chega-se à conclusão de duas características 

concorrencialmente relevantes do segmento de desenvolvimento de tecnologias 

transgênicas: “(i) estratégia de integração e diversificação das empresas; e (ii) realização 

                                                           
340

 Voto do Conselheiro relator, Alessandro Octaviani Luis, no Ato de Concentração nº 

08012.004957/2013-72, j. em 22.1.2014, p. 19. 
341

 Ibid., p. 23. 



137 

 

de contratos e parcerias tecnológicas”
342

. No caso em tela, trata-se do licenciamento de 

uma tecnologia pela empresa Monsanto, o que enquadra sua atuação, portanto, na etapa 

(i) acima mencionada. Uma vez que a Bayer irá incorporar a tecnologia aos cultivares 

de seu banco de germoplasma o objeto do contrato estaria caracterizado na etapa (ii) da 

cadeia produtiva. Trata-se, portanto, de uma análise restrita à interação entre essas duas 

etapas, em que o CADE aponta uma série de vínculos e interdependências entre as 

empresas em questão.  

Contextualizando o campo jurídico, o voto discorre sobre as leis de patentes e 

como elaks podem ser utilizadas de forma concorrencialmente estratégica pelos agentes 

econômicos, uma vez que faculta à determinados agentes impedir o acesso de 

concorrentes às tecnologias. O principal efeito dessa sistemática consiste em uma 

vantagem de custo sobre os demais concorrentes. Assim, o desafio das autoridades de 

defesa da concorrência seria apreender essas estratégias e estudar o lapso entre a 

obtenção de um direito de patente e sua utilização de forma nociva no mercado 

analisado. Nesse sentido, o voto aponta que a principal variável a ser investigada seria 

“quais as estratégias utilizadas por aqueles que partem desse direito de exclusividade, 

com o poder jurídico de dizer não, para chegar à posição no mercado na qual todos 

querem lhe dizer sim, isto é, usar os seus produtos”
343

. 

Nessa operação em específico, verifica-se que a Monsanto, ao licenciar sua 

tecnologia, não recebe nenhuma contraprestação financeira, dependendo, portanto, do 

sucesso no desenvolvimento e distribuição da Bayer para que sua tecnologia circule no 

mercado e ela receba os royalties dela decorrentes. Além disso, embora não seja um 

requisito para sua comercialização, o Conselheiro relator aponta que certas tecnologias 

contidas em sementes certificadas podem ser imprescindíveis “do ponto de vista 

comercial, o que estabeleceria uma reciprocidade de interesse/necessidade na relação 

entre melhorista e desenvolvedores de tecnologia”
344

.  

Por fim, essa parceria decorrente do licenciamento mostra-se na própria 

atuação da Monsanto no mercado brasileiro, cuja política comercial consiste em 

“disseminar sua tecnologia para receber royalties, o que ocorre pela obtenção de 

cultivares de forma direta (pela sua subsidiária integral Monsoy) ou indireta (pelas 
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licenciadas, via contratos de licenciamento)”
345

. Ainda, ressalta-se que a Monsanto é a 

proprietária das únicas tecnologias transgênicas para sementes de soja no Brasil, o que 

lhe confere uma posição dominante no mercado. 

Esses e outros pontos fundamentam o conhecimento da operação pelas 

autoridades de defesa da concorrência. Nesse sentido, cita-se o voto: 

 

atos formalizadores de entrelaçamento de interesses comerciais entre 

agentes econômicos independentes, vez que ambas direcionam seus 

esforços para desenvolver um projeto comum de criação de uma 

semente que, simultaneamente, combine a tecnologia transgênica de 

um com a variedade genética do outro. Assim, os contratos de 

transferência de tecnologia nesse mercado tornam-se praticamente 

tipos inequívocos dos contratos associativos
346

. 

 

De fato, além da conclusão de que essa operação consistiria em um contrato 

associativo, a análise feita pelo Conselheiro relator aponta que o contrato de 

licenciamento de tecnologia nesse caso aproxima-se de uma aquisição de controle. Para 

tanto, torna-se elemento fundamental entrar em alguns detalhes sobre o sistema de 

cobrança de royalties dos sojicultores pela Monsanto. Conforme o voto, 

 

Como detém os direitos de propriedade intelectual sobre sua tecnologia 

transgênica, a Monsanto exige o cadastro de todos os elos da cadeia 

produtiva no seu ‘Sistema de Soja Comercial’ para oferecer-lhes contratos de 

licenciamento e monitorar o uso de sua invenção
347

. 

