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RESUMO 

O presente estudo pretende investigar de que forma o regime de reformas regulatórias propostas 

pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), baseada nos 

conceitos de Coerência e Convergência regulatória, influenciam especificamente na área do 

antitruste. Primeiro, delineia-se qual a relação entre a regulação e a concorrência, apoiando-se 

principalmente na doutrina brasileira sobre o tema. Em seguida, busca-se, através de 

documentos proferidos pela OCDE e também apoiados em pesquisas sobre o assunto, delimitar 

quais os conceitos de coerência, convergência e cooperação e em que aspecto elas 

influenciariam na política antitruste. Por último, faz-se uma breve análise transversal entre as 

formas de política antitruste, segundo proposto por Thorstensen (2011). 

 

ABSTRACT 

The present study aims to investigate how the regime of regulatory reforms proposed by the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), based on the concepts of 

Coherence and Regulatory Convergence, specifically influence the antitrust area. First, it 

outlines the relationship between regulation and competition, relying mainly on Brazilian 

doctrine on the subject. It is then sought, through OECD documents and also supported by 

research on the subject, to delineate the concepts of coherence, convergence and cooperation 

and in what aspect they would influence antitrust policy. Finally, a brief cross-sectional analysis 

of the forms of antitrust policy is proposed, according to the method suggested by Thorstensen 

(2011). 
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1. Introdução 

 

O globo vive um intenso período de discussões a respeito barreiras ao comércio que não 

mais se apresentam nas tarifas, mas sim nas próprias regulações domésticas, servindo como 

entraves ao franco desenvolvimento do comércio e consequentemente o desenvolvimento 

econômico dos países. 

Houve tentativas de organizar a política de concorrência em âmbito multilateral. A Carta 

de Havana, de 1947, dedicara um capítulo inteiro sobre o tema. Como se sabe, a Carta nunca 

entrou em vigor e o capítulo referente às políticas de concorrência não foram adotadas pelo 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Tschaeni e Engammare (2013, p.41) afirmam 

que apesar de não ter sido incorporado completamente, existem princípios como o de não 

discriminação e de tratamento diferenciado que acaba perpassando o âmbito concorrencial. 

Ao longo dos anos, a Organização Mundial de Comércio (OMC) voltou a discutir a 

possibilidade de se desenvolver uma governança multilateral no âmbito concorrencial. A pauta 

foi proposta realizada durante a reunião ministerial de Singapura, em 1996, e se arrasta desde 

então.  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem 

assumindo, no âmbito multilateral, um papel importante de fórum para discussões de melhores 

práticas e expedição de recomendações a serem seguidas pelos países, baseados nos princípios 

de transparência e troca de informações acerca da regulação doméstica. Para ela, a 

harmonização traz uma redução dos custos e dos riscos de decisões discrepantes, fatores que 

criam entraves ao pleno desenvolvimento econômico global. 

Nesse esteio, o artigo presta-se a apresentar o tema da governança regulatória 

internacional antitruste como uma extensão do programa de reformas regulatórias de 

harmonização, coerência e convergência regulatória. Em seguida, pretende-se realizar uma 

análise acerca da governança antitruste nos âmbitos dos acordos preferenciais, regionais e 

domésticos, além do sistema multilateral protagonizado pela OCDE. Ao longo do texto também 

se fazem relações com as resoluções adotadas pelo Brasil. 

De antemão, vale ressaltar que a governança antitruste global não está concentrada na 

OCDE. Uma iniciativa dos anos 2000, preconizada pelos Estados Unidos da América criou uma 

rede de contato entre as agências, e é responsável por organizar grupos de trabalho com o 

objetivo de encontrar melhores práticas e difundi-las entre as agências, tal rede foi chamada de 

International Competition Network (ICN). 
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Com o crescimento da discussão a respeito da entrada brasileira dentro da OCDE, surge 

também discussão a respeito da forma com a qual dita organização vêm se comportando e de 

que forma ela impõe as alterações que são necessárias aos países ingressantes. 

 Ainda, a necessidade de um direito internacional da concorrência urge devido à diversos 

fatores. Em sua obra, Jaeger (2008) enumera que as principais razões estão ligadas à (i) 

Internacionalização das atividades negociais; (ii) Os conflitos entre a internacionalização das 

atividades negociais e os limites geográficos e jurisdicionais dos Estados; (iii) Insuficiência dos 

direitos nacionais para o tratamento de questões concorrenciais de amplitude internacional; (iv) 

o dito “paradoxo” entre a insuficiência das leis antitruste nacionais frente ao aumento no 

número de ocorrências desde a promulgação do Sherman Act, a primeira legislação antitruste 

do mundo; e (v) o aumento da importância do tema direito da concorrência no mundo.  

 A atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), responsável por 

resguardar a defesa da concorrência no âmbito nacional tem chamado atenção pela sua 

consonância com as diretrizes propostas pela OCDE e pela sua eficiência em coordenar 

remédios e investigações antitruste. 

 Conforme será apresentado, a reforma nas políticas antitruste depende de dois principais 

fatores: a primeira delas, perseguida com maior afinco, diz respeito à unificação dos 

procedimentos relativos às investigações e em seguida, a reforma e consequente harmonização 

do direito material e dos objetivos da política antitruste.  

 Nas palavras de Gerber (2012, p. 279), a característica primeira do desenvolvimento de 

uma governança multilateral na matéria de concorrência é um ponto de partida em que os 

benefícios possíveis de uma inserção econômica internacional vai de encontro com os 

potenciais danos e percepção de danos nacionais. E são esses desafios que trazem à tona a 

importância da coerência e convergência regulatória, assim como da cooperação entre as 

agências e os Estados na racionalização de suas regulações, de maneira a não torna-las entraves 

para o desenvolvimento do comércio internacional. 
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2. Reforma regulatória, Análise de Impacto Regulatório e interface com o tema de 

concorrência 

 

 O tema da reforma regulatória assume o papel protagonista para o cumprimento dos 

objetivos de harmonização, coerência e convergência regulatória. Ao olhar para dentro das 

barreiras internas “behind the border regulation”, a comunidade internacional percebeu que a 

dissonância entre elas é um fator tão grave quanto as barreiras tarifárias intensamente 

combatidas pela OMC. 

A regulação, de acordo com Neto (2016, p. 16) atende determinados objetivos: (i) 

complementar o sistema de mercado, garantindo a convivência da concorrência com outros 

imperativos, com vistas a maior segurança e higidez de determinado setor e (ii) substituir 

integralmente o regime de livre concorrência, forçando um funcionamento adequado dos 

mercados onde o chamado start up cost (barreiras para entrada no mercado) seja muito elevado 

(casos de quebra de monopólio natural).  

Em que pese a maior parte das relações entre os países seja baseada em cooperação, a 

OCDE foi além ao prever um mecanismo de análise de impacto regulatório (AIR) a ser 

implantado pelos países no momento em que fosse promulgada alguma nova regulação que 

pudesse intervir no processo de harmonização regulatória dos países. 

O AIR, segundo Borges e Salgado (2010, p. 7) consiste em uma forma analítica de 

informar os tomadores de decisão a respeito das regulações existentes ou em potencial e pode 

ser dividida da seguinte forma: título da proposta; objetivo e efeito esperado da política 

regulatória; avaliação de todos os impactos distributivos; resultado da consulta pública; 

estratégias de compliance e processos para monitoramento e avaliação 

Desponta, nesse ínterim, a importância das agências e legislações de concorrência nos 

países, uma vez que a elas é delegada, em consonância com a OCDE, a incumbência de avaliar 

quais são os impactos de concorrência dentro dos setores e se eles possuem, mesmo que em 

potencial, o condão de gerar embaraços ao desenvolvimento do processo de harmonização.  

O tema de reformas regulatórias não é inédito no Brasil. Na década de 90, com o início 

das privatizações e criação das agências reguladoras, em especial no setor elétrico e de 

telecomunicações, abriu-se espaço para a discussão a respeito do espaço da aplicação das 

normas gerais de concorrência nos setores regulados. 

O Decreto nº 4.176, de março de 2002, cuja finalidade era estabelecer normas e 

diretrizes para a criação, elaboração, redação, alteração e consolidação e o encaminhamento ao 

Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder 
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Executivo Federal, em seus anexos I e II1, inauguram o primeiro esboço de Análise de Impacto 

Regulatório no Brasil. Estabeleceu-se que todas as propostas de atos normativos deveriam ser 

acompanhadas de um formulário (Anexo II do referido Decreto) assim como se devem levar 

em conta as questões expostas no Anexo I. 

Referido marco legal foi revogado e substituído pelo Decreto 9.191, de 1º de novembro 

de 2017. O último decreto manteve as principais características de seu antecessor, tais como a 

análise de custo-benefício dos atos normativos, e os instrumentos para a elaboração das 

alternativas2, suprimindo o Anexo II e o incorporando como parte do texto normativo. 

No ano de 2007 foi instituído pelo governo brasileiro o Programa de Fortalecimento da 

capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG (Decreto nº 6.062), tendo 

como finalidade: 

 

“Art. 1º: (...) contribuir para a melhoria do sistema regulatório, 

da coordenação entre as instituições que participam do processo 

regulatório exercido no âmbito do Governo Federal, dos mecanismos 

de prestação de contas e de participação e monitoramento por parte da 

sociedade civil e da qualidade da regulação de mercados” (BRASIL, 

2007) 

  

Referido programa é estruturado em quatro principais componentes: fortalecimento da 

capacidade de formulação e análise de políticas; melhoria na coordenação e no alinhamento 

estratégico entre políticas setoriais e processo regulatório; fortalecimento de autonomia; 

transparência e desempenho das agências reguladoras e apoio aos mecanismos de controle 

social. 

Por último, o Projeto de Lei nº 6.621 /16, chamada “Lei Geral das Agências 

Reguladoras3”, atualmente aguardando a constituição de comissão temporária pela Mesa e 

consequente parecer, em tramitação sob Regime de Prioridade define, em seu art. 9º4 a 

                                                           
1 Respectivamente: Anexo I- “Questões a serem analisadas na elaboração de atos normativos no âmbito do Poder 

Executivo” e Anexo II – “Anexo à Exposição dos Motivos do (indicar nome do Ministério ou Secretria da 

Presidência da República” nº , de de de 20. 
2 Em ordem: (i) desgastes e encargos para os cidadãos e a economia; (ii) eficácia (precisão, grau de probabilidade 

de consecução do objetivo pretendido); (iii) custos e despesas para o orçamento público; (iv) efeitos sobre o 

ordenamento jurídico e sobre as metas já estabelecidas; (v) efeitos colaterais e outras consequências; (vi) 

entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução e (vii) possibilidade de 

impugnação pelo Poder Judiciário. 
3 As agências envolvidas são: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustível (ANP); Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional das Águas 

(ANA); Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq); Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT); Agência Nacional do Cinema (Ancine) e Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) 
4 “9º Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão pelo conselho diretor ou pela diretoria 

colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, 
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obrigação de todas as minutas e propostas, por meio do envio de críticas, sugestões e 

contribuições, nos atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores 

ou usuários dos serviços prestados, antes da tomada de decisão pela direção, instituindo dessa 

forma a obrigação de realização da AIR.   

Para Borges e Salgado (2010, p. 8), a utilização do AIR pelas agências deve ser encarada 

como parte de uma aplicação racional de decisão, por ser considerado um problema de 

administração de escassez. Para os autores, além da metodologia utilizada para medir os custos 

e benefícios, que possuem como função a identificação de alternativas, o mais importante seria 

a aplicação dentro do momento em que haja uma maximização dos benefícios. 

De acordo com Castro (2014, p. 341), a mera adoção de padrões de análise de impacto 

regulatório, por si só, são insuficientes para desenvolver a harmonização regulatória pelos 

seguintes motivos: (i) cada nação trabalha independentemente seguindo interesses próprios, de 

acordo com o momento político e econômico e (ii) cada agência regulatória doméstica, atua de 

forma independente e seguindo princípios próprios.  

O método de Analise de Impacto Regulatório, no Brasil, é também elaborado a partir da 

resposta das instituições às consultas públicas. Tal método mostra-se suficientemente 

democrático, vez que proporciona a todas as instituições e organizações (públicas, mistas ou 

privadas) interessadas, uma oportunidade de participarem do procedimento de elaboração de 

novas políticas públicas.  

