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APRESENTAÇÃO
Objetivos
O curso pretende apresentar aos alunos os principais conceitos utilizados na Política de
Defesa da Concorrência e seus fundamentos na teoria econômica, trazendo elementos práticos
da experiência de aplicação da lei antitruste no Brasil e no exterior. Ao final do curso, os
alunos serão capazes de avaliar os potenciais efeitos anticompetitivos de fusões e aquisições
e de condutas e discutir decisões reais de órgãos antitrustes, a partir da aplicação de tópicos
de Microeconomia e Economia Industrial.
Dinâmica das aulas e avaliação
O curso será composto por aulas expositivas, de conteúdo teórico e prático, mas pressupõe-se
a participação ativa dos alunos em debates sobre temas propostos.
Ao final do curso, será realizada uma simulação de avaliação e decisão sobre um caso
concreto, que esteja em análise no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Nessa simulação, os alunos ocuparão posições reais do processo decisório no órgão, tais como:
Conselheiros, Superintendente-Geral, Economista-Chefe, e técnicos, pelo lado da autoridade;
e representantes, empresários, e economistas contratados, pelo lado das empresas
proponentes ou investigadas. Espera-se, portanto, que os alunos consigam, sob a orientação
da professora, travar debates, realizar pesquisas sobre o mercado em questão, construir a
argumentação e o material de análise do caso, e tomar uma decisão, baseados no conteúdo
estudado e pesquisado ao longo do curso. A avaliação será realizada com base no resultado
e desempenho dos alunos na construção desse material, na simulação de uma sessão de
julgamento e nos debates travados em sala.
Em último encontro, haverá uma sessão de julgamento simulada em que cada parte
apresentará sua contribuição e quando serão tomadas as decisões simuladas sobre o caso
analisado.
Ao longo do curso, serão propostas atividades externas complementares, não obrigatórias,
como participação em seminários na área. Além disso, o curso espera contar com a
participação de palestrantes convidados com experiência na área.

PROGRAMA
1. Introdução à Defesa da Concorrência
1.1. Origem e justificativas

1.2. Histórico no Brasil e nas principais jurisdições
1.3. Estágio atual e as instituições no Brasil após a nova lei (Lei 12.529/2011)
2. Fundamentos e conceitos básicos da política de defesa da concorrência
2.1. Conceitos econômicos básicos: Mercado relevante e poder de mercado, posição
dominante, eficiência econômica
2.2. Fundamentos jurídico-institucionais da análise antitruste: conceitos jurídicos e estrutura
e instrumentos de aplicação da lei 12.529/2011
3. Função repressiva: avaliação de condutas ou práticas anticompetitivas
3.1. Condutas horizontais: colusão e cartéis
3.2. Condutas verticais: restrições à concorrência intra-marca, acordos de exclusividade,
venda casada, predação e monopolização
4. Função de preventiva: análise de atos de concentração (ou fusões e aquisições)
4.1. Mercado relevante, concentração, poder de mercado
4.2. Atos de concentração horizontais e rivalidade entre empresas: Efeitos unilaterais e
coordenados
4.3. Análise de barreiras à entrada
4.4. Eficiências e remédios
4.5. Atos de concentração verticais e conglomerados

5. Simulação: o processo decisório pela autoridade de Defesa da Concorrência
Nessa simulação, os alunos ocuparão posições reais do processo decisório no órgão, tais
como: Conselheiros, Superintendente-Geral, Economista-Chefe, coordenadores e técnicos, pelo
lado da autoridade; e representantes, empresários, e economistas contratados, pelo lado das
empresas proponentes ou investigadas.
Em último encontro, haverá uma sessão de julgamento simulada em que cada parte
apresentará sua contribuição e quando serão tomadas as decisões simuladas sobre o caso
analisado.
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