 

Vale destacar que na relação entre o desenvolvedor detentor da tecnologia – 

por exemplo a Monsanto –, e um agricultor, a cobrança de royalties ocorre mesmo nos 

casos em que não há a compra direta das sementes, uma vez que ao serem 

comercializadas as sementes obtidas por meio da germinação, os royalties também são 

devidos por esse agricultor à licenciante na medida em que ocorrer a comercialização. 

No caso do obtentor de cultivar – neste caso a Bayer –, que figura como um 

intermediário nessa relação, os royalties são devidos “apenas uma única vez, quando da 

compra da semente certificada”
348

. Chega-se à conclusão, portanto, de que  

 

a margem de lucro de um melhorista seria, aparentemente, menor do que a de 

um desenvolvedor de tecnologia, ainda que o lucro do segundo (via cobrança 

de royalties diretamente dos agricultores) só se torne possível com a obtenção 

de um cultivar comercialmente viável pelo primeiro
349

. 
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Tendo em vista essas características outro vínculo é comumente estabelecido 

entre as partes em contratos dessa natureza. Consta no voto que a Monsanto tem como 

política comercial adotar “uma cláusula de compartilhamento de valor em seus 

contratos de licenciamento de tecnologia. Tais cláusulas basicamente determinam que a 

licenciada (no caso Bayer) terá uma participação nos lucros (royalties) recebidos pela 

Monsanto”
350

.  

Outros mecanismos citados são o chamado “Incentivo Aumentado”, que 

confere à Bayer um “prêmio” e troca de informações comercialmente sensíveis, como o 

acesso pela Monsanto aos relatórios de vendas da Bayer e o “Royalty Mínimo” no qual 

a Bayer compromete-se a pagar à Monsanto “todas as vezes em que os acres de Soja 

Intacta produzida nos campos sob a responsabilidade da Bayer sejam menores do que o 

percentual estipulado”
351

, a partir do momento em que a tecnologia “tiver significativa 

penetração no mercado”
352

. Em suma, conclui-se que “em razão de ter adquirido uma 

tecnologia, a licenciada passa a subordinar suas estratégias globais no mercado à 

apreciação da licenciadora”
353

. 

Esse cenário leva à necessidade de um maior estudo sobre possíveis 

discrepâncias entre aquilo que transparece a estrutura jurídica de um contrato e os 

efeitos que se dão materialmente na sociedade. Nesse sentido, o Conselheiro relator 

aponta que um desses efeitos consiste justamente no direcionamento dos negócios: 

 

o direito empresarial brasileiro, na figura, dentre outros, de Fábio Konder 

Comparato, já havia iniciado a sistematização do quadro de possibilidades de 

controle externo (controle empresarial ab extra) no qual uma relação 

contratual de direito (por exemplo, um contrato de fornecimento de 

tecnologia sem exclusividade) pode significar a efetiva direção dos negócios, 

isto é, a formatação de uma nova estrutura econômica, que não guarda a 

necessária correspondência com a forma jurídica expressa ou “visível”
354

. 

 

Tem-se, portanto, que a possibilidade de uma efetiva direção deve ter uma 

razão de ser, mesmo que não se exare como consequência tão somente da forma 

jurídica. No caso de setores de alta intensidade tecnológica, tende-se a se estabelecer 

relações de dependências provenientes da necessidade do fornecimento de certa 

tecnologia. O voto ressalta que é recorrente a existência de um “padrão de 
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subordinação” que levaria a uma imposição pelo fornecedor. Em suma, “essencialmente 

temos a dependência tecnológica como pressuposto da subordinação da vontade, com a 

formação de estruturas econômicas independentemente da sua respectiva formalização 

jurídica”
355

. Nesse sentido, conclui-se que 

 

em ambientes de altíssima inovação tecnológica, com impactos internos e 

externos à firma (intra-setoriais e inter-setoriais), as formas jurídicas clássicas 

podem não ser um banalizador correto das relações estruturais entre os atores. 

Podem, pelo contrário, ser completamente irrelevantes para a compreensão 

das estruturas de fato existentes ou com potencial de se tornarem o padrão 

dominante
356

. 

 

Dos efeitos decorrentes da presente estrutura jurídica que demonstram a 

possibilidade de exercício de controle da licenciante pela licenciada nos termos do art. 

90, inciso II, da Lei 12.529/2011, destacam-se: (i) a exigência de autorização expressa 

da Monsanto para o lançamento e exploração comercial das sementes produzidas pela 

Bayer, (ii) cláusulas contratuais, como as mencionadas acima, que possibilitam o 

controle efetivo da Bayer pela Monsanto, (iii) a possibilidade de veto pela Monsanto do 

relacionamento comercial da Bayer com outra empresa do ramo quando o objeto for a 

soja transgênica de tecnologia por ela licenciada. 