Considera-se louvável a iniciativa brasileira em adequar-se às recomendações 

internacionais, demonstrando o interesse em alinhar as políticas regulatórias, de maneira a 

torna-la convergente com o sistema multilateral, reduzindo a possibilidade de ocorrência das 

barreiras ao comércio internacional. 

Os temas de reforma regulatória e concorrência se relacionam na medida em que a 

OCDE, no documento “Guia para Avaliação de Concorrência” publicado em 2016, fica 

recomendado às agências antitruste realizarem uma análise de impacto regulatório, sob o ponto 

de vista concorrencial dentro dos setores anteriormente regulados e também em novas 

regulações. 

Faraco (2012, p. 360) identifica que apesar de estarem relacionados, o direito 

concorrencial e a regulação possuem características diversas. O primeiro está relacionado à 

disciplina da ação dos agentes econômicos no âmbito em que ele possui certa liberdade para 

                                                           
consumidores ou usuários dos serviços prestados.” Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3D1624A42185C07995A9D9EF21

848B93.proposicoesWebExterno1?codteor=1514475&filename=PL+6621/2016 
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fazer suas próprias escolhas. A segunda restringe o âmbito da liberdade do agente econômico, 

substituindo a escolha privada para certas variáveis econômicas de acordo com uma decisão 

estatal. 

Os potenciais conflitos podem vir a ser tanto de ordem material, quando as condutas 

consideradas anticompetitivas por uma agência não são consideradas por outra; como também 

na ordem processual, quando se discute a respeito de qual órgão possui a competência para 

avaliar os efeitos anticompetitivos de uma determinada conduta. 

A atuação do CADE se desenvolve, dentro dos mercados regulados, em dois âmbitos 

distintos: na delimitação dos espaços concorrenciais e na proteção do espaço concorrencial 

delimitado pela regulação. Conforme expresso, a própria legislação já indica a possibilidade de 

existência de competição, não obstante, algumas circunstâncias podem trazer dúvidas a respeito 

da referida limitação. 

A forma encontrada para harmonizar o entendimento tem sido feita por vias 

jurisprudenciais administrativas, nesse sentido Neto (2016, p. 25) delimita duas principais 

vertentes para a atuação da autarquia antitruste: (i) atuação sobre a própria delimitação dos 

espaços concorrenciais (i.e., promoção de competição em setores em que ela inexistia 

anteriormente); (ii) proteção dos espaços concorrenciais já abertos pela regulação (i.e., 

prevenção e repressão a infrações contra a ordem econômica nos espaços competitivos dos 

mercados regulados). 

No primeiro caso, não havendo lei que delimite o espaço concorrencial, abre-se 

possibilidade de discordância entre as agências, trazendo consigo, clara insegurança às 

instituições nacionais, derivadas do conflito de competência entre as agências. Sob esse cenário, 

destaca-se a importância de cooperação entre os agentes para redução de decisões discordantes. 

Segundo Neto (2016, p. 25) a atuação do CADE na intervenção nos setores regulados 

têm sido marcado por uma “postura de cautela e deferência”, apesar de ter se interessado pelo 

assunto, sua atuação se limita a “conselhos e sugestões sem caráter vinculante”. Cita-se, entre 

outros casos, o Processo Administrativo (PA) 19 /91, leading case dos anos 90, quando se 

decidiu que a Administração Publica não poderia ser condenada pela restrição da competição 

se o fato fosse decorrente do exercício de sua competência.5  

Já no segundo quesito (Neto, op. cit), o CADE adota uma posição mais ativa atuando 

de maneira mais intensa nos setores abertos pela lei ou regulamentação, detendo, em certos 

                                                           
5 Outros casos citados por Neto (2015, p.26 até p.33.) em que o CADE decidiu por não intervir em espaços já 

regulados foram: PA 08000.002605/97-52 (Caso BHTRANS); Consulta 34/99 (SDE ex officio vs DAC, relatora 

Conselheira Lúcia Helena Salgado, data de julgamento e de publicação no DOU não disponíveis). 
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casos, competência plena de adjudicar a concorrência e exercendo-a de maneira reiterada. Em 

especial nos setores Petrolífero e de Telecomunicações, a Autarquia antitruste brasileira 

desempenha um papel ativo na realização do controle de condutas e estruturas dos dois setores. 

No setor Petrolífero, especificamente no setor de distribuição de petróleo os  marcos 

regulatórios (Leis 9.478/97 “Lei do Petróleo” e 9.847/99 “Lei de Abastecimento”), atribuem ao 

CADE a competência exclusiva para punir infrações à ordem econômica dentro da indústria do 

petróleo6.  Exemplos da referida atuação podem ser encontrados nas condenações impostas pelo 

Conselho aos sindicatos e proprietários dos postos de combustível por casos de Cartel7. 

Nas Telecomunicações, a situação é pouco mais delicada. Segundo a Lei nº 9.472/97, 

“Lei de Telecomunicações”, há expressada menção à sujeição do setor às normas gerais de 

proteção da ordem econômica (Art. 7º, caput), e ao delimitar as competências da Agência 

reguladora “Anatel”, deixou intactas as competências da autoridade antitruste8.  

À Anatel ficam restritas as competências instrutórias, e, segundo a Lei 12.529/2011, 

prestar assistência e colaboração solicitada, além de possibilitar impugnação, em sede de 

recurso, aos atos de concentração dentro do setor, sem conferir a ela, no entanto, qualquer poder 

decisório, que cabe restritivamente ao CADE. Casos recentes envolvendo empresas como 

Embratel e Telefônica servem como exemplo para demonstrar de que forma ambas as agências 

se relacionam9. 

Conjugando as duas visões, tanto a respeito da análise de impacto regulatório como 

também da relação entre direito concorrencial e a regulação setorial, vislumbra-se que as 

intervenções do CADE nos setores regulados dependem de: (i) previsão legislativa: dita 

previsão, para tornar-se de acordo com as políticas de harmonização previstas pela OCDE 

                                                           
6 Artigo 10ºda Lei do Petróleo: “Quando, no exercício de suas atribuições a ANP tomar conhecimento de fato que 

possa configurar indício de infração da ordem econômica, deverá comunica-la diretamente ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica e à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que estes 

adotem as providências cabíveis no âmbito da legislação pertinente”.  
7 PA n. 08012.004712/2000-89 (SDE ex officio vs. Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do 

Estado de Goiás – SINDIPOSTO/GO, relator Conselheiro Roberto Pfeiffer, julgado em 03. 07. 2002, acórdão 

publicado no DOU em 01 . 08. 2002); PA nº 0801 2. 002299/2000-1 8 (Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina vs. Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis e outros, relator 

Conselheiro Afonso Arinos de Mello Franco Neto, julgado 27.03.2002, publicado no DOU em 1 9.04.2002), entre 

outros 
8 “Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 

desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, 

impessoalidade e publicidade, e especialmente: [...] XIX – exercer, relativamente às telecomunicações, as 

competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas 

as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE” 
9 PA n. 53500.005770/2002 (Embratel vs. Telecomunicações de São Paulo S.A., relator Conselheiro Luis Fernando 

Schuartz, encerrado por TCC aprovado pelo Despacho n. 03/LFS/ 2006 e homologado pelo Plenário do CADE em 

22. 02. 2006) e Pedido de Medida Preventiva n. 08700.0031 74/2002-1 9, concedida pelo Conselheiro Cleveland 

P. Teixeira, observando que a Lei de Telecomunicações determina a atuação da Anatel, respeitando integralmente 

as competências do CADE. 
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devem extinguir, por exemplo, a possibilidade de dupla avaliação entre os órgãos para que se 

evite decisões contraditórias dentro do país, além de harmonizar as regras de ordem material. 

(ii) harmonização dos objetivos das agências: dessa forma, também seria evitada a dissonância 

de atuação entre as agências reguladoras e o CADE, e consequentemente produzindo maior 

harmonia dentro do quadro institucional doméstico. 

Portanto, percebe-se que os debates acerca da atuação das normas gerais de concorrência e 

do CADE nos setores previamente regulados não se torna obsoleta, pelo contrário, com a 

crescente adoção do Brasil aos padrões sugeridos pela OCDE, as discussões retornem com 

ainda mais vigor, em vista da necessidade de harmonização com os padrões internacionais. 

 

3. A reforma regulatória em âmbito multilateral e a importância do tema coerência 

e convergência regulatória. 

 

O cenário internacional está marcado por intensa polarização dentro da política 

comercial internacional. Por um lado, ressurge um movimento protecionista de algumas nações 

como os Estados Unidos da América e seu slogan “America First”, fato que tem levado à 

política comercial internacional estadunidense ao isolamento.  

Nesta seção, se analisará quais conceitos envolvem as noções de coerência e 

convergência regulatória dentro do sistema multilateral, dando especial importância à OCDE e 

por último, no sistema de acordos preferenciais, que passam a ocupar um papel de referência 

aos temas.  

Conforme apontam Oliveira e Thorstensen (2011), outro motivo responsável pela 

fragmentação da política e economia internacional e a retração do sistema multilateral de 

comércio se da à falta de avanço nas negociações da Rodada de Doha. Consequentemente, 

aumentou-se o número de acordos preferenciais entre países mais próximos. Este 

comportamento tende a causar a falta de coordenação entre as regulações, elevando o número 

de barreiras e entraves ao comércio multilateral. 

O tema da reforma regulatória não está restrito às provisões da OCDE mas também 

encontra-se inserido no sistema multilateral, o acordo sobre serviços da OMC (“WTO General 

Agreement on Trade in Services”) elencou provisões que versam a respeito de uma boa relação 

de governança regulatória, com o principal objetivo de que elas não signifiquem uma barreira 

adicional ao comércio. 

 Percebe-se que a governança da reforma regulatória, apesar de ter sido preconizada nos 

acordos multilaterais propostos pela OMC (em especial o que versa sobre barreiras regulatórias 
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e também sobre o comércio de serviços), não elimina o fato de que as regras multilaterais não 

são capazes de eliminar ineficiências decorrentes da falta de precisão das regras e princípios 

trazidos nos acordos multilaterais.  

Referida imprecisão levou a comunidade internacional a buscar novas formas de 

garantir coerência e harmonização das políticas regulatórias, dificultada por diversos fatores 

ligados à política econômica dos países e as noções de interesse público.    

Contrariando as tendências protecionistas, a OCDE, após a crise de 2008, criou, através 

do documento 2012 Policy Outlook, um programa de reformas regulatórias tanto para os países 

que já eram membros, como para aqueles que ou pretendiam ingressar ou mesmo possuir uma 

regulação convergente com certos princípios adotados. 

Em Badin e Thorstensen (2016, p. 10) encontram-se definidos os conceitos de coerência 

e convergência, além das definições trazidas pela OCDE em cooperação.  

Em seu documento mais recente acerca do tema, “International Regulatory Co-

operation: Adressing Global Challanges 2013” a OCDE definiu a cooperação como 

instrumentos cujos objetivos são o maior diálogo entre as nações, baseado em acordos de 

notificações e consultas para adoção de novos regulamentos (parte integrante da Análise de 

Impacto Regulatório). O crescimento nas relações de cooperação entre os Estados pode ser 

traduzido pelo aumento no número de acordos ou arranjos nos diversos níveis (multilateral, 

regional ou bilateral), com vistas a trazer suporte para a criação de novas regulações que 

efetivem as noções de convergência e coerência regulatória. 

 

 

 

 

Tabela 1: Movimento de conexão entre a Cooperação e Convergência 
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Fonte: OCDE, Elaboração: CCGI-FGV /EESP 

 

 

De acordo com Mumford (2014, p.5), o termo de coerência regulatória ainda passa por 

sérios debates, não possuindo um conceito unívoco. O referido autor ainda elenca alguns 

requisitos necessários para a criação de uma rede de cooperação e coerência, que ele chama de 

“estratégias multidimensionais”: (i) Coerência entre os objetivos das políticas regulatórias 

internacionais e domésticas;(ii) Coerência entre a legislação e as agências regulatórias; 

(iii)Coerência entre a legislação e as agências em duas ou mais modelos econômicos; 

Apesar de apresentar tais estratégias, ele reconhece ainda que a aparente falta de uma sólida 

definição do conceito se dá devido, em primeiro lugar, a diferença nas experiências entre os 

países no ambiente do comércio internacional, refletindo diferentes posições dentro da cadeia 

global de valores. Ainda, e consequente da primeira, estão políticas públicas que servem como 

uma resposta aos problemas levantados pelas mesmas relações de comércio. 

