
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Conduta Ética na Defesa da Concorrência: 
Abordagem Sobre os Valores Morais entre 

Executivos de uma Grande Empresa Monopolista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado Apresentada por 
 

NICKOLAS MARCON 
 
 
 
 
 

Professor Doutor Orientador Acadêmico 
 

HERMANO ROBERTO THIRY-CHERQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, julho de 2008. 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Conduta Ética na Defesa da Concorrência: 
Abordagem Sobre os Valores Morais entre 

Executivos de uma Grande Empresa Monopolista 
 
 

 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Centro 
de Formação Acadêmica e Pesquisa da Escola 
Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas na Fundação Getúlio Vargas como 
requisito para obtenção do título de Mestre em 
Gestão Empresarial. 
 
 
 
 
 

 
NICKOLAS MARCON 

 
 
 
 

Professor Doutor Orientador Acadêmico 
 

HERMANO ROBERTO THIRY-CHERQUES 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, julho de 2008. 

 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico meu esforço à minha família, Nelci, Édio e 

Isabella, pelo incomensurável apoio e incentivo na jornada 

constante de auto-superação em que se insere este trabalho. 

Embora distantes fisicamente, sempre se fizeram presentes no 

carinho e atenção manifestados mesmo que de formas remotas.  

Os corretos valores morais e éticos transmitidos por eles 

na minha educação foram os grandes motivadores na escolha 

do tema deste estudo.  

 

 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço aos gestores da minha empresa pela atenção e 

tempo dedicados às entrevistas, especialmente à Ticiana e ao 

Nilo pela abertura das portas que viabilizaram o curso que 

originou este trabalho. 

 

Meu agradecimento especial à Jucélia, pela paciência e 

pelas concessões de valiosos momentos de nossa convivência na 

reta final deste trabalho. 

 3



 RESUMO 

 

 O presente estudo analisa a absorção dos conceitos de defesa da concorrência na ética 

pessoal de executivos das áreas comerciais de uma grande empresa monopolista. A estratégia 

que visa à defesa da concorrência é revista para o caso de uma empresa dominante de 

mercado, cujos planos de marketing devem prever as limitações impostas pela lei, adotando 

ações para diminuir o risco de infrações.  

O pressuposto básico da pesquisa é o de que o comprometimento com as práticas de 

conduta para defesa da concorrência deve estar disseminado entre os valores éticos dos 

funcionários e, sobretudo, dos gestores, minimizando o risco de problemas criados por 

decisões tomadas sob pressão, sem tempo hábil para consultas às áreas jurídicas.  

As conseqüências de atitudes equivocadas dos executivos que atuam diretamente nas 

áreas de comercialização motivaram a realização de uma pesquisa para estudar a 

disseminação desses valores morais entre a força de trabalho de uma empresa monopolista. 

Os conflitos morais esperados entre a busca pela rentabilidade e aumento da participação no 

mercado versus as atitudes contenciosas de práticas comerciais agressivas foram examinados 

sob a ótica da sua inspiração filosófica. As convicções éticas entre os gestores de áreas cujas 

atuações são potencialmente sensíveis às sanções previstas nas normas de conduta antitruste 

vigentes no país foram pesquisadas através de entrevistas qualitativas semi-estruturadas.  

O resultado final comprova que os conceitos de defesa da concorrência estão bem 

sedimentados na ética pessoal dos gestores da empresa pesquisada, minimizando o risco de 

ações que gerem infrações à legislação do tema. Como resultados secundários da pesquisa, 

foram obtidos dados que poderão auxiliar em outras análises complementares ligando a 

presença de valores éticos de boa conduta concorrencial ao cargo exercido na empresa, tempo 

de experiência e ganhos monetários percebidos. Outra sugestão para estudos futuros seria a 

extensão da pesquisa para análise da eficiência de programas semelhantes em outras 

empresas.  

 

 

 Palavras-chave: valores morais, ética empresarial, defesa da concorrência, 

empresa monopolista, legislação antitruste. 
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ABSTRACT 

 

The present study analyzes the absorption of the concepts of free market defense in the 

executive’s moral values of the commercial areas of a great monopolist company. The 

strategic view to the free market defense is reviewed for the case of a dominant market 

company, whose marketing plans must foresee the limitations imposed by the antitrust law, 

having adopted action to lower law infractions risk.  

The basic assumption of the study was that the compromise with the behavior for free 

market defense must be spread in the ethical values of the employees and, over all, the 

managers, minimizing the risk of problems created by decisions taken under pressure, without 

skillful time for consultations to the legal areas.  