Dada essa conclusão pelo conhecimento, cabe apresentar os elementos que 

foram a base para aprovação com restrições do ato de concentração em questão, tendo 

em vista a configuração de um relacionamento comercial de longa duração que 

decorreria da operação. O mercado relevante foi definido como “mercado nacional de 

fornecimento de tecnologia para produção de sementes de soja”
357

. 

No segmento de soja transgênica, somando-se as duas tecnologias da Monsanto 

(RR1 e Intacta RR2 PRO) a participação de mercado detida pela empresa chega a 

99,21% das cultivares registradas, sendo que menos de 1% seria detido pelos outros 

polos econômicos. Em que pese a patente da tecnologia RR1 já ter expirado e não haver 

mais o recebimento de royalties dela decorrentes, o Conselheiro relator destaca “bens 

intangíveis diferenciadores” que perpetuaria uma série de benefícios à Monsanto, como 

reputação da empresa e as informações acumuladas proveniente do intenso 
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relacionamento com os agentes do setor. De tal modo, “a Tecnologia Intacta, recém-

lançada no mercado, já representa 18,24% dos cultivares registrados”
358

. 

As barreiras à entrada também são tidas como um ponto sensível no mercado 

de tecnologia para sementes transgênicas. Elas são provenientes da necessidade de uma 

grande reputação da tecnologia para confiança do agricultor, o cumprimento da 

legislação atinente à proteção à propriedade intelectual e o próprio nível de 

concentração e estratégia das empresas atuantes no mercado em questão. O resultado 

desse cenário é que “nesses níveis e, resguardada por barreiras à entrada, a presente 

concentração possibilita a intervenção da empresa no mercado com vistas a aumentar o 

preço da semente e, assim, pressionar pelo aumento na cobrança de royalties”
359

. 

Para a análise dos efeitos dessas características em um mercado relevante que 

consiste em uma tecnologia para sementes, o voto ainda traz uma breve exposição sobre 

as relações entre direito da concorrência e propriedade intelectual. Segundo a análise, a 

propriedade intelectual pode gerar um poder econômico e desse fato surge a necessidade 

de buscar uma harmonização desses dois ramos com ditames constitucionais para 

promoção da “concorrência dinâmica”. Aqui o conceito schumpeteriano de 

concorrência ganha destaque haja vista ser tido como um vetor para geração e 

disseminação de conhecimento inovador por meio da concorrência. Ademais, alguns 

elementos de posicionamento geográfico que remetem a abordagem de Furtado (muito 

embora não haja menção expressa a ele nesse caso) são tidos como essenciais para 

adoção da competição schumpeteriana como “fio condutor” nesse caso. Nesse sentido, 

cita-se o voto do Conselheiro relator: 

 

Em países periféricos e semi-periféricos, essa tecnologia de interpretação 

parece ser particularmente aderente, como no específico caso do Brasil, com 

sua Constituição dirigente que comanda a construção de um setor intensivo 

em conhecimento (arts. 3º, 218 e 219) e sua Política de Desenvolvimento de 

Biotecnologia
360

. 

 

A análise concorrencial do setor de tecnologia deve levar em consideração que 

existe um ânimo de desenvolvimento tecnológico decorrente do texto constitucional. 

Não se descartam, assim, os elementos benéficos decorrentes da operação, como a 

facilitação ao acesso dessa tecnologia aos consumidores finais e o lançamento de novos 

produtos decorrente da combinação da tecnologia de desenvolvimento da Monsanto e as 
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características genéticas do germoplasma da Bayer. Contudo, tais benefícios não foram 

suficientes para amenizar diversos elementos tidos como concorrencialmente negativos 

da operação, que levaram à decisão de aprovação condicionada a restrições.  

Assim, diversas cláusulas do contrato de licenciamento de uso de tecnologia 

foram apontadas não apenas por produzir efeitos nocivos à concorrência, mas que 

teriam como próprio objeto uma conduta de restrição, sendo consideradas, portanto, 

intrinsecamente ilícitas. Em que pese a maioria das cláusulas serem taxadas como 

confidenciais, alguns efeitos podem ser destacados. Cita-se a elevação de barreiras à 

entrada evitando demais empresas desenvolvedoras de tecnologia de fornecer e ter 

acesso ao germoplasma da Bayer, indicativos de compromisso de continuidade da 

relação comercial entre as partes no que tange a novas tecnologias ainda não 

disponibilizadas, indução da exclusividade no uso da tecnologia da Monsanto licenciada 

pela Bayer, incremento dos custos de troca da tecnologia Intacta pela dos concorrentes e 

extrapolação do razoável, no que tange ao acesso à informações confidenciais da Bayer 

pela Monsanto. 

