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Há 25 anos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) era um grande desconhecido da população.
Isso se devia, em grande parte, ao ambiente de mercado no Brasil, caracterizado pelo histórico de intervenção
estatal e pelo fato de que praticamente todas as (poucas) decisões do órgão eram reformuladas ou anuladas pelo
Poder Judiciário.
Esse cenário mudou quando a Lei nº 8.884/1994 entrou em vigor: o Cade ganhou relevância institucional e
intensificou sua atuação, passando a analisar operações de M&A importantes e a investigar mais condutas
anticompetitivas, notadamente cartéis. Deu-se assim o primeiro passo para estruturar efetivamente a política de
defesa da concorrência no Brasil. Na sequência, grandes julgamentos colocaram o nome do Cade na mídia: a
criação da Ambev, a compra da Kolynos pela Colgate, a fusão entre a Nestlé e a Garoto, entre outras transações.
Já na primeira década dos anos 2000 (muito antes da Operação Lava Jato), o Cade fomentou a experiência da
delação premiada no Brasil, por meio da celebração de acordos de leniência como instrumento de combate a
cartéis, que passaram a ser punidos com maior rigor.
A intensa atuação do Cade e sua reputação, não apenas no plano nacional mas também na comunidade antitruste
internacional, levaram, já em 2004, ao debate sobre a necessidade de reforma da lei então vigente. O objetivo era
aprimorar o ambiente institucional e possibilitar a implementação de uma política ainda mais vigorosa de defesa
da concorrência, especialmente por meio da análise prévia de atos de concentração econômica.
A Lei nº 12.529/2011, que substituiu a Lei nº 8.884/1994 e entrou em vigor em 2012, possibilitou ao Cade intervir
nas estruturas do mercado, facilitando a proibição de operações que gerassem elevado poder de mercado de
uma empresa (de 2012 até 2018, foram oito operações reprovadas sob a nova lei, o mesmo número de operações
reprovadas durante todo o período de 1994 a 2012). A mudança também unificou guichês, consolidando as
funções de investigação e decisão dentro de um mesmo órgão e conferindo maior celeridade à análise de atos de
concentração. Nos anos subsequentes, as investigações de cartéis foram impulsionadas por meio não apenas da
celebração de acordos de leniência como também de novos incentivos para a assinatura de termos de
compromisso de cessação.
Por três vezes, o Cade foi considerado a melhor agência antitruste das Américas pela Global Competition Review
(GCR) e, mais recentemente, aceito como membro permanente do Comitê de Concorrência da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os avanços da atuação do Cade nos últimos 25 anos claramente ampliaram os seus desafios: a redução do tempo
de duração das investigações de condutas anticompetitivas; o aumento da transparência quanto à metodologia
utilizada para o cálculo das multas em casos de cartel; o aprimoramento da política de acordos (especialmente
após os casos envolvendo a Lava Jato) para ampliar o poder de dissuasão das penas impostas; e a formação de
uma massa crítica para a análise de condutas praticadas por empresas com posição dominante, a fim de orientar
o mercado sobre a legalidade de certas estratégias comerciais.
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