The consequences of wrong attitudes of the managers who directly act in the 

commercial areas motivated the accomplishment of a research to study the dissemination of 

these moral values in the employees of a monopolist company. The moral conflicts expected 

between the search for the economic results and, on the other side, the commercial usage of 

litigious attitudes were examined under the optics of its philosophical inspiration. The ethical 

values of the managers of areas whose performances are potentially sensible to the sanctions 

foreseen in the effective antitrust behavior in the country were searched by means of half-

structuralized qualitative interviews.  

The final result shows that the competition protection concepts are solid into the staff 

of managers ethics of the company investigated, minimizing the risk of actions that could 

generate law violations. Secondary results were data that can help in another complementary 

research linking the presence of free market defense ethical values with the organization 

position, professional experience and monetary earnings. Another suggestion for future 

studies would be the extension of the research to analyze the efficiency of similar programs in 

other companies.  

 

Key words: moral values, enterprise ethics, free market defense, monopoly, antitrust 

legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As mudanças no mundo empresarial, onde a competitividade torna-se cada vez mais 

acirrada, impulsionada pela evolução tecnológica constante, obrigam as empresas a uma 

busca constante por melhores condições competitivas e novos mercados para seus produtos.  

Kotler & Keller (2006) comentam a definição de Porter para as forças competitivas, das quais 

fazem parte a presença de rivalidade intensa no segmento e a ameaça de novos concorrentes. 

Na tentativa de superar essas ameaças, a volúpia capitalista apresenta-se com tal 

voracidade que chega a provocar situações de canibalização dos mercados, onde as pequenas 

empresas ficam ameaçadas na continuidade dos seus negócios pelos grandes conglomerados. 

Na busca de maior participação no seu mercado, empresas abusam do seu maior poder 

econômico, o que lhes permite aumentar sua influência na cadeia competitiva e eliminar da 

disputa os concorrentes menos preparados.  

Tal ação pode ter efeitos devastadores ao mercado, especialmente aos consumidores. 

A dominância de uma empresa no suprimento de produtos para um determinado mercado, 

formando um monopólio, provoca a dependência dos consumidores a essa empresa que os 

obriga a aceitar as condições comerciais – sobretudo os preços – impostos pela empresa. A 

competição entre os concorrentes de um setor assegura a oportunidade para que os 

consumidores exerçam sua iniciativa de exposição das suas necessidades, da escolha entre os 

produtos e serviços que se diferenciarem de alguma forma e do valor de troca disposto a usar 

para suprí-las. 

Para conter essa movimentação de limitação do mercado, disciplinar e proteger as 

relações econômicas entra em ação o poder público, criando órgãos e agências reguladoras 

para fiscalizar e reprimir o abuso do poder econômico e preservar os interesses do consumidor 

(DUTRA, 2003). Tais órgãos são implementados por leis específicas, que regem as atividades 
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de mercado e estipulam as punições para os transgressores, que podem ir desde aplicação de 

multas até suspensão da licença para as atividades da empresa. Por sua vez, as empresas são 

obrigadas ao cumprimento das regras de mercado para garantir sua atuação. Esse 

cumprimento só é possível se os conceitos previstos na lei estiverem presentes 

intrinsecamente na cultura e ações dos funcionários de empresas abrangidas pelos efeitos da 

lei de defesa da concorrência. 

Cabe ao papel dos executivos a gestão dos recursos de sua incumbência na busca pela 

maximização dos resultados financeiros, assumindo o controle e orientação de toda a força de 

trabalho envolvida na tarefa de sua incumbência, mantendo uma conduta exemplar aos seus 

comandados e prezando pelo seu esclarecimento sobre as questões envolvidas no trabalho. 

(ECHEVERRÍA, 2004, p. 5) 

Esse estudo examina o comprometimento dos executivos de uma grande empresa 

monopolista de mercado com as regras de defesa da concorrência. Analisando a importância 

dos valores morais das pessoas envolvidas diretamente nas negociações comerciais, pretende-

se determinar o risco que a empresa corre de infringir as regras de defesa da concorrência, 

causado por distorções nos valores morais de seus executivos que podem motivar decisões 

equivocadas em seu trabalho. 

Apesar dos prejuízos que as infrações da ordem econômica podem causar a uma 

grande empresa, em uma vasta pesquisa de artigos nacionais a respeito não foi encontrado 

nenhum texto preocupado em esclarecer a ligação do assunto com os valores éticos dos 

gestores de uma empresa. O presente estudo pretende contribuir estabelecendo essa ligação 

entre os valores que norteiam decisões de gestores com os prejuízos que podem causar à 

empresa infringindo as leis de defesa da concorrência. Casos de negociações presenciais, onde 

são demandadas atitudes imediatas frente a um possível cliente ou a uma situação inesperada, 
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são exemplos de situações onde a moral individual pode afetar diretamente toda uma 

organização. 