Com base nessas consequências, o Conselheiro relator ainda as relaciona com 

um desestímulo à inovação, indo de encontro ao estabelecido no texto constitucional. 

Nesse sentido, cita-se o voto 

 

a consagração de um modelo “desindutor” da inovação e da concorrência, 

justamente o inverso da melhor hermenêutica para as relações entre direito da 

concorrência e direito da propriedade industrial, ainda mais sob à égide da 

Constituição de 1988, propaladora de uma Ordem Econômica vertida à 

“produção de produtores de conhecimento
361

. 

 

As restrições propostas pelo Conselheiro relator e acolhidas pelo Tribunal do 

CADE sugeriram alterações em sete cláusulas (tidas como confidenciais) do contrato 

que instrumentalizou o ato de concentração entre as partes. As alterações relacionam-se 

com os efeitos nocivos acima diagnosticados, visando destituir o controle que a 

Monsanto exerceria sobre a Bayer em decorrência do contrato e a vedação de troca de 

informações comercialmente sensíveis que não fossem imprescindíveis ao cumprimento 

do contrato. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio dessa pesquisa, foram apresentadas as principais vertentes da 

economia política que tratam da interface entre o processo inovativo e a concorrência 

entre agentes econômicos e foi realizada uma abordagem de como essa temática tem 

sido tratada no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Buscou-se 

aqui, portanto, oferecer um panorama contextualizado da forma com que a questão da 

inovação é tratada pelo CADE, quais são os elementos de cada coordenada teórica que 

aparecem com mais frequência em sua análise de atos de concentração e se há a 

proeminência de alguma dessas coordenadas em detrimento das outras. 

Vale ressaltar que muito embora todos os tópicos estejam interligados, busca-

se facilitar a apresentação dessa conclusão dividindo-a em três etapas: 1. A inovação e 

os permissivos legais para atuação do CADE, 2. Questões sobre à abordagem 

predominantemente neoclássica adotada pelo CADE e 3. Questões decorrentes da 

política de concorrência “em ação” conforme a jurisprudência do CADE. Nesses tópicos 

serão apresentadas as formas com que a inovação desponta do controle de estruturas 

realizado pelas autoridades e se relaciona com os teóricos objeto do presente estudo, 

conforme desenvolvido neste trabalho.  

 

1. A inovação e os permissivos legais para atuação do CADE 

 

Foi ressaltado diversas vezes nesse trabalho que a Constituição Federal de 1988 

delimitou, por meio dos art. 218 e 219, a atuação do Estado na promoção e no incentivo 

ao desenvolvimento científico e tecnológico, sendo que esse desenvolvimento deverá 

ocorrer tendo em vista a solução de problemas relacionados ao contexto nacional, a 

consagração do mercado interno e a busca pela autonomia nacional tecnológica. 

Simultaneamente, o texto constitucional estabelece a atuação do Estado no domínio 

econômico nos termos do art. 173 e 174. 

Considerando que a atuação das autoridades de defesa da concorrência abrange, 

por natureza, questões relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional, desprende-se de uma leitura sistemática da Constituição Federal que a atuação 

dessas autoridades não deverá ser conflitante com questões relacionadas à promoção da 

inovação. Mesmo levando em conta tão somente o texto constitucional, a proximidade 
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entre essas duas temáticas não é tão abstrata, haja vista restar elencado como objetivo da 

República Federativa, conforme ressalta o art. 3º, princípios como o da promoção do 

bem estar e garantia do desenvolvimento nacional, interpretação de caráter teleológico 

que deve perpassar toda a ação estatal. 

Os dispositivos de incentivo à inovação remontam um caráter 

desenvolvimentista da Constituição Federal de 1988, não se tratando de uma abordagem 

político-econômica puramente neoclássica. Transparecem, portanto, alguns elementos 

da abordagem de Celso Furtado com relação à superação do cenário de 

subdesenvolvimento a partir da autonomia tecnológica. A atuação do Estado no domínio 

econômico, à primeira vista, pode ser entendida como uma consubstanciação mais 

evidente das teorias neoclássicas, uma vez que limita a intervenção do Estado a um 

caráter excepcional e coloca o bem estar do consumidor em evidência. Quanto ao 

primeiro ponto, vale apontar a ressalva de que para alguns autores como Eros Roberto 

Grau, esse caráter excepcional não é tão restritivo, devendo sua análise ser feita dentro 

do contexto dos demais ditames constitucionais. Essa interpretação específica também 

distanciar-se-ia de visão neoclássica mais tradicional. 