Hamilton (2014, p.93), ao dissertar a respeito de coerência regulatória afirma que ela 

consiste em um quantum de mecanismos, incluindo tratados de reconhecimento mútuo onde 

cada lado decide aceitar produtos e serviços baseados em um critério de “produtos já garantido”, 

pela outra parte.  

Por último, é possível atribuir o conceito de convergência regulatória ao resultado de 

esforços relacionados de cooperação entre os países e coerência entre os entendimentos das 

agências regulatórias nacionais. Pode ser entendido, nessa seara, como o resultado de esforços 

de cooperação entre os países que, através de determinados instrumentos seja de soft law como 

recomendações não vinculantes de organizações internacionais, seja por formas vinculantes, 
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como tratados internacionais, acordos de reconhecimento mútuo, e outros instrumentos, 

atingem o grau mais elevado de harmonização entre as regulações, encerrando as contradições 

e eventuais duplicações. 

Para alcançar seus objetivos, a OCDE realiza o compartilhamento de informações 

adquiridas através de um monitoramento contínuo dos países membros e não membros, 

aplicando tais informações nos mais variados tópicos, desde concorrência até temas como 

saúde, educação e trabalho. 

Shaw (2003, p. 966) expõe que de acordo com a Convenção da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico de 1960, os objetivos da organização são 

promover políticas para que se obtenha o maior crescimento econômico sustentável, com a 

manutenção da estabilidade financeira, o maior nível de emprego e um padrão de vida 

ascendente nos Estados-Membros.   

O órgão principal é o Conselho, responsável por reunir todos os membros e tomar suas 

decisões por unanimidade de seus membros. Não obstante, vale ressaltar que as recomendações 

não possuem qualquer caráter vinculante, pois nenhum dos membros pode se comprometer 

contra sua vontade. 

 

Importa ressaltar que, a despeito da força vinculante das recomendações, por motivos 

políticos, os países acabam por incorporá-los. A entrada de novos países depende da aprovação, 

por unanimidade, dos membros do Conselho da OCDE que determinam que o governo deva 

estar em consonância com os princípios e recomendações elencadas pela organização.  

 Além dos países membros, existem também os que são considerados como 

“observadores”, que apesar de não ter vinculação com os membros, normalmente observam as 

diretrizes impostas e em alguns casos, como o Brasil, elaboram pedidos para participar, 

enquanto membros efetivos, da organização. 

Existem também mecanismos de monitoramento e de recomendações específicas a 

todos os países que tenham intenção de revisar a regulação de um tema específico (por exemplo: 

concorrência).  Chamados de “peer review” ou, “revisão pelos pares”, feito pelos próprios 

países membros, baseado nas informações trazidas pelo país analisado, que o comparam com 

os padrões de regulação considerados como “bons”. 

 Na prática, tal revisão e posterior analise é dividida da seguinte maneira: (i) 

Apresentação dos fundamentos e contextos da política regulatória analisada; (ii) Análise das 

questões substantivas: conteúdo e a aplicação da política regulatória; (iii) Analise institucional: 

de que forma se estruturam as agências e quais as suas práticas; (iv) Análise de questões 
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Legislativas (i.e., legislação pendente); (v) limites da política regulatória; e (vi) Conclusões, em 

que se apresentam os pontos considerados “fortes” e “fracos” e também onde se fazem as 

recomendações para alteração. 

Especificamente sobre o tema de concorrência, no ano de 2010, foi realizada uma 

revisão pelos pares no Brasil. Alguns dos pontos fracos identificados pela Lei anterior de 

concorrência (Lei nº 8.884/94) foram expostos, como: (i) criação de Cargos de Carreira no 

CADE; (ii) dispersão das competências no SBDC, que em tese deveriam ficar concentrados; 

(iii) ampliação dos Mandatos de Conselheiro e Superintendente-Geral; (iv) alteração quórum 

mínimo necessário no tribunal; (v) alteração do processo de notificação e revisão dos atos de 

concentração (aprovação de procedimento sumário de análise de atos de concentração); (vi) 

alteração do programa de leniência para eliminação da exposição dos beneficiários; (vii) 

promulgar projeto de lei que acabasse com a competência concorrente entre o CADE e o setor 

financeiro.  

Com a promulgação da atual Lei de Concorrência (Lei 12.529/11), algumas das 

recomendações foram atendidas, como: 

 

(i) Modificação do processo de notificação e revisão do ato de concentração: Com a 

adoção de critérios baseados em faturamento bruto doméstico das partes envolvidas, 

elencados no Artigo 88 da Lei 12.846 de 14 de novembro de 2011; 

(ii) Fixação do quorum mínimo de 4 conselheiros para promulgação de decisões: 

também incorporado pela Lei, no art. 9º; 

(iii) Aumento do tempo de mandato dos conselheiros e superintendentes: o tempo de 

mandato no conselho estendeu-se para 4 anos, enquanto que o mandato do 

superintendente geral ainda continua por 2 anos; 

(iv) Revisão e aprovação de um rito sumário para os atos que não sejam lesivos à 

concorrência: o rito sumário está previsto na resolução do CADE nº 2 de 2012, cujo 

texto foi alterado pela resolução nº 7 de 2014; 

(v) Alteração do programa de Leniência, garantindo maior proteção aos envolvidos: 

Incluídos no artigo 86 da nova Lei, e ainda, o programa de cooperação com o 

Ministério Público Federal garante aos acordos validade dentro das investigações 

no âmbito criminal. 

(vi) As competências do CADE e da SEAE foram mais bem distribuídas: à primeira é 

dada a competência adjudicatória do controle de condutas e estruturas; enquanto que 

à segunda é responsável principalmente pela advocacia da concorrência. 
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Tais recomendações seguem os princípios de transparência regulatória e boa 

governança, visam principalmente a não contradição e não duplicação de regulações pelos 

países. O programa ainda previu a chamada Análise de Impacto Regulatório a ser implantada 

pelos governos, com a finalidade de mensurar os impactos da adoção de uma nova política e de 

que forma ela interfere dentro das demais e do comércio mundial. 

Outra maneira encontrada pela OCDE com vistas a incentivar tanto a convergência 

regulatória como também a cooperação entre os países está nas chamadas Roundtables. Estes 

são ambientes criados para discussão onde cada país descreve de maneira breve de que maneira 

funciona a regulação a respeito de um tópico específico e se apresentam como instrumentos 

importantes do ponto da divulgação de informações a respeito da regulação, fator que contribui 

para indicar pontos de aprimoramento dentro dos instrumentos de investigação de todas as 

agências antitruste.  

Por considerar que as reformas do sistema de concorrência são uma consequência do 

plano de reforma regulatória elaborada pela OCDE, pois estão apoiados sobre os mesmos 

pilares: transparência regulatória e harmonização faz-se necessário explicitar alguns pontos 

sobre o cenário mundial no período de novas reformas regulatórias, em especial, àquelas que 

se iniciaram após a crise mundial de 2008.   

Tais diretrizes devem ser adotadas pelos países com a finalidade de se evitar a 

duplicação de regulações ou a contradição entre elas, fator explicitado na Recomendação do 

Conselho sobre Política Regulatória é Governança (2012, p.2), documento que inaugura tem 

como resultado um aumento de custos aos países, e consequentemente, a criação de entraves 

para o franco desenvolvimento econômico destas nações. 

 

 De acordo com o relatório OCDE International regulatory co-operation (2013, p.141): 

 

Deve-se entender a cooperação regulatória como sendo qualquer acordo 

ou arranjo, seja formal ou informal entre os países (bilateral, regional e 

multilateral) para promover alguma forma de cooperação em 

concepção, monitoramento, fiscalização ou gestão de regulamentação, 

com vistas a apoiar a coerência e a convergência das regras através das 

fronteiras. A cooperação regulatória internacional não está restrita a sua 

estrita equivalência com as obrigações legais internacionais e também 

inclui os acordos não vinculantes e os compromissos voluntários. 

(traduzido pelo autor) 

 

Ainda, ao emitir as recomendações referidas no parágrafo anterior, em 2012, a OCDE 

também reconheceu a cooperação como um meio de incentivo do movimento da economia 
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através do comércio, visando a recuperação dos países no momento pós-crise econômica 

mundial e o retorno do crescimento econômico, bem como o desenvolvimento de todas as 

nações. 

Frente ao entrave, a OCDE propõe garantir ao cenário mundial, a partir de, mas não 

restrito a 11 mecanismos expedidos no relatório 2015 OECD Regulatory Policy Outlook10, um 

ambiente de não contradição ou duplicação das regulações, uma vez que, ainda segundo 

Mumford (2014, p. 5), elas acabam constituindo novos custos a serem arcados pelas empresas 

importadoras e exportadoras, de maneira a criar entraves ao pleno desenvolvimento do 

comércio internacional, e consequentemente, paralisar todo o desenvolvimento econômico 

mundial.  

Todos os mecanismos elencados pela organização no referido documento visam o 

desenvolvimento de relações de cooperação entre os países. Não obstante, eles atingem políticas 

dos mais diversos níveis (i.e. multilateral, regional e local). 

Dentre aquelas que estão no nível local, que não exigem grande esforço de coordenação 

entre os entes nacionais estão o reconhecimento de normas internacionais e a convergência 

unilateral. A primeira pode ser firmada via tratados e acordos de mútuo reconhecimento ou 

também, como foi o caso do Brasil e a regulação antitruste, a promulgação de uma nova lei que 

atende, em grande medida, as recomendações trazidas na “revisão pelos pares” do ano de 2010. 

 Além daquelas, entre as que podem ser consideradas resultado da coordenação entre os 

entes estatais são a criação de parcerias regulatórias formais, a negociação específica de 

acordos, tratados ou convenções, a criação de acordos preferenciais, a criação de redes 

transgovernamentais, o diálogo e a troca de informações e a integração e harmonização. 

 Em Badin e Thorstensen (2016) é discutida a vital importância de se realizar um atento 

estudo da regulação dos países que possam vir a ser consideradas como barreiras internas que 

dificultem o comércio, com vistas a garantir maiores possibilidades de  harmonização entre as 

regulações, evitando-se a duplicação e contradição entre elas. 

 Ainda em Mesquita e Thorstensen (2011), percebe-se que há uma tendência 

internacional na negociação dos acordos preferenciais em se adotar uma postura pró-redução 

das barreiras regulatórias. Fato comprovado pela existência de um capítulo exclusivo do Trans-

                                                           
10 Entre os mecanismos previstos estão: (i) integração/harmonização através de instituições supranacionais ou 
conjuntas, (ii) negociação específica de acordos, tratados ou convenções; (iii) parcerias regulatórias formais entre 
os países; (iv) organizações intergovernamentais; (v) acordos preferenciais de comércio com disposições sobre 
regulação; (vi) acordos de reconhecimento mútuo; (vii) redes transgovernamentais; (viii) convergência  
unilateral; (ix) reconhecimento de normas internacionais; (x)soft law (xi)diálogo e trocas de informações 
informais; 
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pacific Partnership (TPP), atual Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP) dedicado à coerência e convergência regulatória, comprovando a profunda 

preocupação com o tema. 

Para o tema de coerência e convergência regulatória, destacam-se as recomendações nº 

10 e 1211. Nesse ínterim, o tema da coerência e convergência regulatória, no período pós-crise 

de 2008, já era amplamente discutido e promovido entre os países membros da OCDE como 

uma maneira de superar a crise econômica mundial e restaurar o desenvolvimento econômico. 

Anexo às recomendações proferidas pelo Conselho da OCDE há algumas diretrizes que servem 

para delimitar as práticas que podem vir a serem adotadas pelos Estados. 

 

3.1.Recomendações em Coerência Regulatória  

 

Conforme pontuado anteriormente, anexo às recomendações feitas no OECD Policy 

Outlook 2012, do Conselho da OCDE12, existem algumas diretrizes que deveriam ser adotadas 

pelos países visando coerência regulatória. As diretrizes sugerem aos países a criação de 

mecanismos institucionais e legislativos se resumem em: (i) diagnóstico de problemas (i.e. 

contradições) entre os níveis de governo; (ii) criação de mecanismos de coordenação entre as 

instituições e (iii) divulgação de tais práticas aos órgãos internacionais. 

