
18º Seminário Internacional 
de Defesa da Concorrência

Parâmetros de Concentração de Mercado 
em Novos Guias

João Paulo Garcia Leal



Brasil

» Lei 8.884/94 e Lei 12.529/11:

» Posição dominante: participação igual ou maior do que 20%.

» Guia Seae/SDE:

» Exercício unilateral: participação igual ou maior do que 20%.

» Exercício coordenado: 

C4 > 75% e participação das requerentes > 10%.

» Cade:

» Referência aos HMG (DOJ/FTC), além dos parâmetros anteriores.
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Estados Unidos

» As agências (DOJ/FTC) revisaram os parâmetros de
concentração contidos nos HMG de 2010.

» Os novos parâmetros foram motivados pela ou baseados na
prática das agências:

» “... It is relatively rare for the Agencies to challenge mergers that will lead
to HHI concentration levels below 1,800 [...] Similarly, the Guidelines
suggest that a 100 point increase in an HHI concentration level raises
competitive concerns. In actual practice, however, the Agencies have only
infrequently challenged mergers unless they increase concentration
several times that much”.

» “Revising the HHI thresholds to express accurately how the Agencies use
HHIs seems not just appropriate but also necessary to correct what has
become an affirmative misstatement at this point” (Christine Varney. An

Update on the Review of the Horizontal Merger Guidelines).



4

Estados Unidos

Grau de concentração Antes Atual

Não concentrado HHI < 1.000 HHI < 1.500

Moderado 1.000 < HHI < 1.800; 

∆ = 100

1.500 < HHI < 2.500; 

∆ = 100

Elevado HHI > 1.800; 

∆ = 50

HHI > 2.500; 

∆ = 200

Antes Depois

Part. 1 25% 25%

Part. 2 25% 25%

Part. 3 20% 20%

Part. 4 20% 20%

Requerente A 5%
10%

Requerente B 5%

Mercado 100% 100%

HHI 2.100 2.150 (∆ = 50)
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Outras jurisdições

» Alemanha (2012):

» Unilateral: ao menos 1/3 de participação;

» Coordenado: C3 > 50% ou C5 > 2/3 de participação.

» Canadá (2011):

» Unilateral: ao menos 35% de participação;

» Coordenado: C4 > 65% e e participação das requerentes > 10%.

» Comissão Europeia (2004):

» Posição dominante: 50%.

» Unilateral: > 25%.

» Não concentrado: HHI < 1.000.

» Moderadamente concentrado: HHI < 2.000 e ∆ < 250.

» Altamente concentrado: HHI < > 2.000 e ∆ < 150.

» Reino Unido (2010):

» Unilateral: > 40%.

» HHI: Comissão Europeia.
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Observações

» Os parâmetros brasileiros possivelmente não condizem com a
prática do Cade.

» Parâmetros de outras jurisdições devem ter sido estabelecidos
de acordo com as respectivas práticas e, por certo, observam
as especificidades das economias locais:

» é de se esperar maior  
concentração (técnica) 
em mercados de menor 
dimensão, se os níveis 
de eficiência produtiva 
forem semelhantes.

Produto Interno Bruto

UE: $18 biEUA: $15 bi

Brasil: $2,5 bi