Inicialmente é trazida essa introdução apresentando o tema e o objetivo do estudo. Na 

próxima seção é explicitado o problema de pesquisa, as questões a serem respondidas, os 

objetivos a serem alcançados, a relevância do estudo e as suas delimitações. 

No capítulo 3 é colocado o embasamento necessário para a compreensão da defesa da 

concorrência. É feito um apanhado do conhecimento sobre as ameaças do uso abusivo do 

poder econômico, o risco de ações abusivas por empresas monopolistas, a importância da 

manutenção da livre concorrência, o papel do Estado nesse controle. Um breve histórico do 

crescimento dos conglomerados é citado para apresentar as motivações de criação de leis para 

regulamentação da conduta concorrencial dos mercados. É apresentada a evolução da 

legislação brasileira que trata da defesa da livre concorrência, com fragmentos comentados da 

lei em vigor. Por último, são apresentados os órgãos governamentais responsáveis pela 

fiscalização do seu cumprimento. 

No capítulo 4 inicia-se a abordagem da ética e moral e sua ligação com a conduta 

concorrencial. São apresentados os conceitos e significados de ética, moral e valor moral. 

Toma lugar nesse ponto um importante esclarecimento sobre o valor moral de empresas, valor 

esse que nunca se refere à pessoa jurídica, mas às pessoas que compõem aquela organização. 

Os fundamentos racionais e culturais que motivam a aceitação e incorporação dos valores 

morais difundidos naquela empresa à ética pessoal dos indivíduos são apresentados, 

culminando com um aprofundamento bastante abrangente sobre o papel dos executivos 

enquanto difusores, influenciadores e principais utilizadores dos valores morais ligados à 

conduta concorrencial. É nesse ponto que encontramos a consolidação teórica necessária para 

realização da pesquisa. 
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O problema e a metodologia de pesquisa são explicados no capítulo 5. Propõe-se a 

análise da incorporação dos conceitos da correta conduta concorrencial aos valores éticos dos 

executivos de uma grande empresa monopolista, exemplo mais marcante de organização com 

alta sensibilidade ao cumprimento das leis e exposição às suas penalizações. A proposta 

apresentada baseia-se em pesquisas qualitativas com executivos de comercialização de uma 

empresa na condição monopolista a fim de determinar o esclarecimento dos conceitos de certo 

e errado que motivam suas decisões sensíveis à legislação antitruste. Aspectos práticos 

observados durante a pesquisa e os resultados em sua fase exploratória inicial e também na 

fase qualitativa semi-estruturada que forneceu os dados finais para análise são apresentados 

no capítulo 6. 

No capítulo 7 apresentam-se as conclusões em relação ao referencial teórico, 

apresentando pontos sensíveis na implantação de um padrão de conduta concorrencial na 

empresa. Os comentários sobre os dados da pesquisa são aprofundados com as conclusões 

obtidas da observação dos resultados e a proposição de sugestões para diminuição dos riscos 

da empresa de infração das leis de regulação de mercados através da disseminação das 

informações que devem ser conhecidas pela força de trabalho diretamente envolvida. 

Também são esclarecidas as limitações que se configuraram à pesquisa e sugeridos temas de 

estudos futuros para aprofundar essa discussão. 

Por último, o estudo é finalizado com a apresentação do referencial teórico pesquisado 

e a inclusão como anexos dos roteiros utilizados nas duas fases de entrevistas. 
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2 O PROBLEMA 

 

Como citado na introdução desse estudo, face às exigências impostas pelo poder 

público para proteger a livre concorrência nos mercados abertos, especialmente os grandes 

conglomerados monopolistas encontram no cumprimento das leis de defesa da concorrência 

uma parte exigente de sensibilidade especial pela sua administração. Decisões equivocadas do 

corpo executivo que causem infrações às regras de conduta concorrencial, cujo risco é 

potencializado nas decisões tomadas na velocidade digital da economia globalizada, podem 

levar a grandes penalidades. Por si só, esse risco já motiva um estudo da importância da 

absorção do conceito da conduta concorrencial entre os valores morais dos executivos como 

condição para minimizar tais riscos. 

O presente estudo pretende investigar o comprometimento da ética pessoal dos 

executivos de uma grande empresa monopolista com as regras de defesa da concorrência 

no mercado brasileiro. 

Nas seções seguintes desse capítulo serão descritas as questões básicas a serem 

respondidas, os principais objetivos da pesquisa, a relevância do estudo e os aspectos que 

delimitaram esse trabalho. 

