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RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir a economia política da criação da legislação 

de defesa da concorrência no contexto das reformas liberais implementadas 

no país na década de 1990. O trabalho contrapõe as reformas institucionais 

realizadas, principalmente, durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), produto de uma agenda de desenvolvimento de inspiração liberal, 

às reformas macroeconômicas, ou seja, aos ajustes estruturais, que foram 

essencialmente impostos pela agenda de negociação da dívida externa. 

ABSTRACT

This paper discusses the political economy of the antitrust legislation that 

was approved as a part of the liberal reforms made by Brazilian govern-

ment in the 1990s. The paper makes a comparison between the liberal 

institutional reforms, mainly in the Fernando Henrique Cardoso govern-

ment, and the macroeconomic structural adjustment imposed by the dy-

namics of the external debt negotiation agenda. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 2008, um influente grupo de acadêmicos, advogados e economistas, 

renomados especialistas em antitruste nos Estados Unidos, publicou um 
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livro, organizado pelo professor Robert Pitofsky, no qual manifestavam seu 

incômodo com a direção das interpretações e do enforcement do direito 

antitruste naquele país. Nesse sentido, declaravam:

[...] uma sensação de desconforto com relação à direção das interpretações 

e implementação da legislação antitruste. Em particular, preocupa-nos a 

preferência por modelos econômicos sobre fatos, a tendência de assumir que 

os mecanismos de livre mercado curam todas as imperfeições de mercado, a 

crença de que só a eficiência importa, grandes erros em termos de doutrina, 

mas, acima de tudo, a falta de apoio à implementação rigorosa e a disposição 

das autoridades de aprovar transações questionáveis se houver um mínimo de 

defesa [Pitofsky (2008, p. 5)].1

Mas, apesar dessas manifestações, nas últimas duas décadas houve 

grande ampliação da legislação antitruste e foram criadas instituições para 

a implementação de políticas de defesa da concorrência em grande núme-

ro de países na Ásia, nas Américas e até mesmo na África. Em alguns ca-

sos, países com frágeis aparatos estatais e escassez de recursos humanos 

especializados usaram extensivamente consultores de países industriais 

avançados, notadamente dos Estados Unidos, para implantar leis copia-

das, em grande parte, dos países originários das consultorias. 

Por outro lado, alguns autores influentes eram, por diversas razões, 

céticos quanto à eficácia de política antitruste em países em desenvolvi-

mento. Dessa forma, Laffont sustentava:

Concorrência é, inequivocamente, uma coisa boa no mundo ideal dos 

economistas. Esse mundo tem como premissas grande número de participantes 

1 Nossa tradução. Texto original: “[...] a sense of unease about the direction of antitrust interpretation 
and enforcement. Speci�c concerns include current preferences for economic models over facts, the 
tendency to assume that the free market mechanisms will cure all market imperfections, the belief 
that only e�ciency matters, outright mistakes in matters of doctrine, but most of all, lack of support 
for rigorous enforcement and willingness of enforcers to approve questionable transactions if there is 
even a whi� of defense”.
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em todos os mercados, ausência de bens públicos, ausência de externalidades, 

ausência de assimetria de informações, ausência de monopólios naturais, 

mercados completos, agentes inteiramente racionais, um sistema judiciário 

efetivo para a implementação de contratos e um governo eficiente para transferir 

quaisquer ganhos fixos (lump sum) para alcançar uma redistribuição desejada. 

Uma vez que os países em desenvolvimento estão longe do mundo ideal, não é 

sempre desejável encorajar concorrência nesses países [Laffont (1998)].2

Na opinião desse autor, alguma forma de política industrial, combi-

nada com o que chama de expert advice, poderia ser a melhor estratégia 

para promover desenvolvimento. Nessa linha, o autor sustenta que o 

controle de cartéis internacionais que afetariam países em desenvolvi-

mento deveria ser realizado por meio de uma política internacional de 

defesa da concorrência.

Em uma linha um pouco diferente, mas igualmente cética quanto à 

aplicação das políticas antitruste tradicionais para os países em desenvol-

vimento, na visão de Ajit Singh e Rahul Dhumale, a forma de política de 

defesa da concorrência implementada para países como os Estados Uni-

dos ou a Grã-Bretanha não é adequada [Singh e Dhumale (1999)]. Esses 

autores sustentam, entre outros pontos, que a ênfase deveria ser dada 

mais à eficiência dinâmica do que à eficiência estática e, ainda, que se de-

veria buscar um nível ótimo de concorrência (e não um nível máximo) para 

promover o crescimento de longo prazo da produtividade. Finalmente, 

Singh e Dhumale (1999) defendem que deveriam ser compatibilizadas as 

políticas industriais com as políticas de defesa da concorrência.

2 Tradução do autor. Texto original: “Competition is an unambiguously good thing in the �rst-best 
world of economists. �at world assumes large numbers of participants in all markets, no public 
goods, no externalities, no information asymmetries, no natural monopolies, complete markets, 
fully rational economic agents, a benevolent court system to enforce contracts, and a benevolent 
government providing lump sum transfers to achieve any desirable redistribution. Because developing 
countries are so far from this ideal world, it is not always the case that competition should be 
encouraged in these countries”.
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Mas, apesar de algum recuo na implementação das políticas antitrus-

te nos Estados Unidos e do ceticismo de sua conveniência para os países 

em desenvolvimento, leis de defesa da concorrência multiplicaram-se 

no mundo na década de 1990.3 Nos países em desenvolvimento, tais 

leis foram promulgadas como parte da agenda de reformas de segunda 

geração, voltadas essencialmente para promover mudanças nas institui-

ções desses países, cuja inadequação explicaria o fracasso das chamadas 

reformas de primeira geração, implementadas pelas políticas públicas re-

comendadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI), que ficaram conhecidas pelo nome de Consenso de Washington 

[Prado (2011, p. 324)].

Um fato interessante da história econômica e institucional no Brasil é 

a existência de iniciativas para a criação de uma legislação antitruste, em 

uma época em que tais políticas existiam quase exclusivamente nos Esta-

dos Unidos e no Canadá. Desde a década de 1930, havia no Brasil debates 

sobre a necessidade de criar uma legislação antitruste. Nos últimos meses 

do Estado Novo, em 1945, por meio do Decreto-Lei 7.666, foi até criada 

uma instituição que tem o nome da atual agência de defesa da concor-

rência brasileira: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Com a revogação desse decreto no governo provisório de José Linhares, 

depois da deposição de Getúlio Vargas, essa legislação ficou suspensa até 

que, depois de muita controvérsia, foi aprovada outra legislação que no-

vamente criou o Cade, em setembro de 1962.4 No entanto, até a década 

de 1980, política antitruste, tal como se discutia no país, era vista com 

desconfiança tanto pelo setor empresarial doméstico quanto por represen-

tantes das empresas estrangeiras que operavam no Brasil. 

3 Para uma lista de algumas dessas leis, ver Mehta e Chakravarty (2011). Para uma apresentação 
da Escola de Chicago de Análise Antitruste, feita por um dos seus mais eminentes teóricos, ver 
Posner (1979).

4 Ver a Lei 4.137/62.
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Na década de 1990, no entanto, houve uma mudança significativa 

sobre a questão. Anteriormente, política antitruste era discutida na esfera 

jurídica e defendida pelos críticos das empresas transnacionais. Nos anos 

1990, jovens economistas formados nos Estados Unidos ou na Europa, 

que passaram a desempenhar importantes funções no Estado, após a crise 

do desenvolvimentismo na década de 1980, começaram a se interessar 

pelo tema no país. A partir do governo de Itamar Franco e, especialmente, 

com o governo Fernando Henrique Cardoso, políticas de defesa da con-

corrência e de regulação econômica foram consideradas elementos essen-

ciais em uma nova estratégia de desenvolvimento. 

O objetivo deste artigo é discutir a economia política da criação da 

legislação de defesa da concorrência no contexto das reformas liberais 

implementadas no país na década de 1990. As reformas institucionais rea-

lizadas principalmente durante o governo de FHC foram produto do inte-

resse doméstico de implementar alterações nas instituições que promoves-

sem um ambiente market friendly. As reformas faziam parte de uma nova 

agenda de desenvolvimento, que, por sua vez, tinha como fundamento 

teórico uma nova teoria do desenvolvimento de inspiração neoliberal. 

Portanto, sustenta-se que a política de mudança institucional é distinta 

das reformas macroeconômicas realizadas na primeira metade da déca-

da de 1990, que foram essencialmente impostas ao país, como parte da 

agenda de negociação da dívida externa, nos termos do Plano Brady. Ou 

seja, embora implementadas domesticamente com base na formulação de 

economistas brasileiros, elas eram fundamentais para que a dívida externa 

brasileira fosse renegociada e para que um plano de estabilização mone-

tária fosse bem-sucedido. Por outro lado, embora inspiradas no mesmo 

modelo, as reformas institucionais que criaram as agências reguladoras 

e reformularam o sistema brasileiro de defesa da concorrência são resul-

tantes das políticas domésticas, baseadas em uma nova concepção de es-

tratégia de desenvolvimento. Portanto, o tema do trabalho é a relação 
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entre política de defesa da concorrência e política de desenvolvimento no 

contexto das reformas liberais da década de 1990.5

Além desta introdução, o artigo tem mais quatro seções. Na segunda 

seção, discutem-se a crise das políticas desenvolvimentistas tradicionais 

e o surgimento de uma nova agenda de desenvolvimento fundada nas 

abordagens neoliberais. Na terceira seção, abordam-se as reformas li-

berais na década de 1990 e a agenda de desenvolvimento neoliberal 

surgida nesse contexto. A quarta seção analisa a defesa da concorrência 

no Brasil, em uma abordagem histórica. O objetivo dessa seção é mostrar 

como a legislação brasileira evoluiu entre a década de 1930 e a déca-

da de 1990. A quinta seção discute a difusão internacional das leis de 

defesa da concorrência e discute como elas foram implementadas nos 

países em desenvolvimento e no Brasil em particular. A seção termina 

por mostrar que, no caso brasileiro, tal como na maioria dos países em 

desenvolvimento, essa legislação foi, essencialmente, produto do con-

vencimento, ou seja, da difusão das ideias neoliberais e não da pressão 

internacional por reformas econômicas. 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO:  
DAS VISÕES DESENVOLVIMENTISTAS  
ÀS POLÍTICAS NEOLIBERAIS