 No primeiro grupo, estão os mecanismos que podem vir a servir como uma análise tanto 

da regulação vigente como também das novas regulações e seus impactos. É de comum 

entendimento entre Borges e Salgado (2010); e Castro (2014), que a Análise de Impacto 

Regulatório, nos moldes que são propostas pela OCDE serve como institucionalização do dever 

                                                           
11 “10. Promover, sempre que necessário a coerência regulatória através de mecanismos de coordenação entre os 

níveis supranacional, nacional e subnacional do governo. Identificar questões regulatórias transversais em todos 

os níveis de governo, para promover a coerência entre abordagens regulatórias e evitar a duplicação ou conflito de 

normas”. 

“12. Considerar no desenvolvimento de medidas regulatórias, todos os padrões internacionais relevantes e as 

estruturas de cooperação na mesma área e, quando apropriado, seus possíveis efeitos sobre as partes que estejam 

fora de sua jurisdição” (OECD Policy Outlook 2012) 
12 (i) Projetar mecanismos de coordenação adequados para desenvolver políticas e práticas regulatórias para todos 

os níveis de governo, incluindo, eventualmente, o uso de medidas de harmonização, ou a utilização de acordos de 

reconhecimento mútuo; (ii) Desenvolver ferramentas para diagnosticar problemas regulatórios que atravessam os 

níveis de governo (incluindo organizações supranacionais) para identificar e reformar as regulações sobrepostas; 

(iii) Aproveitar a proximidade de governos subnacionais com empresas locais e os cidadãos para desenvolver 

procedimentos de consulta eficazes no desenho da regulação refletindo melhor as necessidades locais em matéria 

de política regulatória geral, em todos os níveis de governo; (iv) Promover a partilha de informação e 

mecanismos de transparência entre níveis de governo para superar as assimetrias de informação e promover a 

complementaridade em todas as regulações; (v) Divulgar práticas inovadoras de regulação que ocorrem em nível 

local, inclusive fazendo o uso efetivo de benchmarks entre diferentes jurisdições (vi) Facilitar as variações e 

experimentações locais nas abordagens regulatórias quando for benéfico nacionalmente. (vii) Organismos 

supranacionais  com poderes reguladores devem ser encorajados a considerar e aplicar todos os aspectos relevantes 

da recomendação. 



16 
 

do Estado em medir os impactos trazidos pelas regulações e apontar possíveis substituições que 

possam ser consideradas menos danosas ao processo de harmonização regulatória. 

 Além do AIR, outro mecanismo utilizado pelas agências regulatórias brasileiras e que é 

plenamente incentivado pela OCDE é a realização das consultas públicas. Autores como Mattos 

(2004) apontam a importância da participação popular dentro do processo regulatório e 

consequente delimitação do interesse público. Ainda, para fins de exemplificação, referido 

autor (2004, p.7) utiliza como exemplo os procedimentos de consulta pública e audiência 

pública pelo qual passou o setor de Telecomunicações durante o período da privatização, nos 

anos 90. 

 Como exemplo mais recente de participação da população em processos de 

regulamentação, tem-se a discussão do fim do chamado “backlog”13 no setor de Propriedade 

Industrial. Em agosto de 2017, o então presidente do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), propôs um procedimento sumário que tinha em vista a redução do atraso no 

deferimento e posterior concessão de novas patentes14. Assim, com vistas a verificar a 

possibilidade de implementação do procedimento, houve um processo de consulta pública para 

verificar a viabilidade de concretizar o plano.  

 Sem entrar no mérito da questão, é perceptível que no que tange a democratização do 

processo regulatório, formalmente o Brasil tem avançado no sentido de possibilitar aos próprios 

cidadãos e empresas a possibilidade de participação dentro do procedimento regulatório, fato 

considerado relevante pela OCDE.  

 No segundo ponto, qual seja, o de criação de mecanismos que garantam às instituições 

a possibilidade de agirem de maneira coordenada, pode-se afirmar que promover a coordenação 

entre os agentes reguladores é importante pois evita a criação de situações como o caso da 

concorrência de competências que pode ser gerador de desentendimentos institucional, fato que 

além de prejudicar diretamente os envolvidos, prejudica também à população em geral. 

 Não obstante, os mecanismos de coordenação entre os entes estatais podem ser 

estendidos também para a criação de mecanismos que permitam o diálogo entre as agências 

reguladoras e também o poder judiciário, vez que, graças à aplicação da revisão judicial dos 

                                                           
13 Pode-se traduzir o termo “backlog” como um atraso no processo de análise dos processos de patentes do INPI. 

Dados recentes publicados no site do INPI demonstram que existem atrasos de até 14 anos a depender do setor. 

Dados disponíveis em: http://www.inpi.gov.br/noticias/em-evento-da-cni-inpi-apresenta-medidas-para-reduzir-o-

backlog-de-patentes. 
14 Em apertada síntese, o problema do atraso no processo de análise do INPI em novas patentes se dá pelos 

requerimentos técnicos envolvidos frente à falta de recursos humanos e financeiros para dar conta da demanda. A 

ideia inicial, portanto, era deferir todos os pedidos de patentes que se encontram em processo de análise para, em 

seguida concedê-las e assim, aqueles que se acharem lesados poderiam entrar com procedimentos administrativos 

e judiciais para impugnar tais decisões.  
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atos administrativos, é possível que esses atores protagonizem cenários de falta de coordenação, 

trazendo problemas idênticos à falta de coordenação entre as agências. 

 Fato que pode demonstrar esta necessidade é encontrada também na Revisão pelos Pares 

realizada pela OCDE dentro do setor antitruste brasileiro no ano de 2010. Entre as 

recomendações dadas, estava a de maior coordenação entre as decisões do CADE e do 

judiciário, que até o momento haviam protagonizado situações de desarmonia e devido ao 

tempo das investigações, as decisões e remédios trazidos pela autarquia acabavam por não 

trazerem eficácia no momento oportuno. 

 Por último, estão as deliberações que dizem respeito à divulgação e publicação dos 

métodos e das decisões que possuem maior eficácia e inovação. Nota-se que elas possuem duas 

principais características: em primeiro lugar servem para dar ciência aos estrangeiros, 

contribuindo para que haja um maior diálogo entre os estados no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novas políticas públicas, dificultando, a partir do momento em que os 

estrangeiros se conscientizam da maneira com a qual funcionam as instituições nacionais, a 

possibilidade de haverem contradições e desarmonias dentro das regulações e procedimentos 

de regulação entre os países. 

 Em seguida, argumenta-se que a expedição de informações é importante, pois, em um 

mundo onde existem redes multilaterais e regionais, que aportam grandes e verdadeiros fóruns 

de debate com a finalidade de obter melhores regulações (como o caso da própria OCDE, que 

emite periodicamente suas Roundtables), a emissão das regulações entre os países funcionam 

como matéria-prima, a base sob a qual as novas discussões são possíveis de existir. 

 Portanto, ao tentar-se extrair um sentido do que seria considerado como coerência 

regulatória, sob a ótica das recomendações trazidas em 2012 no OECD Policy Outlook, 

encontrou que ela consiste, essencialmente na promoção de meios que possibilitem uma 

coerência intra-estado com vistas a garantir a harmonização dos procedimentos. A partir da 

criação dos ditos mecanismos, tanto àqueles voltados à avaliação, divulgação e coordenação 

interna das decisões e dos processos legislativos, é possível que haja harmonia dentro das 

próprias instituições nacionais possibilitando a coerência do próprio sistema regulatório 

nacional. 

  

3.2.Recomendações em Convergência internacional Regulatória 
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Entre as recomendações que visam a convergência15, através da cooperação  dividem-

se entre deveres de cooperação Estado-Estado, em especial, no compartilhamento de 

informações acerca das regulações e ainda, na última recomendação é nota-se a opção do 

Conselho em incentivar a participação dos estrangeiros dentro dos processos de consulta de 

propostas de regulação. 

 Em recomendações recentes a respeito do tema específico de competição, 

especificamente ligado à Análise dos Espaços concorrenciais nos setores regulados, a OCDE 

publicou um guia com os princípios e diretrizes justamente nas noções trazidas com o 

documento de reforma regulatória de 2012.  

Não é errôneo afirmar, portanto, que a toda a questão da reforma regulatória e 

consequente harmonização das regras relacionadas à política de concorrência têm as mesmas 

matrizes, e, portanto as recomendações de 2012 servem como matriz e norte para todas as 

demais recomendações, principalmente na área concorrencial. 

Nesse esteio, segunda a política regulatória proposta pela OCDE, os órgãos antitruste 

são responsáveis também por analisar os impactos de novas regulações dentro da concorrência 

dentro tanto do mercado nacional como também no cenário internacional. Volta a crescer, 

portanto a importância de debates como a aplicação do Direito da concorrência dentro de setores 

regulados. 

A importância do papel da OCDE se dá não devido a um suposto caráter vinculativo de 

suas recomendações, principalmente pelo fato de que nenhum país, inclusive os membros, é 

obrigado a aderir às diretrizes e princípios que estão estabelecidas. No entanto, acontece que as 

práticas sugeridas são o resultado de intensos debates e estudos empíricos, fato que dá mais 

garantia e segurança para que os países os aplicarem.  

Necessário mencionar que, na prática, existe uma grande dificuldade em se conciliar os 

objetivos das regulações domésticas com os padrões estabelecidos multilateralmente, e é ainda 

                                                           
15 (i) Em uma economia cada vez mais globalizada, a cooperação internacional na área da regulação deve tornar-

se parte integrante da gestão de risco sistêmico e de planejamento de longo prazo da política. (ii) Os governos 

devem considerar os acordos internacionais na área da regulação na formulação de propostas regulatórias para 

promover a coerência global. (iii) Os governos devem agir de acordo com as suas obrigações decorrentes de 

tratados internacionais (por exemplo, no âmbito dos Acordos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da 

Organização das Nações Unidas  (ONU) e do sistema OMC/GATT, que exige que as  regulações concedam a 

produtos e serviços estrangeiros tratamento não menos favorável do que a produtos e serviços de origem nacional, 

ou àqueles originários de qualquer outro país). (iv) Os governos devem cooperar entre si para promover o 

desenvolvimento e a difusão de boas práticas e inovações na política e governança regulatória. (v) Os governos 

devem contribuir com fóruns internacionais, incluindo os privados ou mistos, que dão suporte para maior 

cooperação regulatória internacional. (vi) Os governos devem evitar a duplicação de esforços na atividade 

regulatória nos casos em que o reconhecimento das regulações e das normas existentes permitirem alcançar o 

mesmo objetivo de interesse público com custos mais baixos. (vii) Os processos de consulta sobre propostas de 

regulação devem ser abertos para receber contribuições de interesses nacionais e estrangeiros. 
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mais complexo para as próprias regras multilaterais tradicionais do comércio, uma vez que elas 

se limitam a proteger todos os países de uma não discriminação. 

Não obstante elas pouco oferecem no sentido de limitar políticas regulatórias 

domésticas que apresentem ineficiências ou faltas de clarezas, que acabam por igualmente 

prejudicar o desenvolvimento do comércio internacional. 

A luz destes fatos, conclui-se que a governança das reformas regulatórias perpassa o 

nível Multilateral, com a OCDE, que vêm desempenhando um papel fundamental na emissão 

de guidelines e criação de grupos de trabalhos visando a harmonização regulatória entre os 

países; e também o nível preferencial, com os Mega Acordos, destacando o CETA, que busca 

entre os países signatários, uma reforma tanto material (i.e. reforma da regulação propriamente 

dita) mas também procedimental (i.e. de que maneira e a partir de quais elementos se realiza 

uma reforma). 

 

3.3.Coerência e Convergência Regulatória em Acordos Preferenciais de Comércio. 

 

Além da OCDE, no âmbito preferencial, é possível visualizar que, em alguns casos, 

tenta-se dar uma definição de âmbito e aplicação dos conceitos de coerência e convergência 

regulatória. Em que pese referidas definições até então, só tenham eficácia entre as partes 

signatárias, elas podem ajudar no sentido de promover um entendimento comum dos conceitos 

e da abrangência da convergência e coerência regulatória. 