Dos quatro casos analisados, os dispositivos constitucionais relacionados à 

inovação foram empregados como orientação para atuação do CADE em dois deles. No 

ato de concentração envolvendo o mercado de Cimento, Concreto e Pedra Britada, o art. 

219 da Constituição Federal foi uma das fundamentações para a imposição de um dos 

remédios aos possíveis efeitos nocivos decorrentes da aquisição de participação no 

capital social da Cimpor pela Camargo Correa. O CADE decidiu que devido ao 

mercado relevante ser caracterizado por um baixo desenvolvimento tecnológico, a 

aprovação da operação deveria ser condicionada ao compromisso pela Camargo Correa 

de investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

O outro caso consiste na operação no mercado de Tecnologia para Sementes 

Transgênicas. O conceito de “concorrência dinâmica” é expressamente apontado como 

um “ditame constitucional”. Os arts. 218 e 219 da Constituição foram usados para 

ressaltar os benefícios da combinação da tecnologia desenvolvida pela Monsanto com 

os dados genéticos dos germoplasma da Bayer em decorrência do contrato de 

licenciamento de uso notificado às autoridades. No entanto, tais benefícios foram 

considerados insuficientes para evitar a imposição de restrições pelas autoridades. 

Entrando na ceara da legislação infraconstitucional aplicável, a intersecção 

torna-se ainda mais evidente. A Lei nº 12.529/2011 estabelece uma margem razoável 
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discricionariedade para que as autoridades atuem de modo a induzir a inovação como 

resultado do processo competitivo no controle de condutas nos casos em que há efeitos 

nocivos no mercado. Isso porque consta a permissão de que haja a aprovação de atos de 

concentração que limitem a concorrência, desde que restem comprovados os efeitos 

positivos relacionados ao desenvolvimento tecnológico (art. 88, § 6º, inciso II, da Lei nº 

12.529/2011). Ademais, a questão da inovação pode ser vista como um pano de fundo 

relevante na hora de análise do mercado, havendo mecanismos legais para imposição de 

remédios aos efeitos nocivos à concorrência a ela relacionados (art. 60, §2º, da Lei 

12.529/2011).  

Conforme diversas vezes ressaltado nesse trabalho, essas duas possibilidades 

materializam-se: (i) na análise econômica dos efeitos diretos de uma concentração no 

mercado, que permita inferir que esse desenvolvimento ocorrerá e que parte relevante 

será transmitida para os consumidores conforme os requisitos legais; (ii) no próprio 

compromisso firmado (ACCs) pelas requerentes ou imposição de restrições que 

assegurem que esse desenvolvimento será concretizado no mercado, ou que haverá o 

repasse aos consumidores de parte relevante dos benefícios alcançados;  ou (iii) ainda 

na imposição de restrições pelas autoridades, com ou sem a assinatura dos ACCs, como 

remédio aos efeitos nocivos ao mercado. 

 No caso do Cimento, Concreto e Pedra Britada, há menção expressa de que o 

compromisso firmado entre a Camargo Corrêa e o CADE relaciona-se ao objetivo de 

que seja assegurado um efeito benéfico do ato de concentração no mercado, qual seja, o 

desenvolvimento tecnológico nos termos do art. 54, §1º da revogada Lei nº 8.884/1994, 

que corresponde ao art. 88, § 6º da Lei nº 12.529/2011. Com relação ao ato de 

concentração envolvendo o mercado de Tecnologia para Sementes Transgênicas, muito 

embora se trate de um mercado que foca no desenvolvimento tecnológico em si, as 

restrições impostas foram mais relacionadas aos aspectos comerciais e da aquisição de 

controle decorrente da operação, não havendo portanto a aplicação de dispositivos 

legais como ferramenta de incentivos diretos à inovação.  

 

2. Questões sobre a abordagem predominantemente neoclássica adotada pelo 

CADE 

 

Conclui-se que a abordagem dada pelo CADE é preponderantemente 

neoclássica. Em regra geral, a política da concorrência é tida como um instrumento pelo 
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qual se objetiva obter maior eficiência econômica e a maximização do bem estar do 

consumidor. A característica mais controversa que cabe aqui ser analisada seria a 

promoção do equilíbrio concorrencial e o conceito de eficiência estática propostos por 

esse modelo. Isso porque, por um lado, tem-se que a análise econômica nos moldes 

neoclássicos tende a focar em eficiências alocativas e produtivas que seriam alcançadas 

devido a uma suposta previsibilidade da ação dos agentes dentro do sistema. O Guia de 

Análise Econômica para Atos de Concentração, muito embora apenas sugestivo, 

transparece uma política que foca nesses tipos de eficiências, realçando critérios como 

os de economias de escala e de escopo, custos fixos, os níveis e custos médios de 

produção, entre outros conceitos tipicamente neoclássicos que acarretariam em 

benefícios que justificassem a aprovação de operações nessa etapa. Mesmo no que tange 

ao desenvolvimento tecnológico, a abordagem do Guia relaciona-o com a introdução de 

uma nova tecnologia como forma de geração de eficiências dessa natureza.  