Gerald Meier, um dos primeiros professores de desenvolvimento econô-

mico, afirmava que essa área é, simultaneamente, uma das mais antigas 

5 Fabio Erber, em seu exercício pro"ssional, atuou ativamente em questões relacionadas à defesa 
da concorrência, inclusive com a autoria de vários pareceres econômicos, em processos de atos 
de concentração apresentados ao Cade. Embora Erber nunca tenha escrito um artigo acadêmi-
co sobre defesa da concorrência e desenvolvimento, foi ele quem me chamou atenção para o 
fato de que esse tema deveria ser discutido com referência à política industrial e suas implica-
ções para a formulação de políticas públicas. Nesse sentido, as ideias desenvolvidas neste artigo 
bene"ciaram-se de várias horas de conversa, com Erber, sobre esse tema. 
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e uma das mais atuais da economia [Meier (1985, p. 3)].6 Lembrava esse 

autor que as principais questões tratadas pelos economistas clássicos, as 

raízes do crescimento econômico e o processo de mudança econômica de 

longo prazo, são hoje investigadas pela disciplina que chamamos desen-

volvimento econômico.7 Depois dos clássicos, durante um longo período, 

o tema foi abandonado. 

Até a década de 1930, tanto a teoria neoclássica quanto a nascente 

economia keynesiana preocupavam-se com outras questões.8 Na década 

de 1940, no entanto, surgiu uma literatura que discutia as implicações da 

crescente divergência nos níveis de renda entre um grupo de países que ti-

nham passado por rápidas transformações estruturais e o resto do mundo.

Esses autores observaram que, embora esses países economicamente 

atrasados se mantivessem presos na armadilha da estagnação malthusiana, 

6 Gerald Meier iniciou sua carreira de professor como rhodes scholar na Universidade de Oxford, 
ensinando Economics of Poor Countries. Inicialmente com Robert E. Baldwin, posteriormente 
em seu nome exclusivo e, ao !nal, com James Rauch, ele foi o autor do livro Leading issues in 
economic development, considerado o primeiro livro-texto de economia do desenvolvimento 
nos Estados Unidos, que teve várias edições e foi traduzido para muitas línguas [Meier e Rauch 
(2000)]. Durante a maior parte de sua carreira, Meier foi professor em Stanford, onde ensinou 
por mais de trinta anos esse tema. 

7 Nas palavras de Meier (1985, p. 3): “Beginning with Adam Smith’s Inquiry into the nature and 
causes of the wealth of nations, classical economists sought to discover the sources of economic progress 
and to analyze the long-run process of economic change. As Nobel laureate Arthur Lewis reminds us, 
what Smith called ‘the natural progress of opulence’ is what we today call ‘development economics’”. 

8 Quando Keynes morreu, em 1946, a moderna teoria do desenvolvimento estava nascendo. Nesse 
sentido, esse autor não fez qualquer contribuição direta na matéria. Mas sua in$uência sobre 
o tema foi enorme, por intermédio de alguns de seus discípulos diretos, como Joan Robison e 
Austin Robison, de outros economistas diretamente in$uenciados por ele, tais como James Mead 
e Colin Clark, e indiretamente por meio dos famosos alunos de doutorado de Clark, V. K. R. V 
Rao e Hans Singer. Sobre essa in$uência, ver Toyle (2006). Keynes também in$uenciou a teoria 
do desenvolvimento ao abrir a discussão sobre o equilíbrio com menos do que pleno emprego. 
A abordagem de Paul N. Rosenstein-Rodan sobre a necessidade de um big-push levantava uma 
questão pouco trabalhada na abordagem keynesiana tradicional que se preocupava essencialmente 
com os problemas da demanda efetiva [Rosenstein-Rodan (1985)]. A respeito dessa questão, 
ver também Cypher e Dietz (2009, p. 144-147). O ponto sustentado era que em economias 
subdesenvolvidas havia, também, problemas do lado da oferta que precisavam ser enfrentados. 
Nesse sentido, na instigante metáfora de Seers (1963), com base na sua perspectiva keynesiana, 
desenvolvimento seria um “caso especial” do caso mais geral de subdesenvolvimento. 
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isso não implicava que não tinham sido afetados pelas mudanças nas eco-

nomias centrais. Ao contrário, esses teriam sido integrados como periferia 

do núcleo dinâmico da economia mundial. Percebiam, portanto, que a 

produção acadêmica existente não tratava das questões enfrentadas por 

essas economias, as quais passaram a ser chamadas de subdesenvolvidas.9

Nas décadas seguintes, até a crise da teoria do desenvolvimento na dé-

cada de 1970, as razões do atraso econômico e as estratégias para supe-

rá-lo foram intensamente discutidas. Na década de 1970, o tema perdeu 

parte de seu glamour, ou seja, deixou de ser considerado high theory, nos 

principais centros de produção teórica. Até mesmo um autor progressista 

como Krugman considerou os programas de pesquisa de desenvolvimen-

to difusos, por não formarem um corpo teórico consistente e carecerem 

do uso de instrumental analítico para comunicar suas ideias aos econo-

mistas contemporâneos.10 Analisando as razões desse abandono, Albert  

Hirschman, com sua tradicional capacidade analítica para identificar pro-

cessos sociais, propôs a tese, em um conhecido artigo publicado em 1981, 

no calor da crise desse campo de conhecimento, de que a decadência da 

teoria do desenvolvimento foi o resultado da estranha coalizão entre o 

neomarxismo e a monoeconomia [Hirschman (1981)].

Para esse autor, os dois pilares da teoria do desenvolvimento eram:  

(i) a crítica à ideia de monoeconomismo, isto é, a teoria que sustentava 

que as leis econômicas podem ser aplicadas igualmente em economias de-

senvolvidas e subdesenvolvidas; e (ii) a ideia de benefício mútuo, isto é, a 

9 O primeiro artigo que trata da nova disciplina de economia do desenvolvimento é o de  
Rosenstein-Rodan, publicado no Economic Journal, em 1944. Esse artigo foi republicado na co-
letânea organizada por Agarwala e Singh, em 1958, recentemente reeditada no Brasil [Agarwala 
e Singh (2010)].

10 Para ele, contudo, várias das ideias prevalecentes na high theory of development anteciparam 
transformações cruciais na moderna teoria de crescimento e de comércio exterior, sendo que 
ele considerava que a essência desses argumentos podia ser recuperada usando-se o instrumental 
analítico atual [Krugman (1993)]. Sobre esse debate, com mais detalhes, ver Prado (1993).
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concepção de que as relações econômicas entre essas economias poderiam 

ser administradas de forma a gerar benefício para ambos. Para Hirschman, o 

ressurgimento do liberalismo repudiava essa abordagem ao reafirmar que só 

havia uma teoria econômica aplicável a países desenvolvidos e em desenvol-

vimento. Para esses liberais, as políticas heterodoxas agravavam o problema 

que queriam resolver.11 Por outro lado, autores como Gunder-Frank e outros 

integrantes da visão mais extrema da corrente dependentista manifestavam 

seu crescente ceticismo sobre a possibilidade de superação do subdesen-

volvimento por meio das políticas públicas defendidas pelos economistas 

desenvolvimentistas [Prado (1993)]. Nesse contexto, a teoria do desenvol-

vimento teria perdido a sustentação por autores à esquerda e à direita do 

espectro político, acabando por ser abandonada.

Na década seguinte, a antiga teoria do desenvolvimento não encon-

trava mais apoio no mundo acadêmico e era desacreditada no campo da 

política econômica. A década de 1980 foi marcada pela ascensão de teóri-

cos do neoliberalismo e pelo abandono das políticas econômicas desenvol-

vimentistas em países afetados pela crise da dívida externa. Nessa década, 

a teoria do desenvolvimento, já enfraquecida pelas razões apontadas por 

Hirschman, sofreu, no plano teórico, ataques vigorosos de Deepak Lal. 

Além disso, as políticas econômicas desenvolvimentistas foram, também, 

duramente atacadas por Anne Krueger, economista-chefe do Banco Mun-

dial entre 1982 e 1987. Deepak Lal, que presidiria futuramente a famosa 

Mont Pèlerin Society, publicou em 1983 um influente livro intitulado The 

poverty of development economics, em que criticava o que chamava de 

"dogma dirigista".12 Krueger substituiu Hollis B. Chenery, que ocupava 

a função desde 1972, marcando a transformação intelectual do Banco  

11 Hirschman (1981) não se referiu a neoliberais, mas à crítica neoclássica, que ele via como cres-
cente à época, contra a in&uência do pensamento keynesiano.

12 Ver Lal (1997) e, para uma discussão sobre esse debate, Cypher e Dietz (2004, p. 213-216).
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Mundial para uma instituição dominada por ideias neoliberais.13 Essa eco-

nomista foi autora de numerosos artigos e livros em que criticava as abor-

dagens tradicionais de política de desenvolvimento e recomendava políti-

cas públicas market friendly para países em desenvolvimento.14

Portanto, a teoria do desenvolvimento – surgida na década de 1940 

com o objetivo de promover crescimento com mudança estrutural, pro-

duto de uma ordem econômica otimista, influenciada pela visão de mun-

do keynesiana, que acreditava na capacidade de intervenção do Estado 

para corrigir falhas de mercado – foi definitivamente abandonada na dé-

cada de 1980. Por outro lado, nesses anos, a discussão sobre desenvolvi-

mento foi ocupada pelos modelos de crescimento endógenos, tais como 

os desenvolvidos por Romer (1986) e Lucas (1988). Tais modelos tinham 

como objetivo discutir os mecanismos de convergência econômica (ou 

sua ausência) entre economias com diferentes níveis de renda. Segundo 

eles, diferentemente da visão dos modelos de crescimento neoclássicos 

de Solow, havia externalidades positivas na acumulação de capital.15 Tais 

modelos não tratavam de mudança estrutural e ainda abandonavam 

completamente a tradição keynesiana de considerar a existência de um 

caso especial, aplicado ao país desenvolvido, e um caso geral, aplicado 

ao país em desenvolvimento.