Badin e Thorstensen (2016, p. 38) trazem à tona que os objetivos da cooperação 

regulatória nos APCs estão relacionados à construção de confiança, de maneira a tornar o 

conhecimento a respeito das regulações de cada país, criando mecanismos de reconhecimento 

mútuo entre as nações e estabelecendo um dever de cooperação entre os Estados, para a 

elaboração e implemento de novas regulações, e promover transparência, previsibilidade e sua 

eficácia.  

Assim como no âmbito multilateral, os Acordos Preferenciais de Comércio, expõem 

como objetivo a erradicação de diferenças desnecessárias entre as regulações. O propósito deste 

objetivo é, conforme se depreende da leitura de acordos preferenciais como o Acordo de 

Parceria do Transpacífico (TPP) e o Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), 

é que com a crescente convergência regulatória haja um maior desenvolvimento industrial e 

econômico dos países, vez que acabam por erradicar custos relacionados à dissonância entre as 

regulações. 
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Não obstante, as autoras também destacam que as definições entre coerência e 

convergência trazida no âmbito multilateral, pela OCDE, e os que são enunciados nos acordos 

preferenciais. De acordo com Mesquita e Thorstensen (2016, p.11) a diferença entre eles reside 

principalmente no fato das definições trazidas pela OCDE não trazerem consigo a ideia de 

convergência regulatória, ao contrário do disposto no TPP, que entende o alcance dos objetivos 

em nível de política doméstica (i.e. coerência), a cooperação é caracterizado por um processo 

de um esforço entre Estados visando a harmonização, sendo, portanto, “duas faces da mesma 

moeda”. 

O Transpacifc partnership ou Aliança do Transpacífico (TPP) é pioneiro na matéria à 

medida que foi o primeiro a ser negociado e possuir um capítulo exclusivo dedicado as matérias 

de coerência e convergência regulatória. O objetivo principal é a promoção de um ambiente 

regulatório aberto, baseado em princípios de cooperação entre os estados e transparência 

regulatória, com a consequente redução de barreiras e contradições regulatórias. 

O uso do conceito de Coerência neste acordo16, segundo Mesquita e Thorstensen (2016, 

p. 12), refere-se ao uso de boas praticas nos processos de planejamento, concepção, emissão, 

implementação e revisão de medidas regulatórias visando a facilitação dos objetivos da política 

doméstica, bem como esforços nacionais para reforçar a cooperação regulatória no intuito de 

promover tais objetivos e incentivar o comércio internacional, o investimento, o crescimento 

econômico e o emprego. 

Conclui-se, nessa seara, que as noções de coerência e convergência regulatória ainda 

não se encontram em sintonia. No entanto, é de entendimento comum que esses conceitos 

possuem o objetivo principal de concretizar uma maior harmonização ao sistema regulatório 

mundial.  

No que diz respeito à matéria concorrencial, Buthe (2014) identifica que o maior desafio 

em se empregar uma internacionalização do direito antitruste reside na multiplicidade e 

concorrência de legislações, fato gerador de uma multiplicidade de procedimentos, levando a 

contradições e eventuais barreiras, tanto de caráter legislativo como também de caráter 

institucional (i.e. decisões conflitantes entre as agências reguladoras).  

  

 

                                                           
16 Artigo 25.2§1º: “1. For the purposes of this Chapter, regulatory coherence refers to the use of good regulatory 

practices in the process of planning, designing, issuing, implementing and reviewing regulatory measures in order 

to facilitate achievement of domestic policy objectives, and in efforts across governments to enhance regulatory 

cooperation in order to further those objectives and promote international trade and investment, economic growth 

and employment.” 
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4. Cooperação entre os Estados em antitruste - análise transversal 

 

Seguindo a proposta de análise transversal por Thorstensen (2011) dos temas de 

comércio internacional, acredita-se que o direito antitruste também pode ser entendido desta 

maneira, passando pela análise da maneira como se desenvolve as políticas nos seguintes níveis: 

multilateral, preferencial, regional e domestico. Nesta seção analisaremos quais são as formas 

que se manifestam estas ações de cooperação; se elas são eficientes e se os países estão 

realmente engajados.  

A cooperação nas regras relacionadas ao antitruste, segundo Budzinski (2014, p.7) 

perpassam os seguintes níveis de integração, do mais fraco ao mais forte: uma estratégia 

unilateral, com a execução extraterritorial baseada na teoria dos efeitos; A promulgação de 

tratados bilaterais entre os países e a governança em âmbito multilateral, realizada 

principalmente pela OCDE e também por uma rede que ganhou muita importância, pela 

qualidade técnica de suas recomendações e a ampla aceitação pelos países, nas últimas duas 

décadas, a ICN. 

Referido autor identifica alguns pontos que a governança da política de concorrência 

tende a objetivar, e ao mesmo tempo reconhece que elas são desafios a serem superados. São 

eles: a Harmonização dos objetivos perseguidos pelas políticas de antitruste, assim como a 

unificação dos procedimentos decorrentes da mesma política. 

De antemão vale ressaltar que, em todos os níveis estudados, o que se pretende nos 

acordos e na governança, no atual cenário, é, predominantemente a harmonização das regras 

procedimentais de investigação e execução das políticas. Todos os tratados e recomendações 

praticamente não fizeram referência a quaisquer mudanças de regras materiais no que diz 

respeito a, por exemplo, teorias do dano; regras que determinem eficiência dos atos de 

concentração; de que forma auferir danos sofridos pela existência de cartéis e assim por diante. 

Portanto, a importância todos os acordos e da governança realizados pela OCDE é, em 

síntese, harmonizar em primeiro lugar os procedimentos e as regras com vistas a não criar 

dissonâncias de entendimento quanto aos procedimentos e execução das decisões, com vistas 

principalmente a reduzir os custos estabelecendo um procedimento mais eficiente baseados em 

trocas de informação, transparência regulatória e consequentemente harmonização.  

 

4.1.Aplicação da legislação antitruste em outras jurisdições: território, nacionalidade 

e efeitos 
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A aplicação não coordenada de legislações pode ser entendida como uma extensão do 

princípio da soberania do Estado, quando um Estado avoca a competência adjudicatória e 

investigativa para si, baseado em alguns pressupostos. Dada a inexistência de coordenação e 

cooperação neste tipo de repreensão, nota-se que ela não serve para harmonizar nem os 

procedimentos, pois cria competências concorrentes que podem levar a resultados discrepantes 

ou os objetivos das políticas e a forma como serão elaboradas.  

A teoria dos efeitos e sua aplicação no direito antitruste originaram-se no direito 

estadunidense com a promulgação do Sherman Act. Por se tratar da primeira legislação 

antitruste do mundo, ela previa que todos os casos de condutas anticompetitivas que gerassem 

os efeitos dentro do mercado americano seriam julgados em sua própria jurisdição. Após a 

promulgação do Sherman Act, a União Europeia, no seu tratado constitutivo (i.e. Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia), também tratou de inserir, no que dizia respeito ao regime 

de concorrência, disposições permitindo a aplicação extraterritorial da legislação antitruste. 

Em Forgioni (1998, p. 384) identifica os pressupostos da extraterritorialidade na 

aplicação da legislação antitruste como (i) territorialidade; (ii) nacionalidade do agente e (iii) 

local de verificação dos efeitos. Naturalmente, ao aplicar a legislação nacional, as agências não 

aplicam cada um dos pressupostos isoladamente, sendo comum conjugá-los.  

O primeiro critério implica a aplicação da norma vigente no mercado em que se verifica 

a prática restritiva de concorrência, sendo consoante com o princípio do direito internacional 

de soberania estatal. Na Lei de Concorrência brasileira, o art. 2º consagra referido princípio ao 

definir que “Aplica-se esta Lei (...) às práticas cometidas (...) que nele produzam ou possam 

produzir efeitos”. 

A aplicação do segundo critério, o de nacionalidade, traz consigo diversas dificuldades, 

como a definição da personalidade jurídica das empresas, pois cada estado possui a prerrogativa 

de definir os elementos que compõem tanto a nacionalidade como também a personalidade, 

acarretando falta de divergência. Mesmo assim, o Direito Internacional reconhece critérios 

como o local da sede da empresa e do local de incorporação. (Silva, 2006) 

Já a verificação dos efeitos e a consequente aplicação da legislação doméstica, também 

conhecida como effects doctrine17, importa, ressaltar a definição do mercado relevante para o 

início das investigações (Forgioni, 1998) (Silva, 2006). O Estado iniciaria a investigação 

sempre no momento em que seu mercado relevante fosse atingido.  

                                                           
17 Terminologia utilizada por autores nacionais e estrangeiros como Forgioni, 1998; Silva, 2006; Budzinski, 

2014 e Buthe, 2015 
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De qualquer maneira, o início de uma investigação em uma jurisdição não impediria a 

existência de competência concorrente em outro Estado que também tivesse um de seus 

mercados afetados. Desta maneira, persistiria o problema da multiplicidade de procedimentos, 

multiplicando assim os custos com agências e também a possibilidade de decisões destoantes e 

contraditórias. 

O leading case da fusão entre General Eletric (G.E.) e Honeywell, dentro do mercado 

aeronáutico, demonstra os resultados de uma investigação desarmônica entre as agências. Em 

2001 o tribunal europeu bloqueou a fusão entre as duas grandes empresas, de maneira a criar, 

segundo Robertson (2012, p.2), apesar de um histórico de cooperação entre EUA e União 

Europeia sobre o assunto, análises de órgão diferentes chegaram a duas conclusões conflitantes. 

O efeito deste tipo de conduta foi batizado de “Hold-up”, pois a reprovação em uma única 

jurisdição acabou comprometendo toda a operação, “segurando-a”. 

Além do conflito positivo de jurisdição, nomeado por Forgioni (1998, p.390)18, que 

corresponde ao conflito de leis aplicáveis e decisões proferidas, a autora também identifica a 

existência de leis que funcionam de forma a impedir a cooperação, ou até mesmo invalidar a 

decisão proferida por outra jurisdição (como o caso de não homologação de decisão estrangeira 

por ofensa à norma de ordem pública19).  

A autora classifica essas leis de bloqueio da seguinte forma (1988, p.393): (i)  as que 

impedem a homologação ou execução de sentenças estrangeiras; (ii) outras que dificultam ou 

impedem a colaboração de autoridades, pessoas físicas ou jurídicas que estejam domiciliadas 

ou sediadas no país, nos processos conduzidos por jurisdição estrangeira; (iii) por último, 

aquelas que elimina efeitos já produzidos por sentenças estrangeiras20. 

Ressalta-se, assim a necessidade de uma governança a nível global, com vistas à 

harmonização tanto dos procedimentos como também das regras materiais que envolviam a 

concorrência. Robertson (2012), entusiasta da Organização Mundial de Comércio, afirmou que 

ela exerceria um papel fundamental e avocaria a competência de regulamentar o tema da 

concorrência, e que o tribunal de resolução de controvérsias seria uma arena ideal para a solução 

das disputas decorrentes de decisões conflitantes. 

                                                           
18 Em outra passagem do livro (p.389), a autora identifica que de forma geral, os autores do antitruste geralmente 

confundem os conceitos de legislação aplicável e jurisdição competente mas esclarece: “Em se tratando de seu 

caráter de ordem pública, não se podendo falar em aplicação voluntária de lei estrangeira por uma corte a qualquer 

prática restritiva da concorrência (...) em se tratando de antitruste, usa-se  geralmente a expressão “lei aplicável” 

como sinônima de “alcance da jurisdição de um determinado país” 
19 Segundo o Artigo 216 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF): “Não será homologada 

sentença que ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes” 
20 Neste ponto, Forgioni também faz menção a algumas disposições da lei britânica de 1980. 
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Na prática, o case de maior sucesso envolvendo a autarquia antitruste brasileira (CADE) 

em operações de fusões internacionais foi no mercado de compressores. Neste caso, ela atuou 

conjuntamente com as agências Department of Justice (agência estadunidense) e também com 

Directorate-General for Competition (agência europeia), trocando informações, fato que 

possibilitou uma apreensão simultânea de documentos, não permitindo uma eventual destruição 

de provas, ou que as empresas envolvidas descobrissem alguma forma de burlar qualquer uma 

das legislações. 

Nota-se, portanto que quando falamos harmonização, assim como cooperação 

internacional entre as agências e os Estados, aplicações de teorias unilaterais não se encaixam 

e os países devem envidar esforços para redução deste tipo de prática, caso contrário, o principal 

objetivo da cooperação, qual seja, a unificação dos procedimentos e ainda, a harmonização dos 

objetivos perseguidos pela legislação antitruste, resultando em redução dos custos; 

transparência e coerência não poderão ser atingidos. 