 Por outro lado, no entanto, constata-se que, principalmente fundamentados por 

princípios constitucionais relacionados ao desenvolvimento econômico e tecnológico, 

há alguns conceitos desenvolvimentistas e evolucionários que perpassam o controle de 

estruturas do CADE. A principal crítica é de que há uma insegurança de que as supostas 

eficiências (apontadas pelos neoclássicos como supostamente previsíveis) realmente se 

concretizarão no mercado. Ademais, há críticas teóricas no âmbito do desenvolvimento 

nacional. Além dos neoclássicos partirem do pressuposto de um mercado com falhas 

que devem ser corrigidas, eles afastam do ambiente competitivo desequilíbrios dos 

quais possam resultar em inovações transformadoras, ou ainda desequilíbrios 

decorrentes da inovação, acarretando um desestímulo à atividade inventiva.  

A questão da inovação é destacada em todos os casos analisados em uma 

acepção de desenvolvimento econômico e autonomia nacional. Portanto, a análise não é 

totalmente desvinculada dos conceitos neoclássicos de maximização dos lucros e bem 

estar do consumidor, mas ainda tem nuanças caraterísticas do contexto brasileiro. Nos 

casos de Semicondutores, cita-se expressamente o entendimento desenvolvimentista de 

Celso Furtado e, tanto nesse caso como naquele envolvendo o mercado de Defesa 

Militar, consta na motivação para a aprovação dos atos de concentração o 

desenvolvimento de um mercado nacional em setores de alta grau de cientificidade e 

tecnologia. Nos casos do Cimento, Concreto e Pedra Britada coordenadas teóricas de 

Celso Furtado e a necessidade de promover “inovações disruptivas” (conceito 
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trabalhado por Schumpeter) são explicitamente utilizadas para justificar as medidas que 

assegurem os efeitos benéficos da operação. 

O ato de concentração envolvendo o mercado de Tecnologia para Sementes 

Transgênicas é ainda mais emblemático nesse sentido. O CADE expõe as relações entre 

direito da concorrência e propriedade intelectual, sendo esta caracterizada em sua 

relação com aquela por sua possibilidade de gerar um poder econômico. Desse fato, 

surge a necessidade de buscar uma harmonização desses dois ramos com ditames 

constitucionais para promoção da “concorrência dinâmica” (outro conceito trabalhado 

por Schumpeter). Assim, essa coordenada teórica é enfatizada haja vista ser tido como 

um vetor para geração e disseminação de conhecimento inovador por meio da 

concorrência. Soma-se a ela, o posicionamento geográfico de países periféricos/semi-

periféricos mencionado no voto, que remete a abordagem de Celso Furtado, muito 

embora não haja menção expressa a ele, que é combinado com a adoção da competição 

schumpeteriana como “fio condutor” nesse caso. 

 

3. Questões decorrentes da política de concorrência “em ação” conforme a 

jurisprudência CADE 

 

A primeira conclusão que se chega ao analisar os casos selecionados é de que há 

diferentes graus de detalhamento dos temas relacionados à inovação trabalhados pelo 

CADE, seja pela importância atribuída pela própria instituição, seja pela eventualidade 

da problemática ter sido suscitada pela iniciativa privada. Foram aqui selecionados os 

que têm maior pertinência tendo em vista o escopo desse trabalho em demonstrar como 

a inovação se relaciona a análise econômica do CADE: 

 

a) A inovação e as barreiras à entrada de novos agentes 

 

As taxas de inovação em um mercado relevante específico são aqui um elemento 

importante na análise das autoridades. Verifica-se que as barreiras à entrada estão 

ligadas à complexidade tecnológica de um produto ou processo produtivo e ao grau de 

dificuldade no acesso a essa tecnologia. Isso ocorre porque em mercados nos quais há 

alta tecnologia agregada, devido à necessidade de intenso investimento em pesquisa e 

desenvolvimento e aos retornos a longo prazo, raramente a entrada de novos agentes 

será provável, suficiente e, principalmente, tempestiva. O próprio acesso à tecnologia 
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pode ser tido como excludente a partir do momento em que os novos entrantes são 

expostos a situações na qual sua entrada torna-se inviável por barreiras dessa natureza.  