13 Formalmente, a Development Economics Vice-Presidency (DEC) ocupa a função de vice-pre-
sidente sênior e economista-chefe. Seu papel no BIRD é o de “prover liderança intelectual e 
serviços de análise para o Banco e para a comunidade de desenvolvimento” (ver <www.econ.
worldbank.org>, acesso em fev. 2013)

14 A autora tem entre suas principais contribuições a teoria do rent-seeking, mas também escre-
veu diversas publicações criticando política comercial protecionista e políticas industriais. So-
bre rent-seeking e sobre sua visão de políticas públicas para os países em desenvolvimento, ver  
Krueger (1974).

15 Para uma discussão sobre o surgimento desses modelos, ver Romer (1994). Na década de 1980, 
também surgiram modelos de crescimento neoschumpeterianos, que traziam um novo olhar 
para a teoria do crescimento, tratando de questões como externalidades, progresso técnico e 
retornos de escala. Ver, por exemplo, Nelson e Winter (1982). Contudo, nenhum desses temas 
tinha pontos de contato com a teoria de desenvolvimento tradicional.
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No fim da década, no entanto, uma nova teoria do desenvolvimento 

passou a dominar a agenda dos organismos internacionais e começou 

a influenciar as políticas públicas nos países em desenvolvimento. Esse 

ressurgimento veio de uma fonte inesperada. Suas linhas gerais já vinham 

sendo propostas por autores como Krueger.16 A crise econômica dos paí-

ses em desenvolvimento na década de 1980, como resultado da insta-

bilidade financeira internacional na década anterior, foi imputada pelas 

autoridades que controlavam os organismos internacionais ao erro das 

políticas de desenvolvimento empreendidas pelos países periféricos. Nesse 

contexto, foram propostas novas políticas de desenvolvimento, inspiradas 

pela nova ortodoxia que se estruturava para substituir a ordem econômica 

keynesiana, que vinha sendo rapidamente desmontada. Essa nova ortodo-

xia passou a ser conhecida popularmente como neoliberalismo. 

Neoliberalismo não é um conceito usado por seus defensores e não é 

um bom nome para o fenômeno histórico que descreve. O termo foi origi-

nalmente proposto na década de 1930 pelo economista alemão Alexander 

Rüstow para descrever as novas correntes liberais que davam prioridade ao 

mercado, como alternativa a uma estrutura burocrática e hierárquica de 

ordenação da economia [Gamble (2006 p. 21)]. Essas correntes eram, nor-

malmente, associadas à Escola Econômica de Friburgo e tinham como sua 

principal formulação a ideia de economia social de mercado. Essa aborda-

gem, também conhecida como ordoliberalismo, pretendia promover uma 

ordem econômica baseada no mercado, mas condicionada aos pressu-

postos de dignidade humana e liberdade, sob uma moral universal kan-

tiana.17 O conceito tomou outro sentido quando passou a ser usado pelos  

16 Krueger produziu nas décadas de 1970 e 1980 uma vasta bibliogra"a defendendo a liberali-
zação econômica e criticando o papel do Estado nos países em desenvolvimento. Entre seus 
trabalhos mais importantes nesse período, estão Bhagwati e Krueger (1973), Krueger (1974) e 
Krueger e Tuncer (1982). 

17 Para uma boa descrição dessa abordagem sobre economia social de mercado ou ordoeconomia, 
segundo a formulação de Walter Eucken, ver Karsten (1985).
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opositores das políticas liberais radicais praticadas pelos jovens economis-

tas, formados em Chicago, que assumiram as principais funções econômi-

cas na ditadura de Augusto Pinochet.18 

Por ser usado de forma ambígua, neoliberalismo pode ser adequada-

mente descrito como um essentially contested concept, como W. B. Gallie 

chamou a classe de conceitos que, entre outras características, envolve dis-

putas infinitas sobre seu emprego por seus usuários.19 No entanto, apesar 

da controvérsia em torno de seu uso, esse conceito revela um fenômeno real 

e relevante de ser descrito. Uma vez devidamente qualificado, o conceito 

ajuda a compreender o debate, a partir da década de 1970, sobre políticas 

públicas, tanto no mundo acadêmico quanto na esfera política. 

A partir dessa década, uma série de crises financeiras internacionais, 

que decorreu do fim do sistema de Bretton Woods, interrompeu o longo 

período de prosperidade nos países industriais avançados. O fim da pros-

peridade abriu espaço para a crítica do keynesianismo e para a ascensão 

de novas correntes econômicas liberais. Entre essas novas abordagens, po-

dem-se destacar, em macroeconomia, as teses de Milton Friedman e de 

Lucas sobre políticas macroeconômicas ativas; a nova economia política 

de Buchanan com sua teoria de public choice e, ainda, a nova economia 

institucional, com Douglass North e Ronald Coase.

Simultaneamente, nos países em desenvolvimento, a eclosão da 

crise da dívida externa serviu de justificativa para a crítica das políticas  

18 Para uma detalhada descrição de como esse conceito foi mudando de sentido, ver o interes-
sante artigo de Boas e Gans-Morse (2009). Os autores mostram de maneira convincente que 
as primeiras referências no sentido atual do conceito foram usadas no Chile na década de 
1970. Mostram, ainda, que raramente o conceito é de%nido por seus usuários. No entanto, na 
introdução de uma obra importante sobre o neoliberalismo, contrariamente à interpretação 
acima, Dieter Plehwe considera que o atual neoliberalismo e o ordoliberalismo, embora com 
diferenças, têm uma origem comum, uma vez que ambos se baseiam na visão do caráter social 
das relações econômicas [Mirowski e Plehwe (2009, p. 2)]. 

19 A referência clássica é Gallie (1956). Para uma apresentação do debate sobre essentially contested 
concepts em ciências sociais, ver Collier, Hidalgo e Maciuceanu (2006).
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desenvolvimentistas e abriu espaço para a formulação de uma nova agen-

da de desenvolvimento, que recomendava reformas das políticas públicas 

e um novo papel do Estado. Esses dois movimentos são diferentes aspec-

tos da ascensão do que se convencionou chamar de neoliberalismo.

Portanto, chamo de neoliberalismo as novas correntes liberais que 

ascenderam com a crise do keynesianismo, no centro, e do desenvolvi-

mentismo, na periferia, que tinham por objetivo promover uma nova or-

dem econômica, com base numa ampla reforma do papel do Estado e das 

instituições, para criar uma sociedade orientada pelo mercado e não por 

outros objetivos, como equidade, bem-estar social ou desenvolvimento.20

As políticas públicas propostas pela agenda neoliberal para os países em 

desenvolvimento pretendem promover mudanças estruturais. Por isso, tra-

ta-se de uma nova teoria de desenvolvimento econômico.21 No entanto, a 

ordem das mudanças é inversa à da tradição desenvolvimentista, que pro-

move mudança estrutural como consequência do processo do crescimento, 

ou seja, o crescimento deve vir acompanhado de mudança estrutural para 

se tornar processo de desenvolvimento. Inversamente, na visão neoliberal, o 

crescimento é produto da mudança estrutural que deve ser promovida pela 

reforma de Estado e das instituições. Portanto, na teoria do desenvolvimento 

de inspiração neoliberal, promovem-se, primeiro, mudanças nas estruturas 

econômicas, por meio de políticas market friendly – como consequência des-

sas mudanças, o setor privado aproveita as oportunidades disponíveis, com 

a confiança necessária para correr riscos em função das garantias de direito 

de propriedade, e atua como o agente promotor do crescimento econômico. 

20 Ao de!nir o conceito de neoliberalismo, pretendo reduzir a ambiguidade de seu uso. Continuo, 
porém, a reconhecer suas limitações e seu caráter controverso. No entanto, ele é um conceito 
útil para tratar dos problemas que enfrento neste artigo. 

21 Erber faz a distinção entre teoria do desenvolvimento, que trata do crescimento com mudança 
estrutural, da teoria de crescimento, que trata de crescimento sem considerar os efeitos sobre a 
estrutura econômica – ou seja, “mais do mesmo” [Erber (2008, p. 2)].
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Essa mudança de agenda sobre o tema de desenvolvimento foi tratada 

por Erber por meio da abordagem da teoria das convenções.22 Com base 

em Orléan (1989), esse autor definia convenções como uma representa-

ção coletiva com estruturas de expectativas e comportamento individuais. 

Dessa forma, uma convenção manifesta-se como um conjunto de regras e 

agendas positiva e negativa e uma teleologia que as orienta [Erber (2008, 

p. 3)]. Erber tratava o conjunto de políticas oriundas das influências da 

teoria do desenvolvimento como convenção de desenvolvimento. Para ele, 

esta foi substituída por uma convenção neoliberal, que lhe era simetrica-

mente oposta. Essa nova convenção seria focada na mudança institucio-

nal, com o objetivo de restabelecer a primazia das instituições de mercado. 

Suas metas principais eram reduzir e controlar a intervenção do Estado, 

defender os direitos de propriedade e, ainda, promover a liberalização do 

comércio internacional, investimento e fluxos financeiros. Portanto, essa 

mudança institucional seria altamente seletiva.