 

4.2.Governança em Acordos preferenciais e nas redes regionais 

 

4.2.1. Sistema preferencial de acordos 

  

4.2.1.1.Comprehensive and Economic Trade Agreement  

 

Para a análise do nível preferencial e regional, nos quais estão presentes também os 

chamados Mega-Acordos foram escolhidos, em primeiro lugar,  o acordo negociado entre 

Canadá e União Europeia intitulado Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) 

e assinado no ano de 2017 e ainda, o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership (CPTPP), assinado em 2018 

 

O primeiro acordo foi realizado entre União Europeia e Canadá, com vistas ao estímulo 

de comércio entre as nações assim como o crescimento econômico, e no número de empregos. 

Os temas principais trazidos pelos acordos dizem respeito ao setor de comércio eletrônico, 

telecomunicações, investimento Em seu capítulo a respeito de política de concorrência, o 

objetivo central apresentado é a realização efetiva de controle de condutas (através do combate 

a cartéis e abuso de posição dominante) e de controle de Estruturas. 

O principal mecanismo de reconhecimento presente no acordo é o reconhecimento 

mútuo tanto da importância da política de competição como também da competência das 
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agências para julgar os casos que ocorrem dentro de suas respectivas jurisdições sobre suas 

próprias leis. 

Assim, com dito reconhecimento, é inegável que o tema da política concorrencial tenha 

garantido um maior espaço, e que ele não se restringe a políticas de defesa comercial, pelo 

contrário, com uma economia globalizada, os países estão cada vez mais preocupados com o 

risco da existência de condutas unilaterais, o aparecimento de cartéis e fusões que destruam a 

concorrência ou criem barreiras a novos entrantes. 

As provisões do acordo preferencial não solucionam os principais problemas citados 

anteriormente: não harmonizam as políticas e definem parâmetros para aplicação e execução 

das respectivas leis antitruste, como também não eliminam completamente o risco de 

duplicação dos esforços na investigação. Em si, continua sendo um sistema não coordenado. 

Autores como Katz e Scharwz (2017), em que pese o CETA tenha por escopo aumentar 

os benefícios trazidos pela liberalização da política comercial, ele deixa claro que as estruturas 

de mercado deverão ser mantidas, reprimindo atuações anticompetitivas pelas empresas e os 

Estados. Ademais, o tratado reafirma o compromisso de cooperação entre seus signatários e 

pouco inova em trazer outras provisões, ou mesmo criar grupos de trabalho voltados para o 

Estudo da concorrência e emissão de melhores práticas, se limitando apenas a afirmar que a 

aplicação da política de concorrência é necessária para garantir os benefícios da liberalização 

do comércio entre as partes.  

Ainda, dentro de uma economia globalizada, entende-se que o sistema preferencial de 

acordos não possui o condão de solucionar os problemas de harmonização dos objetivos da 

política antitruste e muito menos a questão da multiplicidade de procedimentos distintos, uma 

vez que estes acordos ficam adstritos apenas às partes signatárias, e consequentemente, o 

problema da não coordenação e da aplicação unilateral da teoria dos efeitos não fica 

completamente resolvido. 

 

 

4.2.1.2.Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership  

 

O Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, também 

chamado de TPP 11, pois é formado pelos 11 países que eram parte do anteriormente negociado 

Trans-Pacific Partnership, mas desde a saída dos Estados Unidos da América os países 

continuaram suas negociações e o acordo foi assinado em Março de 2018. No que tange a 

matéria exclusivamente antitruste, absorveu-se por completo as disposições do acordo anterior. 
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De forma diversa ao CETA, o CPTPP prevê um capítulo exclusivo dedicado à coerência 

e convergência regulatória. Nesse sentido, no momento em que é feita uma leitura sistemática 

do acordo, pode-se considerar que toda a política de concorrência descrita no acordo deve levar 

em conta as noções de coerência trazidas. 

Especificamente a respeito da matéria de concorrência, o CPTPP não traz quaisquer 

inovações se comparadas com os demais acordos de comércio plurilaterais. De modo geral, ele 

prevê o dever de informação e cooperação entre as agências antitruste de cada um dos Estados 

signatários, para efetivo combate a condutas anticompetitivas e controle de fusões. Autores 

como Smith, Taylor e Vande-Kerchove ( 2016, p.1) apontam que o fato de todos os países já 

possuírem uma consolidada política e regulação antitruste os levou a não criar muitos 

embaraços durante a negociação do acordo. 

Esses mesmos autores ainda identificam problemas relacionados a omissões dentro do 

acordo relativos à competência nos casos de repressão à cartéis e embarcações  especificamente 

sobre, as jurisdições competentes para investigar a adjudicar as condutas, permitindo a 

existência de múltiplos procedimentos de investigação, e isso, conforme exposto anteriormente, 

leva a um aumento na possibilidade de divergência e contradição entre as regulações e as 

decisões das agências. Além dessa omissão, muitas outras foram citadas pelos autores, como a 

não-proibição do uso da legislação nacional para criar monopólios de exportação. 

Outro destaque se dá ao fato do acordo não impedir que os países criem leis específicas 

que interfiram dentro do sistema concorrencial. Simplificadamente, o acordo não impede que 

os países imponham a criação de barreiras legais à entrada e permanência de novos participantes 

do mercado, criando ou aumentando potencialmente a ocorrência de monopólios e oligopólios. 

Em que pese o acordo ter como princípio a não interferência direta dentro dos assuntos 

de Ordem Pública, omitir-se à respeito do tema contradiz a própria ideia de liberalização 

comercial e globalização, não servindo ao objetivo de harmonização através da coerência e 

convergência. 

A situação se agrava quando também encontramos a falta de mecanismos voltados a 

mecanismos que proporcionem a coordenação da execução pelas agências reguladoras. A 

principal crítica de Smith, Taylor e Vande-Kerchove ( 2016, p.1) se limita ao fato de o acordo 

do CPTPP apenas recomendar que as legislações nacionais sigam os princípios do chamado 

Cooperação Econômica Ásia-Pacifico (APEC)21, sem, no entanto, dar indícios de quais seriam 

                                                           
21 APEC é um fórum internacional que atualmente conta com 21 membros, entre eles a América do Norte, 
Oceania e Países da Ásia e a Rússia. Criada em 1989 com o advento dos blocos regionais e em vista da crescente 
interdependência entre economias da Ásia e do Pacífico, ela possui o objetivo de colaborar com o aumento do 
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estes princípios e quais regras e objetivos as legislações nacionais deveriam estabelecer, 

deixando uma lacuna que compromete a realização da convergência e da coerência no âmbito 

da política de concorrência. 

Todos estes apontamentos apresentados servem apenas como um alerta e é possível que 

os obstáculos sejam superados conforme a prática e a necessidade dos países signatários. 

Naturalmente, conforme o acordo é colocado em prática e as autoridades percebam suas falhas, 

é provável que sejam criados meios, como apêndices ao tratado para solucionar essas questões. 

  

4.2.2. Redes regionais 

 

Importante ressaltar que a nível regional, existem grupos espalhados por todos os 

continentes, e muitas vezes, mais de um grupo pra cada um dele, como o caso da European 

Competition Network, compostos por membros da União Europeia e a Nordic Alliance, 

compostos somente pelos países nórdicos. 

Essas redes de integração regionais, no entanto, não ocorrem somente entre os países 

mais desenvolvidos. É possível destacar, a existência da rede CARICOM, formada por países 

membros da América Central.  A existência de tais redes decorre da proximidade entre os países 

e, como consequência, o aumento da confiança entre as agências e seu incentivo para cooperar 

entre si. 

A questão da confiança, portanto, apresenta-se como um elemento fundamental para o 

desenvolvimento da cooperação e consequentemente da harmonização das medidas antitruste. 

Em níveis mais elevados de coordenação, as jurisdições podem optar por criar ações conjuntas, 

como a deflagração de operações de controle de condutas ou até mesmo coordenar os remédios 

aplicados para evitar o efeito hold-up. 

 

4.2.2.1.MERCOSUL 

 

Entre os países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Protocolo de Fortaleza, 

surgido como resultado do Comitê Técnico nº5 e assinado na década de 90 é responsável por 

definir a defesa da concorrência, assim como a defesa comercial, como prioridade e possuía os 

objetivos de desenvolvimento econômico e também a integração regional.  

                                                           
padrão de vida e ensino através o crescimento econômico, estabelecendo novos mercados para produtos agrícolas 

e matérias prímas, além do mercado europeu. Mais informações disponíveis em: https://www.apec.org/ 
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Não obstante, fatores como não assinatura do referido protocolo entre os países, como 

foi o caso de Uruguai e Paraguai, fez com que a referida medida nunca tivesse tido uma plena 

eficácia entre os membros. Em 2016, pensou-se em criar um novo texto com vistas a alterar o 

protocolo, levando em conta sua baixa efetividade. Na prática, a referida baixa adesão levou 

aos países, no âmbito do MERCOSUL não criar uma cultura regional de proteção de 

concorrência. Não obstante, o fato de o Grupo de trabalho ainda estar ativo, e contar com a 

presença das agências antitruste, não impede que sejam desenvolvidos outros trabalhos que 

resultem em uma solução mais eficaz. 

Se por um lado, a similaridade de situações políticas, sociais e econômicas pode ser 

considerada um fator que aproxime os países de uma determinada região e acabe servindo como 

um estímulo para cooperação e convergência no antitruste, segundo a pesquisa realizada pela 

OCDE em conjunto com a International Competition Network (ICN) denominado OECD/ICN 

International Coooperation Enforcement Survey 2013, por outro lado, essa mesma situação 

pode representar também um ponto negativo.  

Ao passo que todos os países de uma mesma região possuam um ponto fraco em comum, 

seja ele de natureza legal (i.e. restrições legislativas à cooperação) ou prática (i.e. baixa 

disposição para a cooperação), existe uma tendência, como pode ser comprovado pelo caso do 

MERCOSUL, a não haver uma melhora, ou incentivos para minimizar essas brechas. 

Ainda, a cooperação Regional, em que pese possuir sua importância, também não 

servirá se, por exemplo, mesmas empresas atuarem em regiões distintas que não possuam uma 

tradição de cooperação. Dessa forma, continuam sem solução as questões relativas à 

harmonização das regulações e também da duplicação de investigações e riscos de decisões 

divergentes e contraditórias. 

Não obstante, outro fator que merece destaque e já é apontado por autores como Jaeger 

(2008, p. 366) argumentam uma tendência as regulamentações do MERCOSUL e da União 

Europeia chegarem a um ponto de convergência e harmonização, visto que ambas as regulações 

estão de acordo com a mesma proposta, qual seja, a de estabelecer um processo de integração 

entre os procedimentos  criando o chamado diálogo transatlântico (transatlantic regulatory 

dialogue22). 

                                                           
22 Para o tema de harmonização de regulamentações entre o MERCOSUL e a União Europeia, recomenda-se 

enfaticamente a leitura do relatório produzido por Badin e Thorstensen (2016). Outros autores que se debruçam 

sobre o tema, desta vez especificamente sobre a integração regulatória entre Estados Unidos da América e União 

Europeia, Bermann (2007).  
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A criação de grupos de trabalho regionais é essencial, pois, por um lado, identificam 

quais são os pontos fracos da região e podem trabalhar de maneira à solucioná-los, e ainda, 

possui o condão de incentivar a criação de relações de confiança com as outras agências 

reguladoras da região e também do resto do globo. 

Para que haja então um maior desenvolvimento de políticas de coerência e convergência 

no antitruste, sob o prisma regional, todas as regiões devem colaborar, seja com a contribuição 

via grupos de trabalho, ou até mesmo acordos entre as regiões, sob a finalidade de garantir 

maior harmonia a respeito dos procedimentos e, consequentemente, nos objetivos das políticas 

públicas que, conforme explicitado, é o motor da elaboração de novas regulamentações. 

 

5. Cooperação multilateral: resultados alcançados pela OCDE 

 

No âmbito multilateral, como já explicitado anteriormente, a rodada Doha não 

prosperou nas negociações, e a OCDE têm desempenhado importante papel na emissão de 

recomendações entre os países, além da criação de espaços de discussão entre todas as agências 

com as chamadas Roundtables, que garantem à instituição ser reconhecida como um espaço de 

debate e aprendizado mútuo entre os países.  