Nesse sentido, no ato de concentração no mercado de Cimento, Concreto e Pedra 

Britada, ficou definido que a baixa complexidade tecnológica do setor seria uma 

característica facilitadora da entrada de novos agentes. Nesse caso, a questão da 

tempestividade foi enfatizada pelo CADE que apontou que a instalação de uma nova 

unidade de concretagem não depende de grandes recursos tecnológicos e pode ser 

realizada em tempo inferior a um ano. Ademais, a jurisprudência do Conselho aponta 

que os ativos de empresa prestadora de serviços de concretagem envolvem “tecnologia 

de fácil difusão” e “facilmente replicáveis e negociáveis no mercado”. Essa 

característica, contudo, não foi suficiente para amenizar à existência de outras barreiras 

no mercado. 

No caso envolvendo Tecnologia para Sementes Transgênicas, as barreiras ao 

acesso de concorrentes e entrantes a ativos tecnológicos são muito trabalhadas como um 

dos possíveis efeitos deletérios no mercado decorrente da operação. Para o CADE, o 

controle a ser exercido pela Monsanto em decorrência de determinadas cláusulas do 

contrato de licenciamento de uso excluiria os demais concorrentes (inclusive potenciais) 

do acesso ao banco de germoplasma da Bayer, conferindo, portanto, nuanças de uma 

exclusividade comercial atrelada ao uso da tecnologia licenciada. Conforme abordado 

nesse trabalho, essas cláusulas foram objeto da imposição de restrições pelo Conselho. 

 

b) A inovação, condições de rivalidade e o exercício de poder coordenado 

  

Conforme foi exposto, a análise das condições de rivalidade e da possibilidade 

de exercício do poder coordenado é considerada como um passo essencial no controle 

de atos de concentração. Sua importância reside na tentativa de prever em que nível o 

ato de concentração interferirá na estrutura do mercado no sentido de permitir o 

exercício de poder de mercado, ou ainda a ocorrência de conduta concentrada entre os 

agentes. Nesse sentido, o baixo nível de inovações é considerado pela análise 

econômica como um pano de fundo que torna mais prováveis os efeitos nocivos 

decorrentes dos atos de concentração devido à estabilidade e previsibilidade do 

comportamento dos agentes nos mercados em que o desenvolvimento tecnológico não 

se faz presente.   
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De acordo com esse entendimento, podemos destacar no recorte da economia 

política a abordagem de Schumpeter sobre a importância de inovações disruptivas e 

sobre os danos que decorrem de sua ausência e da manutenção de condições estáveis no 

mercado. Muito embora não haja na obra do autor aqui analisada referência direta ao 

abuso do poder econômico em decorrência dessas condições estáveis – Schumpeter foca 

muito mais no caminho inverso, isto é, na ausência de inovação em decorrência das 

condições de estabilidade –, verifica-se que o autor deixa claro o posicionamento que 

essa estabilidade é prejudicial ao desenvolvimento econômico. Na análise econômica, 

ela pode ser interpretada como elemento facilitador de exercício do poder de mercado e 

coordenação de decisões. 

No caso do Cimento, Concreto e Pedra Britada, foi apontado pelo CADE que em 

mercados nos quais há um baixo índice de inovação, não apenas o exercício do poder de 

mercado e do poder coordenado tornam-se mais prováveis, como também os 

mecanismos de punição de desvios das empresas integrantes de uma suposta 

coordenação de decisões são mais eficientes. A justificativa do Conselho para essa 

conclusão consiste na presença de estabilidade de condições de demanda e demais 

condições gerais do mercado.  

 

c) A inovação, a eficiência econômica e reversão dos benefícios aos consumidores 

 

Nos termos da análise econômica proposta, diversas são as eficiências que 

podem decorrer de um ato de concentração, sendo que elas se relacionam com aumento 

da produção decorrente de economias de escala e escopo, introdução ou 

compartilhamento de tecnologia, geração de externalidades positivas, criação de um 

poder de mercado compensatório. Como é ressaltado pela própria doutrina que 

interpreta a Lei de Defesa da Concorrência, a aprovação de atos de concentração tão 

somente com base nessa análise é bem improvável, uma vez que há inseguranças 

decorrentes de sua aplicação.  

Nesse sentido, conforme a jurisprudência no caso do Cimento, Concreto e 

Pedra Britada, uma vez chegada à conclusão de que as eficiências econômicas mostram-

se insuficientes para compensar os danos conferidos ao mercado, o desenvolvimento 

tecnológico foi, por assim dizer, “provocado” pelas autoridades por meio de um Termo 

de Compromisso de Desempenho. Tem-se, portanto, assegurados os efeitos benéficos 
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do ato de concentração, sendo que a reversão desses benefícios para os consumidores, é 

nesse caso, presumida. 