A abordagem de Erber traz a esse debate uma dimensão sociológica, que 

transcende as discussões tradicionais sobre o tema. No entanto, considero 

equivocada a visão de que a convenção neoliberal levava à redução do papel 

do Estado. Essa era uma afirmação corrente entre os autores dessa tradição, 

mas sua política era muito mais abrangente. Ou seja, como Erber argumen-

ta, essa convenção propõe uma agenda de reformas institucionais focada na 

promoção do funcionamento do mercado. Mas, ao sustentar essa agenda, a 

política neoliberal implica a promoção de uma sequência de reformas, que só 

pode ser realizada por meio de uma grande intervenção do Estado, embora 

de natureza distinta da intervenção sob a convenção desenvolvimentista.

Até a década de 1970, a oposição à agenda desenvolvimentista vinha 

de uma visão conservadora que rejeitava a agenda de reformas promovida  

22 Aspectos teóricos dessa abordagem foram desenvolvidos em Erber (2010) e Erber (2011). Para 
uma aplicação desse conceito ao caso brasileiro, ver Erber (2010; 2011). 
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pelas políticas desenvolvimentistas. A partir da década de 1980, as abor-

dagens neoliberais não mais rejeitam reformas, mas defendem sua própria 

agenda de reformas que pretendia acabar com as políticas anteriores e tam-

bém criar uma nova ordem que estabelecesse as condições econômicas e 

políticas para implementar um novo modelo econômico. Por isso, o neolibe-

ralismo nos países em desenvolvimento, ao contrário do seu discurso, tem 

um viés altamente intervencionista. Sua agenda incluiu necessariamente a 

reformulação do papel do Estado. Por um lado, a nova agenda implica re-

forma administrativa com a redução dos funcionários públicos e alienação 

de empresas estatais, mas, por outro, tem como objetivo criar novas ins-

tituições, tais como as agências reguladoras e uma agência de defesa da 

concorrência, para administrar a nova ordem econômica market friendly.

O neoliberalismo no centro teve, desde o início, apoio da população 

em função da sucessão de crises na década de 1970 – afinal, Margaret  

Thatcher, Ronald Reagan e Helmut Kohl foram chefes de governos mui-

to populares.23 Na periferia, no entanto, a agenda de reformas neoliberais 

foi, de início, promovida por governos autoritários ou imposta de fora. Ou 

seja, na década de 1970 os únicos países em desenvolvimento que promo-

veram políticas neoliberais foram as ditaduras sul-americanas do Chile, da 

Argentina e do Uruguai.24 Na década de 1980, políticas neoliberais foram 

implementadas por governos populistas no Peru, com Alberto Fujimori, na 

Argentina, com Carlos Menem, e no Brasil, com Fernando Collor.25 Somente 

na década de 1990, a agenda neoliberal recebeu maior apoio popular na 

região, principalmente em virtude do fato de que as reformas neoliberais 

foram necessárias para a renegociação da dívida externa, que era funda-

mental para a estabilização monetária na região. Ou seja, nos países em 

23  Sobre as origens do neoliberalismo, ver Mirowski e Plehwe (2009) e Gamble (2006).
24  Ver Ramos (1989) e De Vylder (1989). 
25  Ver os artigos de Weyland (1996 e 2002).
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desenvolvimento que enfrentaram a crise da dívida externa na década de 

1980, a agenda de reformas foi exigida como contrapartida da aceitação 

do Plano Brady e foi imposta a todos os países em desenvolvimento que 

renegociaram a dívida externa e recorreram às organizações internacionais.

As organizações internacionais exigiam que os países devedores  

se submetessem a novas regras para que pudessem obter empréstimos 

ou financiamentos. Essas condicionalidades formavam um conjunto de 

políticas que deveria ser o sustentáculo de uma nova estratégia de de-

senvolvimento, que, segundo Stanley Fischer, era a única remanescente, 

já que "não há mais dois paradigmas concorrentes sobre desenvolvimen-

to econômico".26

A nova estratégia de desenvolvimento, que se convencionou chamar 

de Consenso de Washington por causa da repercussão de um texto de 

John Williamson, apresentava-se como um rompimento radical com as 

visões anteriores.27 O primeiro conjunto de reformas recomendado tratava 

essencialmente de medidas macroeconômicas.28 Os efeitos dessas refor-

mas, no entanto, foram decepcionantes. Dessa forma, a década de 1990, 

para a maioria dos países em desenvolvimento (particularmente na Améri-

ca Latina), foi marcada por graves crises econômicas e baixo crescimento. 

Em um artigo que teve grande repercussão, Ocampo (2004, p. 84) resu-

miu o resultado dessas políticas da seguinte forma:

Este artigo sustenta que os benefícios das reformas econômicas orientadas para o 

mercado que a América Latina empreendeu desde a metade da década de 1980 

26 A citação de Fischer, que na ocasião era economista-chefe do Banco Mundial, foi de  
Williamson (2004).

27 Ver Williamson (1990) e, para uma história do termo Consenso de Washington, na visão de seu 
autor, ver Williamson (2004).

28 Essas medidas eram disciplina $scal, redirecionamento do gasto público para prioridades de 
retorno econômico elevado, reforma $scal, liberalização da taxa de juros, taxa de câmbio com-
petitiva, liberalização comercial, liberalização do *uxo de investimento internacional, privati-
zação, desregulação e segurança de direitos de propriedade [Williamson (2000, p. 252-253)].
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foram superestimados e seus riscos foram largamente subestimados. As reformas 

estruturais, em conjunto com a crescente disciplina monetária e fiscal, foram 

bem-sucedidas em muitas áreas, particularmente em reduzir a inflação, induzir 

o crescimento e a diversificação das exportações e em atrair o investimento 

direto estrangeiro. Mas as frustrações são o resultado de um crescimento 

econômico que se mantém baixo e volátil, do crescente dualismo da economia 

e, particularmente, dos resultados sociais desapontadores. Algumas premissas 

básicas dos reformadores provaram-se inteiramente erradas, particularmente 

as premissas que a baixa inflação e melhor controle dos déficits orçamentários 

garantiriam o acesso estável para os mercados de capitais internacionais e para 

o crescimento econômico dinâmico, e que a maior produtividade nas firmas e 

nos setores mais dinâmicos iriam automaticamente difundir-se pela economia, 

levando a uma aceleração generalizada do crescimento econômico.

Apesar dos resultados insatisfatórios, tanto no plano acadêmico quan-

to na esfera da política pública, os defensores das políticas de desenvolvi-

mento neoliberais consideravam que a razão desse desempenho provinha 

da insuficiência dessas reformas, não da natureza do diagnóstico. A res-

posta desses grupos foi aumentar a aposta e recomendar uma nova rodada 

de reformas. As chamadas reformas de segunda geração, diferentemente 

das primeiras, que tratavam essencialmente de questões macroeconômi-

cas, concentravam-se em recomendações de mudanças institucionais para 

adequar as instituições nacionais a um modelo ideal. Essas instituições 

transformadas deveriam, idealmente, levar aos resultados propostos no 

modelo original e nunca alcançados [Prado (2011, p. 324)].29 

Essas reformas, que, se eficazes, deveriam mudar o ambiente institu-

cional desses países, tinham entre suas mais importantes recomendações 

29 Ver também o documento �e long march [Burki e Perry (1998)], escrito por dois economistas 
do Banco Mundial, que apresenta as razões por que seriam necessárias novas reformas para 
alcançar os resultados não obtidos pelas reformas anteriores.
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as alterações no sistema legal e regulatório e o aumento da eficiência 

do setor público. Portanto, pretendia-se reformar as instituições públicas 

que operavam segundo o modelo de intervenção das políticas desenvol-

vimentistas, para torná-las funcionais em um modelo de intervenção que 

aumentasse a eficiência dos mecanismos de mercado, eliminando os em-

pecilhos que dificultavam para os agentes econômicos privados aproveitar 

oportunidades e responder aos sinais de mercado. Portanto, tratava-se de 

aumentar o papel do mercado, por meio da criação de instituições que 

facilitassem seu funcionamento.

Entre os principais temas dessa agenda, estavam a proteção aos direi-

tos de propriedade, a garantia da execução dos contratos, a defesa dos 

direitos de propriedade intelectual, a defesa da concorrência, a execução 

(enforcement) das decisões judiciais, a melhoria da gestão pública e a me-

lhoria do sistema educacional. Sustentava-se, portanto, que o diagnós-

tico da estratégia de desenvolvimento neoliberal estava correta, embora 

os remédios empregados para implementá-la fossem insuficientes. Nessa 

interpretação, era necessário o aprofundamento das medidas e não a al-

teração de rumo.

Uma parte fundamental dessas recomendações era a criação de novas 

agências estatais que deveriam regular serviços privatizados. Nesse cená-

rio, um sistema de defesa da concorrência, com uma legislação para sua 

aplicação e com uma forte agência antitruste, seria fundamental para pro-

mover a ordem econômica desejada e, ainda, impedir a excessiva concen-

tração empresarial e práticas anticompetitivas por empresas com grande 

poder de mercado. Com base nesses princípios, leis e autoridades anti-

truste, assim como agências reguladoras, deveriam ser criadas na Amé-

rica Latina e, em geral, nos principais países em desenvolvimento. Essas 

novas instituições seriam controladas por técnicos, que deveriam ser os 

guardiões dos princípios do livre-mercado e, ainda, aplicadores técnicos 

(idealmente, apolíticos) dessa nova ordem.
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Nesse contexto, entre 1991 e 1994, foram criados no Brasil o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência e, ainda, no decorrer do governo 

FHC, as principais agências reguladoras. 

REFORMA DE ESTADO E POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

O fracasso do Plano Cruzado no Brasil, já evidente no início de 1987, 

teve como principal consequência política a redução do apoio popular 

a estratégias econômicas identificadas como heterodoxas. Isso se deu 

em um contexto de importantes mudanças institucionais, por meio da 

Constituição de 1988, e da fragmentação da representação e da capa-

cidade de ação coletiva do setor empresarial.30 A ação administrativa do 

governo Sarney contribuiu para reforçar esse quadro. Esse governo se 

mostrava incapaz de dar respostas à crescente insatisfação e às deman-

das da população, em um momento em que sua capacidade de persua-

são se reduzia rapidamente.