 

Entre as principais recomendações do conselho, existem algumas reputadas mais 

relevantes que são sempre referenciadas tanto em novas resoluções como também em trabalhos 

acadêmicos são: 

 

(i) Recomendações a respeito de efetivas ações contra Cartéis (Recommendation 

concerning Effective Action against Hard Core Cartels) - 1998 

(ii) Lutando contra Cartéis. Dano, Sanções efetivas e Acordos de Leniência (Fighting 

Hardcore Cartels; Harm, Effective Sanctions and Leniency Programs) - 2002 

(iii) Recomendações sobre Revisão de Fusões (Recommendation concerning Merger 

Review) - 2005 

(iv) Recomendações concernentes à Cooperação internacional em investigações e 

procedimentos - 2014 

(v) Guia para avaliação de concorrência - princípios e diretrizes - 2016 
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Além destes, a pesquisa realizada em conjunto com a ICN em 2013 (Secretariat Report 

on the OECD/ICN on International Enforcement Co-operation) é de vital importância para 

refletir acerca da atual conjuntura e quais seriam os próximos procedimentos adequados. De 

antemão, observa-se seus resultados ensejaram a criação da supracitada resolução de 2014 

acerca das investigações e procedimentos (Recomendações concernentes a cooperação 

internacional em investigações e procedimentos).  

 

A pesquisa foi realizada baseada em questões enviadas para um total de 57 países, em 

que 55 respostas foram utilizadas. Entre os países, 32 eram membros da OCDE; 13 eram 

membros observadores e 11 eram representados pela ICN, mas não eram membros ou membros 

observadores. As perguntas eram divididas em perguntas quantitativas e também qualitativas. 

  

A primeira das questões questionava as experiências das agências reguladoras em 

cooperação internacional. Esta pergunta, com maior cunho qualitativo, perpassou assuntos 

como objetivos das agências ao iniciar uma relação de cooperação, sua importância para as 

investigações; melhores e piores experiências e a utilidade de cooperação internacional para 

estratégias de execução. Por último, de que maneira eram medidas as relações custo-benefício 

em cooperar.  

Surpreendentemente, segundo a pesquisa, 46 países, totalizando 84% afirmaram que a 

política de cooperação é uma prioridade contra apenas 7 (8%) que afirmaram não estarem 

envolvidos. O principal motivo apontado foi a garantia de maior facilidade em investigações 

através de instrumentos como troca eficiente de informações sobre as investigações e 

assistência técnica. Outra resposta frequente foi a coordenação na aplicação de remédios.  

 



31 
 

Gráfico 1: Objetivos perseguidos pelas agências antitruste ao cooperarem 

 

              Fonte: OCDE, 2013, p.37 

 

Os resultados demonstram, portanto, que a cooperação não se restringe a pura e 

simplesmente a coordenação de ações em investigações, mas também, com a troca de 

informações sobre a aplicação dos remédios é possível detectar que algumas agências, ao 

cooperarem com outras mais experientes conseguem absorver técnicas para maior eficácia em 

seus remédios domésticos. 

É certo afirmar, que a OCDE funciona, para alguns países não apenas como um emissor 

de recomendações e guias para melhores práticas, mas também como um ambiente de discussão 

na busca por melhores e mais eficazes práticas. Fato reforçado pela existência das chamadas 

Roundtables, cuja função é debater acerca de um tema controverso relativo à concorrência.  

Neste ambiente, a agência reguladora de cada país fornece informações à respeito do 

tema, dividindo experiências e garantindo maior transparência à todos os membros e não 

membros. Assim, dois dos maiores objetivos da cooperação já se concretizam quais sejam: a 

troca eficiente de informações e o dever de transparência regulatória. 

Importa dizer que os benefícios citados e a cooperação, via de regra, ainda vêm de 

maneira considerada informal, e ocorre geralmente antes da deflagração de uma operação 

dentro do país que busca apoio. A cooperação informal, conforme ressaltado na ICN-OCDE 

Survey 2013 (OCDE, p. 40) advém juntamente com uma relação de confiança entre as agências 

e só pode funcionar a partir do momento em que ela se concretiza. 

A necessidade de confiança reflete também na questão da cooperação entre membros 

de uma mesma rede. Por exemplo, na União Europeia existe a European Competition Network 

(ECN), que na mesma linha da ICN e da OCDE é quem serve como fórum e incentiva a 
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cooperação entre as agências europeias. Ela surgiu nada mais como resultado de uma confiança 

mútua entre os países que, em reiterados casos foram capazes de cooperar e criar uma relação 

de confiança forte o suficiente para institucionaliza-la. 

Ressalta-se que também existem determinados custos a serem suportados pelas agências 

ao cooperarem, entre eles a restrição dos recursos. Um problema que praticamente inexistente 

foi o medo da divulgação de informações confidenciais. Esse fator demonstra que os países que 

fazem o uso da cooperação internacional possuem confiança suficiente sobre a maneira de 

tratamento das informações confidenciais utilizadas na investigação. 

 

Gráfico 2: Custos da Cooperação internacional, segundo os Estados 

 

 Fonte: OCDE, 2013 p. 44 

 

A respeito destas informações, importante destacar que segundo a última recomendação 

em investigações e procedimentos, foi deliberado aos países da OCDE a criação de uma rede 

de troca de informações confidenciais, todas baseadas em permissões “Waivers”, para serem 

utilizadas dentro das investigações. 

Referida pesquisa ressaltou que, para a efetiva troca das provas produzidas terem o 

condão de serem trocadas pelas agências devem ter sido submetidas à contraditório dentro da 

jurisdição produtora da prova e atenderem a todos os requisitos de validade dentro de ambas as 
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jurisdições envolvidas. De maneira geral, as informações que devem ser trocadas são relativas 

à acordos de leniência produzidas em caso de cartel e ainda informações sobre análise do 

mercado relevante dentro do controle de fusões. 

A preocupação com a validade das provas produzidas resulta de uma cautela em não 

abrir brechas para uma revisão judicial das decisões proferidas pelas agências. A principal 

consequência danosa a ser considerada está na demora para execução “enforcement”, das 

decisões, que no caso do controle de estruturas, gera o indesejado efeito “hold up”. 

 

Especificamente dentro do controle das condutas, especialmente no que se refere à 

formação de cartéis internacionais, há uma extensa preocupação das agências reguladoras com 

a realização de operações de maneira coordenada e conjunta. Isso decorre da possibilidade de, 

com a possível falta de cooperação das agências resultar na destruição de provas produzidas 

dentro de outras jurisdições, fato que prejudicaria uma repressão aos cartéis no âmbito global. 

 

 

 

 

Gráfico 3:Casos de Fusões - ranking dos tipos de cooperação de acordo com a 

frequência 

 

    Fonte: OCDE, 2013, p.70 
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Gráfico 4: Casos de Cartéis - ranking dos tipos de cooperação exercidos de acordo com 

sua frequência 

 

       Fonte: OCDE, 2013, p. 72  

 

A cooperação em controle de estruturas (i.e. fusões), conforme demonstra o gráfico se 

atém às questões procedimentais, como compartilhamento de informação à respeito do status 

das investigações e de documentos públicos. também é possível observar que, dentro do espaço 

amostral oferecido, existe a discussão acerca do direito material sobre violação da concorrência 

e teorias do dano. 

À respeito do último tema, nas anteriormente referidas recomendações, os membros do 

conselho da OCDE sugeriram que fosse implementado um sistema de consultoria dos outros 

países à respeito dos impactos de operações nos outros países. Acredita-se que este seria um 

método de incentivo à adoção de remédios coordenados nos casos de fusões e diminuiria a 

possibilidade de dissonância entre as jurisdições, com a consequente redução de efeitos “hold 

up”. 

Importa ressaltar que a própria recomendação expõe que a consulta realizada pela 

agência e o consequente parecer do estrangeiro não possui um caráter vinculante, e que, apesar 

do fato dos interesses públicos estrangeiros serem levados em conta, eles não necessariamente 

precisam constituir um fator decisivo na implementação de remédios. Busca-se, portanto, uma 

mediação entre os interesses públicos nacionais e os estrangeiros, além de incentivar uma troca 

eficiente de informações. 
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Em que pese a cooperação internacional em antitruste ser uma das formas de maior 

garantia de eficácia de repreensão a condutas anticompetitivas, podemos observar, conforme a 

tabela 2 que um dos principais objetivos da cooperação no controle das estruturas, qual seja, o 

de execução conjunta de remédios adequados, é realizado por menos da metade do total de 

países que responderam ao questionário. Demonstrando assim, baixa maturidade institucional 

ou legislativa para conseguir, através da cooperação, um efetivo controle de condutas e 

estruturas. 

Cenário similar pode ser encontrado dentro do controle das condutas, especificamente 

na repressão à cartéis, onde apesar da valorização dos chamados down raids, ou seja, apreensões 

coordenadas entre as agências com a finalidade de evitar a destruição das provas e assim punir 

efetivamente os cartéis internacionais. No relatório sobre cartéis de 2002, a OCDE revelou que 

em 16 cartéis investigados entre os anos de 1996 até 2000, custaram aproximadamente 55 

bilhões aos consumidores ao redor do mundo. 

Conforme destaca Araújo (2012, p. 225), “as jurisdições que adotam o combate à 

cartéis como prioridade possuem um duplo desafio: por um lado, elevai o receio da detecção 

(...) e instituir a ameaça de punições severas”. Assim, a cooperação entre os entes se revela 

como uma peça fundamental para o primeiro quesito, uma vez que seja possível, a partir da 

criação de fóruns de discussão e consequentemente aumentar a qualidade dos métodos 

utilizados. 

Dentro da cooperação em condutas unilaterais, ou , segundo a Lei brasileira, “Abuso de 

Posição dominante”, conduta anticompetitiva que compreende a capacidade de um agente do 

mercado agir de maneira indiferente aos demais agentes, impondo determinadas condutas que 

criam barreiras à entrada de novos concorrentes e/ou destroem a concorrência pré-existente, a 

situação é ainda pior, conforme demonstra o gráfico. 
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Gráfico 5: Casos de Condutas Unilaterais - ranking dos tipos de cooperação exercidas de 

acordo com sua frequência 

 

        Fonte: OCDE, 2013, p. 74 

 

Entende-se que, pelo fato de as condutas unilaterais serem mais complexas de se 

detectar, pois são analisadas apenas a partir dos efeitos gerados, e só podem ser punidas se esses 

efeitos forem identificados como prejudicial à concorrência local, fato que varia de acordo com 

as regras substantivas de cada um dos países, e por consequência, a cooperação neste tipo de 

atividade torna-se mais complexa. Logo, dada a dificuldade em harmonizar alguns conceitos, 

decorrentes da própria escolha política interna dos países, como a noção de mercado relevante, 

e teoria do dano causado pelas condutas unilaterais, torna-se compreensível o fato de haver um 

menor engajamento internacional na matéria. 

Entretanto, percebe-se que existe uma menor ocorrência inclusive no quesito de mera 

notificação e informações acerca do status das investigações, fato que se reflete diretamente na 

quantidade de países que possuem frequência em coordenar ações conjuntas e também a 

realização de remédios e sanções coordenadas, demonstrando que para esta área ainda deve ser 

francamente desenvolvida. 

Portanto, ao verificarmos que a frequência da cooperação em operações conjuntas e 

mais ainda em imposição de sanções é relativamente baixa, é mostrado que ainda há de se 

avançar neste quesito. 

Diante do quadro apresentado, qual seria a principal importância da OCDE, ou seja, de 

que maneira ela deve atuar, ou continuar atuando, com vistas a melhorar o cenário internacional, 
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ou seja, dar maior incentivo para as práticas coordenadas, facilitando a harmonização das regras 

e procedimentos? 

Cumpre destacar que as mudanças no cenário internacional não ocorrem de forma 

abrupta, mas que são resultados de políticas planejadas e trabalho contínuo, e a OCDE têm se 

revelado como um importante fórum de discussão e suas pesquisas e recomendações sido 

servido para a transformação tanto na política regulatória como na política de concorrência. 