 

d) A inovação, o desenvolvimento econômico e a autonomia tecnológica nacional 

 

Esse elemento foi muito trabalhado em duas coordenadas teóricas expostas no 

Capítulo 1: em Celso Furtado, ao discorrer como as empresas transnacionais utilizam a 

tecnologia para a manutenção de condições de dependência entre os centros decisórios e 

economias periféricas, bem como na abordagem de marxistas contemporâneos sobre o 

novo imperialismo e capitalismo cognitivo, no qual foram apresentadas formas com que 

a exploração da inovação arquiteta-se geograficamente e impõem-se no atual regime de 

acumulação. 

Em que pese essas questões estarem relacionadas à interação entre agentes 

econômicos no ambiente competitivo – que na maioria dos casos de setores de alta 

tecnologia se dá em nível global – e serem determinantes para se pensar o fomento à 

inovação nos Estados Nacionais, elas tendem a ser tratadas como questões de política 

industrial e política de desenvolvimento, sendo abordadas pelos órgãos de defesa da 

concorrência dentro de limites jurídicos e de fato. Não se aborda neste trabalho o mérito 

dessa desarticulação, apenas se apontando que ela existe.  

Verifica-se que a análise da inovação pelo CADE no âmbito do controle de 

estruturas relaciona-se com a materialização e repasse de efeitos benéficos das 

operações, ou ainda com remédios uma vez constatados efeitos nocivos no mercado. No 

entanto, a própria constatação de efeitos nocivos pela análise econômica segue critérios 

neoclássicos que focam em noções de maximização dos lucros e bem estar do 

consumidor, deixando de fora elementos que seriam relevantes segundo outras 

coordenadas teóricas, como o desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Isso 

decorre da própria competência que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico, que é 

restritivo quando se considera que a possibilidade do fomento ao desenvolvimento 

tecnológico pelo Conselho.  

Sobre a abordagem específica das empresas transnacionais e das formas com 

que o poder econômico utiliza-se do mercado global para impor seu domínio no âmbito 

do controle de condutas, com advento da nova lei e a caracterização da infração de 

recusa ou abuso na exploração de direitos decorrentes de propriedade intelectual, 

possivelmente, esse tema ganhará mais destaque no CADE. 
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Dos atos de concentração aqui selecionados, o assunto permeou a análise de 

alguns deles. As questões relacionadas a mão-de-obra e a divisão internacional do 

trabalho não foram apreciadas em detalhes nos atos de concentração analisados. 

Verifica-se que no caso dos Semicondutores, há uma rápida passagem sobre esse 

assunto na reprodução de um estudo do BNDES sobre o mercado em questão. 

Conforme exposto, esse estudo aponta uma possível problemática relacionada ao nível 

de “instrução” da mão-de-obra brasileira, bem como ao foco que a educação ainda teria 

em setores primários. No entanto, essa questão não parece ter interferido na análise 

econômica realizada na operação em tela.  

O que aparece é a questão de subsídios estatais oferecidos por outros países no 

que tange ao desenvolvimento de sistemas estratégicos como elemento decisivo para 

pensar também a política da concorrência a ser levada a cabo no setor. Nesse sentido, 

vale mencionar novamente o caso dos Semicondutores. Uma vez definido o mercado 

relevante como mundial, isto é, que os agentes econômicos interagem no ambiente 

global, o CADE considerou todo o histórico de intervenções realizadas pelos países 

Estados Unidos, Taiwan, Singapura, Emirados Árabes e Alemanha para concluir que os 

investimentos realizados por agentes estatais estão de acordo com a política comercial 

mundial no setor. O voto faz ainda referência ao histórico de formação do padrão 

tecnológico brasileiro do século XX, mencionando o economista, Celso Furtado e o 

jurista, Konder Comparato, para explicar a desestruturação do setor, muito embora a 

análise tenha efeitos tímidos com relação à estruturação decorrente dessa decisão do 

CADE. 

Com base nas considerações feitas acima, verifica-se que não há uma 

uniformidade na política de concorrência em prática no CADE de modo a promover o 

desenvolvimento e autonomia tecnológica com base em apenas um marco teórico 

específico. Tanto a legislação aplicável, como a análise econômica e a jurisprudência 

transparecem conceitos ligados às diversas vertentes da economia política aqui 

trabalhadas. A exceção consiste na abordagem marxista que, até agora, não teve 

qualquer de seus conceitos trabalhados na política de concorrência aplicada pelo CADE. 
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