O fracasso do primeiro governo democrático depois de 21 anos de 

ditadura militar gerou grande insatisfação. Além disso, generalizou-se a 

demanda por mudanças profundas nas políticas públicas brasileiras. Em 

decorrência desse sentimento, a campanha eleitoral em 1989 deu-se com 

polarização das preferências populares entre dois candidatos de esquerda 

e um da nova direita. Este último, embora de uma tradicional família de 

políticos nordestinos, apresentava-se como sem vínculos com os partidos 

tradicionais e caracterizava-se por um discurso inflamado e fortemente 

antiestado. A vitória eleitoral de Collor marcou uma transformação pro-

funda da ordem econômica brasileira, que viria mostrar-se duradoura.  

30 Sobre o tema, ver Leopoldi (2000, p. 302) e Diniz (2000).
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O novo presidente não podia ser caracterizado como um liberal. Ao con-

trário, seu discurso previa formas de intervenção do Estado que certa-

mente não pressupunham o princípio liberal de garantias de direito de 

propriedade e segurança jurídica. No entanto, seu programa previa uma 

profunda alteração do papel do Estado.31 Nesse sentido, seu governo mar-

cou o início de um ciclo de reformas liberais, que se aprofundaram nos 

governos seguintes. Ou seja, depois de um início atribulado e populista, 

sob o governo Collor, as políticas de reforma do Estado vieram a constituir, 

nos governos seguintes, um projeto efetivo de mudanças institucionais, 

para a implementação de um novo modelo de desenvolvimento, com base 

nas formulações do Consenso de Washington.

Reformas econômicas associadas exclusivamente à ideia de uma agen-

da conservadora foram uma novidade da década de 1990. Historicamen-

te, a ideia de reformas econômicas aparece em diversos momentos da 

história recente brasileira associada a situações de crise econômica e/ou 

política. No início da década de 1960, o tema era polarizado entre a ideia 

de reformas de base e a de reformas econômicas modernizadoras. Por um 

lado, os defensores das reformas de base, que se inspiravam na literatu-

ra estruturalista, argumentavam que a continuidade do desenvolvimento 

brasileiro requeria um conjunto de mudanças institucionais que pudesse 

31 A política de estabilização de Collor, que implicava o congelamento da liquidez, e a política 
de “matar o tigre da in$ação com um só tiro” denotavam o caráter autoritário de seu governo. 
Muitos dos seus primeiros ministros não eram anteriormente conhecidos por suas ideias libe-
rais. Seu viés antiestado era, nesse sentido, muito mais um discurso oportunista, que aprovei-
tava o sentimento de frustração da população com as políticas públicas, do que um produto 
de forte convicção. Tal característica só se alterou quando, depois do desgaste de seu governo, 
o presidente foi obrigado a nomear os chamados “ministros éticos”. A equipe econômica que 
assumiu na primeira metade de maio de 1991 apresentou à sociedade brasileira um per+l dis-
tinto da equipe que subira ao poder junto com Collor. Após os violentos choques dos Planos  
Collor I e II, o Ministério da Economia prometeu a normalidade na vida econômica e o res-
peito aos contratos, reduzindo a interferência do Estado nos mercados. Essa orientação iria 
traduzir-se numa abordagem gradualista da estabilização e no relativo abandono dos aspectos 
mais dirigistas, em termos de competitividade setorial e empresarial, da política industrial e de 
comércio exterior. A partir desse momento, pode-se a+rmar que o país efetivamente iniciou 
uma política econômica liberal, que seria mantida nos próximos governos.
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mudar algumas das características mais perversas da estrutura econômica 

brasileira. Esperavam, portanto, que as reformas permitiriam melhorar a 

distribuição de renda e diversificar o consumo doméstico – a mais impor-

tante entre elas era a reforma agrária. Uma abordagem distinta era de-

fendida por autores liberais, como Eugênio Gudin ou Octávio Gouvêa de 

Bulhões, que sustentavam que não havia qualquer característica especial 

no Brasil que justificasse a ação do Estado de forma distinta da realizada 

nos países mais avançados. Esses economistas defendiam mudanças para 

eliminar o populismo econômico, que estaria na raiz da inflação e de ou-

tros problemas econômicos brasileiros.

Mas a ideia de reformas econômicas que tomava corpo no Brasil no iní-

cio da década de 1990 não retomava o debate anterior: sua origem e sua 

trajetória eram distintas. Essa ideia alimentava-se, no âmbito doméstico, 

da percepção, por amplos setores da opinião pública, de que o fracasso 

do governo Sarney poderia ser imputado à insistência de manter uma es-

tratégia de desenvolvimento baseada na intervenção do Estado, que abria 

espaço à ineficiência e à corrupção. A crise da década de 1980 era vista 

como a prova definitiva do fracasso do modelo de desenvolvimento bra-

sileiro. O Estado interventor seria também produto de uma concepção 

autoritária de sociedade e deveria ser enterrado no mesmo túmulo do 

regime militar. 

Isso se somava à crescente popularidade na comunidade empresarial 

(em especial no setor financeiro, mas também nos meios acadêmicos) 

da agenda de reformas liberais que foi chamada por John Williamson de 

Consenso de Washington. A conjuntura internacional contribuía para sua 

difusão. Os Estados Unidos tinham sido vitoriosos na Guerra Fria: o regime 

socialista dos países do Leste Europeu desintegrava-se rapidamente. E na 

América Latina as ideias estruturalistas pareciam ter sido definitivamente 

abandonadas pelos novos governantes. O fracasso das políticas de esta-

bilização heterodoxas na década de 1980, no Brasil, na Argentina e no 
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Peru, foi visto como evidência de que as estratégias de desenvolvimento 

regionais deveriam ser modificadas. 

Um marco importante nesse processo foi o fim do governo militar no 

Chile com a eleição de Patricio Aylwin, mas com a permanência da política 

econômica liberal. Esta era vista como a principal razão para o bom de-

sempenho da economia chilena desde 1985 e, portanto, não deveria ser 

modificada pelo novo governo democrático. No fim da década de 1980, 

vários governos sul-americanos passaram a empreender políticas liberais e 

implementar reformas econômicas, inclusive alguns governados por polí-

ticos com tradição populista, como Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, e 

Carlos Menem, na Argentina. Na mesma época, chegaram ao poder César 

Gaviria, na Colômbia, e Alberto Fujimori, no Peru.

Collor fez uma campanha para a presidência defendendo abertamente 

reformas no aparelho de Estado. Mas as reformas de Collor não foram pro-

duto da vitória de um partido de direita com ideias claras sobre os rumos 

que queria imprimir ao futuro da sociedade brasileira. Não havia uma pres-

são de partidos políticos de direita, como na Argentina e no México, nem o 

governo tinha sido ainda hegemonizado por um grupo tecnocrático liberal, 

normalmente com doutorado norte-americano, como no caso do México, 

na década de 1980, e no da Argentina, na década de 1970. A estratégia de 

campanha de Collor foi atacar os setores organizados da sociedade brasi-

leira e apelar à massa desorganizada. Nesse sentido, essa estratégia é mais 

parecida com as ações dos presidentes Miguel de la Madrid e Carlos Salinas 

em seus ataques ao corporativismo mexicano e sua intenção de usar as 

reformas contra as organizações existentes da sociedade.32 A política eco-

nômica de Collor respaldava-se na percepção quase generalizada de que o 

Estado brasileiro tinha perdido sua capacidade de investir. Por outro lado, 

32  Essa interpretação foi sugerida pelo interessante artigo de Schneider (1992). 
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vários setores sob o controle do Estado não eram mais estratégicos para 

o desenvolvimento e, finalmente, o que restava de respeitável no desen-

volvimentismo tinha sido destruído pela politização fisiológica do governo 

Sarney.33 Portanto, a ideia de reformas como parte de uma nova agenda de 

desenvolvimento no Brasil foi se firmando lentamente. Tendo como ponto 

de partida a avalanche de medidas propostas por Collor, permaneceu com 

poucas mudanças em todos os governos brasileiros na década de 1990.

Embora o governo Collor tenha iniciado um amplo programa de priva-

tizações, somente no governo FHC foram criados os marcos regulatórios 

para a gestão dos serviços públicos privatizados. Para isso, o governo FHC 

aprovou a legislação necessária para viabilizar a quebra de monopólios 

do Estado e a concessão de serviços públicos. Nessa linha, foi aprovada 

a Emenda Constitucional número 8, que estabeleceu as bases jurídicas 

para as concessões de serviços públicos, assim como outras formas de 

delegações, como autorizações e permissões. Da mesma forma, foram 

criadas as principais agências reguladoras: a Lei 9.427, de 26 de dezembro 

de 1996, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disci-

plinou o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica; a 

Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, criou a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) e estabeleceu os marcos legais para o monopólio do petróleo; a Lei 

9.472, de 16 de julho de 1997, criou a Agência Nacional de Telecomuni-

cações (Anatel) e estabeleceu o marco legal para a atuação das empresas 

de telecomunicações no país; a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, criou a 

Agência Nacional de Saúde (ANS) e estabeleceu o marco legal de atuação 

dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

O governo FHC tinha em seus quadros a densidade teórica e a capaci-

dade administrativa de implementar medidas econômicas market friendly, 

33  Ver Schneider (1992, p. 17).
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que são consistentes com as propostas de reformas de segunda geração. 

Não se tratava de imposição de fora. Isso pode ser mostrado analisando-se 

a dinâmica de cada uma das reformas. O Brasil não conseguiria alcançar 

uma negociação internacional dentro do chamado Plano Brady se não rea-

lizasse as reformas macroeconômicas exigidas por essa agenda. No caso, 

os compromissos necessários para o acordo foram realizados durante os 

governos Collor e Itamar Franco. 