Gerber (2012, p.277) identifica que sob o cenário de uma economia globalizada, a 

governança do sistema de concorrência necessita de apoio da legislação nacional (através da 

redução das barreiras regulatórias), e tal apoio seria dado a partir da verificação dos custos e 

dos benefícios atrelados à inserção do Estado na economia internacional. Os principais 

benefícios elencados pelo autor estão relacionados a possibilidade de se desenvolver um estado 

de bem-estar social concomitantemente à inserção da economia no globo. Reduzindo as 

barreiras à competição, é possível criar mercados mais eficientes, reduzindo o desperdício e 

também o custo aos consumidores. 

Nesse ponto, tanto a OCDE, como também a ICN, enquanto organizações internacionais 

que se propõe a garantir harmonia e a não contradição regulatória deveriam continuar 

realizando este papel de maneira enfática e incansável, como tem feito até agora. 

 

5.1. Fatores encontrados como entraves para efetiva cooperação e futuro da OCDE no 

antitruste 

 

Dentro do prisma da cooperação internacional, faz-se necessário delimitar quais são os 

principais fatores que se apresentam como entraves à colaboração entre os agentes, e de que 

maneira eles podem ser superados. 
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Gráfico 6: Ranking das limitações apresentadas pelos países para efetivação da 

cooperação 

 

Fonte: OCDE, 2013, p. 104 

 

Gráfico 7: Limitações - pontuação média referente à importância dos fatores 
(0=baixa; 1=média; 2=alta) 

 

       Fonte: OCDE, 2013, p.103  
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A partir da leitura conjugada do ranking e do gráfico nota-se que a falta de uma 

coerência internacional, juntamente com a falta de discussão de regulações em âmbito 

internacional formam, consequentemente, barreiras legais consideradas como o fator mais 

importante entre todos os outros - especialmente entre os não membros da OCDE.  

Fica claro, portanto, que é necessário um maior esforço da comunidade internacional 

em aumentar a transparência de suas regulações e criar mecanismos propriamente legislativos 

que sejam mais abertos quanto à adoção de, por exemplo, informações e provas que venham do 

estrangeiro. 

Outro fator que merece destaque está na importância adquirida pela “falta de confiança” 

entre os países não membros da OCDE. Segundo o ICN /OECD International Enforcement 

Cooperation 2013, entre os países que participaram da pesquisa e que não estão listados como 

membros da OCDE, em geral, são países que não se encontram sequer em uma rede de 

cooperação internacional. Portanto, nota-se que a falta de inserção dos países no âmbito 

internacional é determinante para a construção de confiança e realização de futuros trabalhos 

de cooperação internacional. 

Ao cabo da pesquisa, os países envolvidos identificaram quais seriam os papéis chave 

a serem desempenhados pela OCDE no futuro, ou seja, qual deveria ser o foco da organização 

e ainda, de que maneira os países acreditam que a cooperação pode ser mais bem aproveitada e 

mais atuante. 
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Gráfico 8: Futuro trabalho da OCDE, por ordem de prioridade na resposta 

 

Fonte: OCDE, 2013, p. 169 

 

Nota-se que existe a percepção generalizada dos países em uma necessidade da criação 

de padrões internacionais que sirvam como uma baliza para validação de movimentos de 

cooperação entre os países. Assim, com a criação dos modelos de tratados bilaterais e 

multilaterais busca-se sanar o principal problema apontado pela totalidade dos países: a 

inexistência de base legal para cooperação. 

A análise conjunta de todos os dados, em especial àqueles relativos às barreiras que 

constrangem a cooperação, e os motivos pelos quais os países não consideram cooperar com 

outros (em especial países que não estão inseridos dentro de uma mesma rede) gera um ciclo 

vicioso. 

Este ciclo inicia-se com a falta de existência de base legal, decorrente da não 

harmonização das regras relacionadas à cooperação, fator que não gera incentivo para 

colaboração entre os entes, impacta diretamente no estabelecimento de uma relação de 

confiança levando os países a se tornarem mais fechados quanto ao problema da própria 

regulação. 

Entende-se que os países, de modo geral, dada a falta de segurança das recomendações, 

possuem a preferência pelo estabelecimento de tratados, pois dessa forma, haveria uma maior 

chance de que suas normas sejam cumpridas. Mas, conforme a experiência do CPTPP e do 
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CETA, acordos relativamente inovadores quando tratam de coerência e convergência 

regulatória, pecam pela sua imprecisão em definir conceitos-base e criam lacunas que 

permitem, por exemplo, a criação de um monopólio estatal em determinada atividade que seja 

considerada de interesse público, sem prever, por exemplo, uma consulta à comunidade 

internacional a respeito dos seus impactos para o comércio mundial. 

Gerber (2012, p.297) acredita que a utilização de acordos multilaterais possuem diversas 

vantagens, entre elas: (i) a criação de obrigações entre dois ou mais estados, que se tornam mais 

fortes no momento em que se inserem em uma rede de contato internacional possível graças ao 

acordo; (ii) a possibilidade de obrigar os países graças à criação deste vínculo, que passa a ser 

jurídico (iii) a criação de interesses em comum entre os países, facilitando a comunicação e 

reduzindo as barreiras regulatórias. 

Em que pese, todos esses argumentos sejam legítimos autores como Buthe (2012) e 

Budzinski (2014) afirmam que o sistema de revisão pelos pares, utilizado pela OCDE e pela 

ICN possuem o condão de, através da criação de seus grupos de trabalho, aprimorar as práticas 

que vêm sendo executadas até então para que desta forma, avancem no sentido de harmonizar 

as regas procedimentais e materiais do antitruste. 

Assim, entende-se que a criação de padrões internacionais para acordos, e a adoção 

única e exclusiva de tratados multilaterais para referir-se ao antitruste global possui alguns 

pontos fracos:  

 

(i) as diferenças entre as relações dos países inevitavelmente poderia levar a uma 

distorção nestes padrões e a quantidade de variedades exigiria uma maior 

atenção da OCDE sobre os casos discrepantes, nos casos de promulgação de 

tratados bilaterais 

 

(ii) com a criação de um standard único, o espaço para os grupos de trabalho que, 

até o momento, os quais tem sido os maiores responsáveis por emitir as 

recomendações e pesquisar à respeito de novas práticas e instrumentos de 

maior eficácia, poderiam ser restritos e engessados pelas regras internacionais 

 

Dessa maneira, considerasse que os organismos internacionais tais como a OCDE e a 

ICN, vêm desempenhando um papel chave na emissão de práticas e recomendações e têm tido 

relativo êxito no que tange sua observância pelos países. 
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No entanto não se pode descartar o dado de que os países, ao menos aqueles que estavam 

incluídos, sentiram a necessidade de uma maior segurança e previsibilidade das regras que se 

relacionam com o antitruste. Isso pode se dar porque, os próprios órgãos ainda não são capazes 

de gerar este ambiente de segurança e necessitem dos acordos para garanti-los. 

Portanto, visto que ainda existe um longo caminho a ser trilhado, tanto para os Estados, 

como também para as organizações internacionais, a ação mais coerente a ser tomada, visando 

conjugar as decisões voltadas à harmonização (com a coerência e a convergência), e também 

de segurança jurídica (criação de backup legislativo), seria abrir o procedimento de elaboração 

dos tratados internacionais àquelas instituições que possuem grupos de trabalho para que 

opinem à respeito de novas tendência na repressão de condutas anticompetitivas. 

Ainda mais relevante, que prevejam a existência de comissões técnicas que possuam a 

atribuição de, de forma contínua, realizar uma análise da regulação e da situação das regras 

relacionadas ao antitruste, e produzam relatórios alertando tanto a população como também as 

autoridades do Estado à respeito do processo de uniformização e harmonização dos 

procedimentos e das regras materiais relacionados à política de concorrência. Acredita-se que, 

dessa forma, existe uma maior possibilidade de efetivar a coerência e a convergência 

regulatória. 

 

6. Conclusão 

  

 Frente ao exposto, conclui-se que, para a OCDE, a reforma nas políticas de concorrência 

pode ser considerada como uma extensão das políticas de reformas regulatórias propostas no 

OECD Policy Outlook 2012, formulados no período pós crise de 2008, defendendo a ideia de 

que com a harmonização das regulações seria uma forma de fortalecer a relação comercial entre 

os países. 

As políticas de cooperação dentro do setor de competição são marcadas pela 

regionalização e criação de redes multilaterais de trocas de informação e melhores práticas. E 

a OCDE vêm se firmando como um importante organismo que incentiva a discussão, 

permitindo aos países que exponham suas experiências e impressões, construindo de forma 

conjunta métodos para a repressão a cartéis e protegendo a competição à nível global. 

Apesar de as recomendações em políticas de concorrência ficaram, em sua maioria, 

restritas aos processos e investigações, a OCDE inovou ao trazer a sugestão de implementação 

de Análise de Impacto Regulatório, dando à responsabilidade à agência antitruste a realização 

desta análise. Dita responsabilização enseja intensos debates que devem ser estudados com 
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responsabilidade e cautela, levando em conta uma harmonização dos objetivos de todas as 

agências da Administração Pública, visando a coerência em todo o sistema de regulação. 

Ressalta-se também a importância da ICN enquanto rede internacional de 

desenvolvimento da cooperação em concorrência, que, apesar de possuir certas limitações 

quanto à capacidade de execução de suas sugestões sobre os países, é peça chave em pesquisas 

e desenvolvimentos de práticas mais efetivas no controle de condutas e estruturas ao redor do 

globo.  

Entendendo a OCDE como uma organização que têm desempenhado papel vital tanto 

na expedição de recomendações como também de criação de fóruns de discussão a respeito de 

melhores práticas, se formos levar em conta os resultados das pesquisas feitas entre os países, 

é provável que seu protagonismo torne-se ainda maior. 

Por último, quanto à situação brasileira, é inegável que o sistema de concorrência atual 

atende à grande parte das determinações impostas pela OCDE dentro da atual Lei de 

Concorrência. Fato que pode e deve ser, inclusive, levado em consideração pelas autoridades 

brasileiras no momento em que atualmente negociam o ingresso Brasil na OCDE. 

A atuação da agência antitruste nacional, o CADE, tem sido considerada exemplar, fato 

que pode ser comprovado através dos inúmeros prêmios e reconhecimento. Dita Autarquia, em 

suas decisões e diretivas têm amplamente adotado as recomendações tanto em seu regimento 

interno como também nas decisões do tribunal sobre os casos, fato este que levou, no ano de 

2017 ao pedido de ingressar no comitê de concorrência da OCDE. 

Fatores que são enumerados por Jaeger (2008), para justificar a necessidade da 

existência do Direito internacional da concorrência são: (i) as insuficiências das leis nacionais 

quando tratam de temas que vão além dos limites de sua própria jurisdição; (ii) a necessidade 

de o direito acompanhar as evoluções das relações econômicas mundiais, trazendo segurança 

jurídica à todos os agentes econômicos e, consequentemente, os Estados; (iii) o equilíbrio entre 

a politica comercial e a concorrência, graças à diminuição das barreiras tarifárias impostas pela 

OMC no final do século XX . 

A utilização de redes globais multilaterais de concorrência apresenta-se como as 

melhores ferramentas para garantir tanto a harmonia material das decisões proferidas pelas 

agências, como também a procedimental, que evita às empresas um múltiplo dispêndio de 

recursos nas investigações. Assim, através do esforço conjunto destas redes, também é possível 

que elas colaborem na elaboração de novos tratados específicos sobre o tema de concorrência, 

com a finalidade de criarem um maior ambiente de confiança e possibilidade de execução. 
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Em que pese a louvável atitude dos órgãos antitruste em promover a dita harmonização, 

conforme se pode observar, ainda existem muitas barreiras a serem superadas para a efetiva 

convergência. Deve-se ter cuidado, no entanto, com as tentativas dos países de criarem modelos 

que inutilizem o sistema de redes, grandes responsáveis pelos avanços em cooperação das 

agências e criação de laços de confiança entre os países. 

Por considerar a cooperação em defesa da concorrência, no âmbito global, um assunto 

que caminha vagarosamente, com poucas agências que possuem efetivo peso nas decisões e na 

criação de recomendações, acredita-se que é um campo que pode, e deve ser tratado de maneira 

especial pelas autoridades brasileiras, uma vez que pode se ruma área decisiva na inserção do 

Brasil dentro de organizações como a OCDE. 
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