Embora a política de reformas fosse vista internacionalmente de forma 

positiva, a percepção pelas potências ocidentais da fragilidade interna do 

governo Collor e, ainda, a percepção de que sua negociação externa foi 

feita de forma menos dócil do que a esperada deterioraram a imagem do 

Brasil, principalmente com os Estados Unidos.34 Por outro lado, embora 

Itamar fosse reconhecidamente mais nacionalista do que Collor, como este 

estava mais envolvido com os muitos problemas domésticos, deu pouca 

prioridade à discussão de questões internacionais. Nesse sentido, a polí-

tica externa foi delegada a atores de reconhecido prestígio internacional, 

dentro e fora da comunidade diplomática.35 Nesse contexto, aos poucos 

foi ficando claro que a diplomacia brasileira caminharia para alcançar um 

acordo de negociação da dívida externa e adotar uma postura cooperati-

va, com uma relação econômica positiva com os Estados Unidos e os prin-

cipais países industriais avançados.36 Assim, tendo como principal negocia-

dor Pedro Malan, o Brasil alcançou um acordo no âmbito do Plano Brady. 

O Plano Brady tinha explicitamente como exigência programas de ajuste 

estrutural por parte dos países devedores. A negociação tinha como premis-

sas fundamentais: (a) o problema da dívida seria resolvido por meio de uma  

34 Sobre a política internacional de Collor, ver o interessante artigo de Hirst e Pinheiro (1995).
35 Ver Hirst e Pinheiro (1995, p. 10).
36 Nessa conjuntura, o Brasil chegou a aprovar o Draft Final Act da Rodada Uruguai, embora esse 

texto não assegurasse minimamente os interesses nacionais, em especial no acesso mais diversi-
#cado das mercadorias brasileiras ao comércio internacional [Hirst e Pinheiro (1995, p. 13)].
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negociação caso a caso; e (b) a redução das dívidas e a liberalização dos recur-

sos estavam subordinadas a um programa de reformas sob a supervisão do 

FMI, principalmente em questões fiscais, e do Banco Mundial, na agenda de 

reforma do Estado.37 Mas a agenda microeconômica que se seguiu às políticas 

macroeconômicas foi guiada por lógica diferente. As reformas de segunda 

geração tinham por objetivo promover a retomada sustentada do crescimen-

to econômico. Elas faziam parte de uma agenda de desenvolvimento. Nessa 

linha, elas não eram requisitos para a agenda doméstica, embora certamente 

estimuladas e apoiadas pelas mesmas forças políticas que impunham os ter-

mos da agenda macroeconômica.38 Nesse contexto, foi montado no Brasil 

um moderno sistema de defesa da concorrência e, em 1994, foi aprovada a 

Lei 8.884, que estabeleceu as bases legais para esse sistema.

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL:  
UMA ABORDAGEM HISTÓRICA

Até a década de 1990, a legislação brasileira que tratava de assuntos con-

correnciais tinha duas preocupações fundamentais: reprimir os chamados 

"crimes contra a economia popular" ou controlar as ameaças ao interesse 

público dos chamados "trustes", vistos, principalmente, como cartéis inter-

nacionais. Autoridades de defesa da concorrência, com instrumentos legais 

e materiais para atuar com eficácia na promoção da ordem econômica, só 

foram criadas no Brasil na década de 1990.39 Historicamente, houve grande 

resistência para a aprovação no país de uma legislação antitruste. A exemplo 

37 Ver Sachs (1989).
38 Bresser-Pereira, em uma série de artigos, criticou o que chamou de Consenso de Washington 

II, que postulava que o crescimento econômico teria de ser baseado no #nanciamento externo 
[Bresser-Pereira (2002; 2003)]. O presente artigo não trata dessa discussão. A chamada agenda 
de reforma de segunda geração trata, majoritariamente, de reformas microeconômicas e ações 
para mudanças institucionais. 

39 Esta seção usou extensivamente pesquisa realizada para o ensaio publicado pelo autor em 
Prado (2012). 



ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO, POLÍTICA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO: 

ensaios em memória de Fabio Erber288

de países como os Estados Unidos e o Canadá, os primeiros movimentos 

para a criação dessa legislação eram movidos por razões políticas e não por 

argumentos econômicos.40 No Brasil, a sociedade civil que liderou o movi-

mento antitruste não tinha a mesma força que nesses dois países da Amé-

rica do Norte. O processo de criação dessa legislação no Brasil dependeu de 

um complexo equilíbrio nas relações entre Estado e sociedade. 

Desde o Estado Novo, discutia-se a necessidade de impor limites à atua-

ção de empresas com forte poder de mercado e a práticas colusivas de em-

presas internacionais. No entanto, durante décadas houve forte resistência 

à aprovação dessa legislação, que era vista, contraditoriamente, como uma 

ameaça à economia de mercado. Somente foi possível aprovar uma legis-

lação antitruste abrangente e eficaz com a agenda de reformas liberais da 

década de 1990, cuja ênfase estava na montagem de um sistema público 

que fosse funcional a uma nova ordem econômica market friendly. 

As primeiras provisões legais sobre assuntos concorrenciais surgiram 

no Brasil na década de 1930. Na Constituinte de 1934, uma emenda pro-

posta por Prado Kelly, Christovão Barcelos e Asdrubal de Azevedo previa 

um artigo que dispunha:

Ficam proibidos os trustes, assim como os monopólios de indústria ou comércio, 

fixando a lei ordinária as respectivas sanções e salvo à União, quando a esses, 

o direito de os instituir, em benefício do interesse coletivo ou da defesa da 

economia nacional [Assembleia Nacional Constituinte (1934, p. 156)].

Na justificativa da emenda, esses constituintes alegavam "a repulsa 

de nosso direito à existência dos monopólios de indústria e comércio, 

como ofensa à liberdade econômica" [Assembleia Nacional Constituinte 

(1934, p. 156)]. Recorriam, ainda, como precedente, ao dispositivo da 

40 Ver Kovacic e Shapiro (2000) e Bliss (1973).
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Lei 3.070-A, de 31 de dezembro de 1915, que previa que o Presidente 

da República poderia: 

modificar a taxa dos impostos de importação, indo mesmo até permitir a 

entrada livre de direitos, durante certo prazo, para os artigos de procedência 

estrangeira que possam competir com os similares nacionais, desde que estes 

sejam produzidos ou negociados por trustes [Lei 3.070, de 31 de dezembro de 

1915, art. 2º, n. IX].

Esses primeiros textos legais com disposições antitruste tinham por 

objetivo caracterizar crimes contra a economia popular e incluíam como 

ilícitas as práticas de abuso de poder de mercado e a transgressão de 

tabelas oficiais de preço. Portanto, nesse primeiro momento, a questão 

concorrencial confundia-se com o que era conhecido como "crimes contra 

a economia popular".41

O Decreto-Lei 869/1938, que tratava de crimes contra a economia po-

pular, era uma legislação penal e não de direito administrativo. A primeira 

lei brasileira que tratava na esfera administrativa de questões antitruste foi 

de 1945, nos últimos meses do Estado Novo, tendo como autor o ministro 

do Trabalho, Agamenon Magalhães. O Decreto-Lei 7.666, chamado de Lei 

Malaia, criava a Comissão de Defesa Econômica (Cade) e dava poderes ao 

governo para expropriar qualquer organização cujos negócios lesassem o 

41 O Decreto-Lei 869, promulgado em 1938, em pleno Estado Novo, tinha esse caráter. Ele esta-
belecia no art. 3º: “São ainda crimes contra a economia popular, sua guarda e seu emprego:

    I – celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não 
compre de outro vendedor;

    II – transgredir tabelas o%ciais de preços de mercadorias;
   III – obter ou tentar obter ganhos ilícitos, em detrimento do povo ou de número indetermi-

nado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos («bola de neve», «cadeias», 
«pichardismo», etc.); 

    IV – violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa 
vendida, sem devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas vendas com reserva de 
domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a 
correspondente à depreciação do objeto;

     V – fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamento; possuí-los ou detê-los, para 
efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.”
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interesse nacional, mencionando, especificamente, as empresas nacionais 

e estrangeiras, vinculadas aos trustes e cartéis.42 

Essa lei definiu alguns problemas concorrenciais adequadamente, em-

bora influenciada por uma retórica nacionalista, característica daquele 

período histórico. A criação da Comissão Administrativa de Defesa Econô-

mica foi proposta no art. 19, como um órgão, com personalidade jurídica 

própria, diretamente subordinado à Presidência da República e presidido 

pelo ministro de Justiça e Negócios Interiores.

A lei foi duramente combatida por setores que a consideravam inter-

vencionista e influenciada por ideias esquerdistas. O Departamento de 

Estado dos Estados Unidos interpretou a legislação como um ato de nacio-

nalismo econômico e pressionou o governo Vargas para revogá-la.43 Seto-

res oposicionistas protestaram contra a medida, qualificando a Comissão 

de Defesa Econômica como um instrumento nazifascista, que ameaçava 

a economia brasileira. A lei foi revogada pelo presidente provisório José 

Linhares, poucos dias depois da deposição de Vargas.

O tema, no entanto, continuou em pauta e retornou ao debate na Cons-

tituinte. Como resultado, na Constituição de 1946, o art.148 estabeleceu:

A Lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso econômico inclusive as 

uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a 

sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros [Brasil (1946)].44 

42 O Decreto-Lei 7.666 propunha a criação da “Comissão de Defesa Econômica” e não do 
“Conselho de Defesa Econômica”. Embora ambos tivessem o mesmo acrônimo – Cade – o 
signi$cado do C, da lei em referência, era distinto do empregado na Lei 4.137, de 10 de 
setembro de 1962.

43 Essa pressão foi relatada por telegrama de 27 de junho de 1945, número 26, reservado,  
do embaixador brasileiro em Washington ao Presidente da República. Ver Bandeira (1975, 
p. 3, nota).

44 Para um histórico das provisões legais com caráter antitruste nesse período, ver Bagnoli (2005, 
p. 86-87).
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Esse artigo constitucional demandava uma lei para ser efetivo. Para 

isso, foi proposto o Projeto de Lei 122, de 1948, que também era de 

autoria do então deputado Agamenon Magalhães. Essa iniciativa encon-

trou grande oposição no Legislativo e o projeto não foi aprovado pelo 

Congresso brasileiro. 

Na ausência de uma lei antitruste que permitisse atuações do Estado 

por meio de disposições de direito administrativo, a intervenção do go-

verno fazia-se por leis penais, nas quais se definiam os crimes contra a 

economia popular. Nessa linha, Getúlio Vargas, em seu segundo governo, 

promulgou a Lei 1.522, de 26 de dezembro de 1951, baseada na Lei con-

tra a Economia Popular de 1938, na qual eram caracterizados como crimes 

desde ações típicas de abuso de poder econômico até a cobrança de juros 

com taxas acima da permitida em lei.45 

A resistência do Congresso e o desinteresse do governo produziram o 

efeito de evitar, até a década de 1960, a discussão da criação de uma lei 

antitruste. Ficou institucionalizado um crescente uso de intervenção direta 

do Executivo, sem intermediação de autoridades administrativas, em te-

mas que hoje seriam considerados questões de defesa da concorrência ou 

de defesa do consumidor. 

Na década de 1960, voltou-se a debater a necessidade de uma lei 

antitruste. Durante o parlamentarismo, Tancredo Neves, empossado como 

primeiro-ministro, anunciou que 

o governo acompanha com atenção a discussão da Lei Antitruste no Senado 

federal e espera utilizar amplamente todos os poderes que o Congresso lhe 

conceder no objetivo de combater a especulação e as práticas monopolistas.46

45 Ver Lei 1.522, de 26 de dezembro de 1951. Sobre controle de preço, ver também o interessante 
artigo de Da Mata (1980).

46 Câmara dos Deputados (2010, p. 230).
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Em setembro de 1962, 17 anos depois da revogação da Lei Malaia e 

16 anos após a promulgação da Constituição de 1946, foi, finalmente, 

aprovada a Lei 4.137/62, que regulamentava o dispositivo constitucional 

sobre abuso de poder econômico. 

Essa lei criou, por meio do art. 8º, o Conselho Administrativo de Defesa 

da Concorrência, com a finalidade de apurar e reprimir os abusos de poder 

econômico. Nesse período, as relações do Brasil com os Estados Unidos 

passavam por dificuldades por causa da política externa independente 

brasileira e, ainda, do pouco interesse das autoridades norte-americanas 

de oferecer apoio para reduzir os graves problemas de balança de paga-

mento brasileiros.47 Além disso, empresas norte-americanas e canadenses 

que atuavam na área de serviços públicos sentiam-se insatisfeitas com as 

dificuldades para reajustar tarifas e temiam a privatização, tal como a rea-

lizada pelo governador Leonel Brizola, na Companhia de Energia Elétrica 

Rio-Grandense, filial da American & Foreign Power, Inc. 

Nessas circunstâncias, a Lei 4.137/62, criada em um momento de mui-

ta instabilidade política, durante o governo João Goulart, teve grande di-

ficuldade de produzir efeitos. Repressão a cartéis era na época associada 

à intenção de controlar empresas estrangeiras. Portanto, havia forte re-

sistência de setores conservadores para sua implementação. Além disso, 

embora já à época influenciada pela legislação norte-americana, tinha um 

viés fortemente intervencionista, pois entre suas competências estava a 

de "fiscalizar a administração das empresas de economia mista e das que 

constituem patrimônio nacional".48 A fiscalização do Cade estendia-se à 

47 Uma importante fonte sobre as di!culdades das relações brasileiras e norte-americanas no pe-
ríodo está no J. F. Kennedy Presidential Library, Digital Archives, particularmente em docu-
mentos de história oral, com entrevistas com Roberto Campos e Lincoln Gordon, que foram, 
respectivamente, embaixadores do Brasil nos Estados Unidos e dos Estados Unidos no Brasil 
[<http://www.jfklibrary.org/>, acesso em março de 2011].

48 Ver art. 18 da Lei 4.137/1962. Ver, também, a entrevista do ex-presidente do Cade Ruy  
Coutinho, em Dutra (2009).
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gestão econômica das empresas de economia mista, seu regime de conta-

bilidade e o exame anual dos seus balanços e relatórios. 

Durante o regime autoritário, pouco se avançou nas questões antitrus-

te. Esse foi um período em que o Estado usou a legislação que permitia o 

tabelamento de preços para implementar uma política de intervenção na 

atividade econômica privada por meio de estratégias econômicas do setor 

público. Nessa linha, os preços deveriam ser disciplinados por órgãos de 

intervenção direta, como a Superintendência Nacional de Abastecimento 

(Sunab) e, mais tarde, o Conselho Interministerial de Preços (CIP) e não 

pelo Cade, que pouco atuou na época [Da Mata (1980, p. 916)]. Durante 

esse período, em várias áreas intensivas em capital, incentivou-se uma divi-

são do mercado com base em um tripé: com empresas privadas nacionais, 

privadas estrangeiras e públicas. Nesse sentido, pouco espaço havia para 

uma política de defesa da concorrência.

Na Nova República, a legislação de concorrência foi renovada, manten-

do, no entanto, a característica anterior de definir de maneira vaga os ilíci-

tos concorrenciais, sem criar mecanismos efetivos para repressão ao poder 

econômico. Mesmo assim, foi aprovada uma nova regulamentação da  

Lei 4.137/62, por meio do Decreto 92.323, de 23 de janeiro de 1986, que 

revogou o Decreto 52.025, de 1963. Esse documento legal dispôs:

Art 1º Será reprimido o abuso do poder econômico, quaisquer que sejam as 

formas que assuma, desde que caracterizadas, isolada ou simultaneamente, 

situações de: 

I. domínio dos mercados; 

II. eliminação da concorrência; 

III. aumento arbitrário dos lucros. 

Art 2º São agentes todos quantos, pessoas naturais ou jurídicas, públicas e 

privadas, desenvolvam atividade que cause, direta ou indiretamente, situações 

definidas em lei, caracterizadoras de abuso do poder econômico. 
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Art 3º Os agentes sujeitar-se-ão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções, cominadas pela Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962: 

I. multa; 

II. intervenção judicial; 

III. liquidação judicial. 

Art 4º A multa, cominada entre 05 (cinco) e 10.000 (dez mil) vezes o maior 

valor de referência vigente no País, na data da decisão do CADE, será fixada, 

levando-se em consideração: 

I. a gravidade do abuso; 

II. a vantagem auferida pelo agente; 

III. o prejuízo causado pela prática abusiva, quer a terceiros, quer à economia 

nacional. 

§ 1º A aplicação da multa à pessoa jurídica dar-se-á sem prejuízo de sua 

imposição aos respectivos controladores, administradores e gerentes. 

§ 2º A reincidência do agente legitimará a imposição de nova multa cujo limite 

será igual a 20.000 (vinte mil) vezes o maior valor de referência vigente no País, 

à data da decisão do CADE.

Nessa década, foi dado um passo importante para um marco jurídico 

duradouro da legislação antitruste com a aprovação na Constituição Fede-

ral de 1988, no Título VII, que trata da ordem econômica, de um princípio 

geral que determinava a repressão do "abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao au-

mento arbitrário dos lucros".49

No governo Collor, no início da década de 1990, a motivação para a 

aprovação de uma legislação de defesa da concorrência por meio de lei or-

dinária e, ainda, a criação de mecanismos legais para sua implementação 

49 Art.173, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988.
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foram distintas dos períodos anteriores. Como muitas medidas desse go-

verno, a legislação antitruste aprovada nesse período foi influenciada por 

sua visão de reforma de Estado, que era comum nesse governo e mistura-

va aspectos liberais com elementos intervencionistas.50 

Na ocasião, o Cade estava parado havia três anos. Muitos dos in-

tegrantes do governo militar e, depois, dos setores conservadores na 

Nova República viam com desconfiança o funcionamento do Cade.51 

Embora o tema da defesa da concorrência estivesse no programa do 

governo Collor, e durante seu governo foi aprovada a Lei 8.158/1991, 

que criou a Secretaria de Direito Econômico e alterou alguns pontos da 

Lei 4.137/1962, a operação das atividades do Cade encontrou grande 

dificuldade para se desenvolver. Somente em fevereiro de 1992, assumiu 

a presidência do órgão Ruy Coutinho, que teve um importante papel 

para a formação de um grupo de trabalho para elaboração de uma nova 

Lei de Defesa da Concorrência.

Nesse momento, tal lei era, ainda, vista com desconfiança, tal como o 

fora desde a década de 1930. Um novo projeto de Lei de Defesa da Concor-

rência que vinha sendo formulado por um grupo de juristas recebeu forte 

oposição das organizações empresariais, como a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Foi no governo Itamar Franco, tendo Rubens Ricupero como ministro 

da Fazenda, que foi criado o Sistema de Defesa da Concorrência, formado 

pela SDE, pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e pelo 

Cade. A Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, foi promulgada quando o 

50 Nessa linha, foi promulgada em 27 de dezembro de 1990 a Lei 8.137, que con!gurava os atos 
contrários à ordem econômica como crime e, um pouco depois, em 9 de janeiro de 1991, a  
Lei 8.158/91, que normatizaram, na esfera administrativa, a defesa da concorrência. 

51 Segundo o ex-presidente do Cade Ruy Coutinho, economistas importantes como Mário  
Henrique Simonsen e Mailson da Nóbrega, ambos ex-ministros, diziam que o Cade atrapalha-
va e que era dispensável em uma economia aberta – ver Dutra (2009, p. 29).
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Plano Real estava sendo executado e fazia parte do conjunto de mudanças 

institucionais que marcaria a transição para uma nova ordem econômica. 

Sua motivação imediata era criar bases institucionais para garantir preços 

moderados, promovendo um ambiente competitivo, que seria compatível 

com uma economia com baixa inflação. A defesa da concorrência seria, 

assim, um modelo alternativo (liberal), que deveria substituir os velhos me-

canismos (intervencionistas) de administração de preços. 

A nova legislação criou o moderno Sistema Brasileiro de Defesa da Con-

corrência, no qual a Secretaria de Defesa Econômica (SDE) do Ministério da  

Justiça e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fa-

zenda eram órgãos de instrução, enquanto o Cade atuava como tribunal 

administrativo, por meio de conselheiros, indicados pelo Executivo, aprova-

dos pelo Senado, com mandato fixo e com grande autonomia para interpre-

tar e implementar a Lei 8.884/94. 

Até o governo Collor, o debate sobre questões concorrenciais era reali-

zado quase exclusivamente por profissionais da área de direito. A comissão 

criada para estudar e sugerir um projeto do que viria a ser a Lei 8.884/94, o 

marco jurídico da transformação do Cade em uma agência antitruste mo-

derna, era formada exclusivamente por juristas e funcionários do governo 

de formação jurídica.52 Uma das dificuldades encontradas pela tramitação 

do projeto foi o desejo do presidente Itamar Franco e de seu ministro da Jus-

tiça, Alexandre Dupeyrat, de incluir mecanismos para o controle de preços – 

o que iria frontalmente contra uma legislação antitruste moderna.53 O 

que alterou o equilíbrio de forças, no caso, foi a decisiva participação do 

52 Essa comissão foi criada pela Portaria 28, do Ministério da Justiça, é era formada por Neide 
Malard, Alexandre Dupeyrat, José Geraldo Brito Filomeno, Maria Aparecida Santos Pereira, 
Tercio Sampaio Ferraz e Carlos Francisco Magalhães. O prazo estipulado pela comissão para 
a preparação do anteprojeto de alteração da legislação era de apenas vinte dias, tendo sido en-
tregue o texto do anteprojeto um pouco depois do prazo estipulado. Ver depoimento de Ruy 
Coutinho em Dutra (2009, p. 30). 

53 Informação de Ruy Coutinho [Dutra (2009, p. 31)]. 
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Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda entendia que a aprovação 

da nova lei era fundamental para que, quando o Plano Real entrasse em 

vigor, o controle de preços fosse substituído pela defesa da concorrência. 

Nesse sentido, foram colocados à disposição do Cade, pelos secretários da 

área econômica, técnicos de grande capacidade para ajudar a organizar o 

funcionamento do sistema. Na época, a Fazenda conseguiu fazer com que 

fosse incorporado ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência a SEAE, 

que, juntamente com a SDE, era o órgão de instrução do sistema. Na 

ocasião, houve uma disputa entre o Ministério da Fazenda e o Ministério 

da Justiça sobre a que pasta deveria ficar vinculado o Cade. No entanto, a 

influência do Ministério da Fazenda na composição dos novos integrantes 

do Conselho foi fundamental. Em 1996, o substituto de Ruy Coutinho 

foi o economista Gesner de Oliveira, um quadro de grande competência 

técnica e com formação similar à dos outros economistas da equipe eco-

nômica do governo FHC.

Ou seja, a partir do governo de FHC, o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência passou a ter um papel importante nas transformações insti-

tucionais necessárias, segundo a nova estratégia de desenvolvimento que 

estava sendo montada, para a retomada de crescimento da economia. Na 

visão de Fabio Erber, esse era um modelo de convenção institucionalista, 

que tinha como cerne a ideia de que

é o estabelecimento de normas e organizações que garantam o correto 

funcionamento dos mercados, de forma que estes cumpram suas funções de 

alocar recursos do modo mais produtivo, gerando poupanças, investimento e, 

em consequência, crescimento econômico [Erber (2010, p. 20-21)].

Na minha interpretação, trata-se da aplicação da nova teoria de desen-

volvimento, que vinha se formando desde os anos 1980 e que fazia parte, 

no Brasil e em outros países em desenvolvimento, das chamadas reformas 

de segunda geração.
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CONCLUSÃO: DIFUSÃO DA LEGISLAÇÃO  
DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E A RELAÇÃO 
ENTRE CONCORRÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

Antes da Segunda Guerra Mundial, apenas os Estados Unidos e o Canadá 

tinham uma legislação antitruste e os mecanismos institucionais para im-

plementá-la. Na maioria dos países da Europa e da Ásia não havia qualquer 

restrição à constituição de cartéis e à concentração econômica. Depois do 

conflito mundial, os Estados Unidos iniciaram uma política de difusão e, 

em alguns casos, de imposição de sua tradição de defesa da concorrência 

para outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, essa legislação tinha 

surgido do temor do crescimento do big business no fim do século XIX. 

No pós-guerra, imputava-se aos cartéis e conglomerados empresariais ale-

mães e aos zaibatsus japoneses o estímulo ao militarismo de seus países.54 

Nesse sentido, havia o entendimento de que uma legislação antitruste 

adequada, que promovesse um ambiente concorrencial, contribuiria para 

evitar o ressurgimento da aliança entre esses grandes grupos e segmentos 

autoritários do Estado. 

Esse caso não se aplicava aos países em desenvolvimento. Portanto, 

quando o Brasil, nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, tentou 

implantar uma legislação de defesa da concorrência, havia o temor de que 

esse poderia afetar os interesses das empresas americanas. Por outro lado, 

no Brasil, a intervenção do Estado por meio da repressão aos chamados 

"crimes econômicos" e o controle direto sobre os preços pareciam mais 

eficazes, uma vez que na tradição jurídica brasileira a ideia de agência 

independente era inexistente.55

54 Ver Wells (2002), em especial o capítulo 4.
55 Observe que as autarquias não são a mesma coisa do que agências autônomas, na forma exis-

tente no sistema jurídico norte-americano. Para uma discussão sobre o tema, ver Prado (2011, 
p. 335). 
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O tema retornou à pauta na década de 1980, mas apenas na déca-

da de 1990 um sistema de defesa da concorrência foi criado no Brasil. 

Nesse mesmo período, houve grande difusão no mundo de leis de de-

fesa da concorrência. Como mostra o interessante estudo de Susan Sell, 

isso decorreu essencialmente da difusão das ideias sobre o papel de um 

ambiente concorrencial para o desenvolvimento e não de mecanismos 

de coerção.56 No caso, foram as elites locais dos países em desenvolvi-

mento que implementaram leis antitruste, na esteira das reformas market  

friendly, das décadas de 1980 e 1990. No entanto, nesse período houve 

ativa participação de autoridades norte-americanas e consultores indepen-

dentes para o treinamento e a difusão de princípios de defesa da concor-

rência.57 Nessa linha, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) estabeleceu na década de 

1980 vários programas para difusão e treinamento de temas de práticas 

empresariais restritivas (restrictive business practices – RBP). No início da 

década de 1990, um grande número de países em desenvolvimento criou 

leis de defesa da concorrência. Dessa forma, exceto no caso do Chile, cuja 

legislação de defesa da concorrência remontava a 1973, como parte das 

políticas liberais do governo Pinochet, a maioria dos países em desenvolvi-

mento de renda média teve sua legislação moderna aprovada na primeira 

metade da década de 1990. Esse foi o caso do México e da Coreia do Sul, 

que aprovaram essa legislação em 1992, da Venezuela, em 1993, e do 

Brasil, em 1994.

Finalmente, embora os novos estatutos tivessem como base a legisla-

ção norte-americana, sua implementação não seguiu a mesma dinâmica 

desse país. Assim como a prática do antitruste era distinta entre os 

56 Temas como o de proteção à propriedade intelectual e a patentes, ao contrário, foram em gran-
de parte introduzidos na agenda dos países em desenvolvimento por pressão norte-americana. 
Ver Sell (1998).

57 Ver Sell (1998, cap. 6).
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Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão, também foi sendo adap-

tada à realidade de cada um dos países. Curiosamente, enquanto era 

ampliada no mundo, essa legislação estava retrocedendo nos Estados 

Unidos, em vista dos ataques às práticas antitruste norte-americanas da 

chamada Escola de Chicago.58 

 O que explica a diferença entre a ascensão da legislação antitruste entre 

os países em desenvolvimento e o relativo recuo nos Estados Unidos é que 

no caso desse país o que movia a prática era a visão tradicional de defesa 

do bem-estar do consumidor. Para os países em desenvolvimento, no en-

tanto, tratava-se de reformas institucionais, que ficaram conhecidas como 

reformas de segunda geração, o que explica também por que nesses países, 

com algumas exceções, há pouca discussão sobre a relação entre legislação 

antitruste e as visões tradicionais sobre política de desenvolvimento.59 Se 

elas cumpriram a função esperada na teoria neoliberal de desenvolvimento 

não é objeto deste artigo, mas a relação entre esse tema e a agenda de 

desenvolvimento foi originalmente trazida por economistas acadêmicos que 

atuaram no governo FHC.60 Muitos dos defensores da defesa da concor-

rência nos Estados Unidos também eram favoráveis a sua difusão entre os 

países em desenvolvimento.61 Por outro lado, alguns autores nos Estados 

Unidos eram também céticos em relação a sua eficácia na periferia.62 Da 

mesma forma, entre os economistas dos países em desenvolvimento havia 

opiniões controversas quanto a sua conveniência. Mas, depois de mais de 

uma década dessa legislação, a evidência disponível é que elas vieram para 

58 Ver Pitofsky (2008), citado na primeira seção.
59 Esse tema de política antitruste e desenvolvimento tem sido discutido por autores como Ajit 

Singh e Rahul Dhumale. No Brasil, interessam-se pelo tema de direito e desenvolvimento auto-
res como Diogo Coutinho, da Universidade de São Paulo (USP), e Mário Shapiro, do Direito 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) de São Paulo.

60 Ver, por exemplo, Considera e Corrêa (1999).
61 Esse é o caso de Fox (2008).
62 Ver, por exemplo, La'ont (1998). 
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ficar. No entanto, a forma como estão sendo implementadas é muito mais 

diversificada do que imaginavam seus formuladores.63
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