 

2.1 Questões básicas a serem respondidas 

 

 Entre as várias questões que poderiam ser exploradas no universo de valores pessoais 

das pessoas tomadoras de decisão, o estudo se concentrou nos pontos mais sensíveis que 

alimentam a dicotomia entre a cultura lucrativa capitalista e as limitações impostas pelas 

regras de defesa da concorrência: quais objetivos norteiam a formulação das estratégias de 
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crescimento no mercado? De que forma as decisões são afetadas pelo respeito à livre 

concorrência? Como é estabelecida a política de preços nos produtos com monopólio 

dominante do seu mercado? Como é direcionado o relacionamento com as empresas 

concorrentes no mesmo mercado? E com os clientes de diferentes categorias e tamanhos? 

 

2.2 Principais objetivos da pesquisa 

 

 2.2.1 Objetivo Final 

 

 Avaliar empiricamente o risco de infração das regras de conduta concorrencial 

causado pela tomada de decisões equivocadas. 

 

 2.2.2 Objetivos Intermediários 

 

 As metas secundárias cumpridas no desenvolvimento do estudo são: a) análise 

filosófica da motivação de valores pessoais entre tomadores de decisão; b) análise de tópicos 

das características da legislação antitruste brasileira; c) conclusões sobre um processo de 

implementação de um programa de conduta concorrencial em uma grande empresa 

monopolista; e d) apresentar possíveis implicações gerenciais e acadêmicas advindas das 

evidências observadas nesse trabalho. 

 

 12



2.3 Relevância do estudo 

 

 O aspecto mais relevante desse estudo é a confrontação dos valores morais, aqueles 

presentes na ética pessoal do indivíduo que embasam sua decisão entre o certo e o errado, 

com os ditos de uma legislação à qual suas atividades profissionais são sujeitas. 

 A comparação das opiniões coletadas na pesquisa com as regras impostas pela lei de 

conduta concorrencial permitirá analisar a abrangência atingida pelo programa de 

implementação da cultura de defesa da concorrência de uma grande empresa entre os seus 

elos mais sensíveis para ocorrência de práticas anti-concorrenciais abusivas: os executivos da 

linha de frente da comercialização. A análise sobre os pontos dissonantes entre seus valores 

pessoais e a legislação pode revelar um risco potencial para ações impróprias.  

Os valores que se mostrarem menos esclarecidos ou com tendência contraditória nas 

entrevistas podem ganhar motivação para seu aprofundamento na difusão dos valores éticos 

necessários à conduta concorrencial correta. Os riscos para infrações à ordem competitiva do 

mercado podem ser mensurados a partir do aprofundamento desse estudo. 

 

2.4 Delimitações do estudo 

 

O estudo procurou analisar os valores éticos de executivos de uma empresa 

monopolista de mercado nos produtos responsáveis pela maior parte do seu faturamento. Essa 

particularidade foi escolhida por representar a conjunção de fatores que constitui o caso mais 

crítico de risco às práticas anti-concorrenciais. Embora seja uma empresa com um grande 

ranço monopolista em mercado protegido, fatores como a abertura de mercado que motivaram 
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a divulgação mais intensa da cultura da conduta concorrencial foram responsáveis pela 

mudança na conscientização dos executivos sobre a sua importância.   

A primeira delimitação desse estudo refere-se ao escopo da pesquisa, restrito a uma 

única empresa com atuação nacional, cuja produção é essencial para a atividade econômica do 

país e cuja participação de mercado dos principais produtos ultrapassa os 95%. Não foram 

consideradas outras empresas participantes do mesmo mercado nem tampouco de outras 

atividades econômicas.  

Dentro da empresa não foram analisadas as áreas envolvidas com produção, logística, 

recursos humanos e finanças. A estratégia de pesquisa desse estudo concentrou-se nas áreas 

de comercialização, por serem as áreas mais ligadas ao relacionamento com clientes e 

concorrentes dos produtos finais. Não foram consideradas influências de áreas internas de 

planejamento e estratégia da companhia porque essas são encarregadas de projeções 

macroeconômicas, sem preocupação direta com o ambiente microeconômico em que 

acontecem as ações e eventos gerenciados pela parte comercial. 

Por último, a pesquisa foi direcionada apenas ao corpo executivo (gerentes) por serem 

os formuladores das estratégias e práticas de venda e também os tomadores das decisões 

necessárias em situações imprevistas ou não descritas em contratos com clientes. É nesse 

ponto que recai o foco da legislação antitruste para inibir as práticas nocivas à livre 

concorrência e são as decisões gerenciais nessas atividades que representam maior risco à 

subvenção de penalidades pelo não cumprimento dos ditames da conduta concorrencial.  
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3 A DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

 

Para embasar a compreensão da importância da absorção das regras de conduta 

concorrencial nos valores morais corporativos, torna-se necessária uma explicação mais 

detalhada sobre o tema da defesa da concorrência e as limitações determinadas pela legislação 

brasileira na utilização do poder econômico das empresas. 

A utilização do poder econômico por uma empresa inserida num setor é legítima e 

talvez indispensável à sua existência no setor. Toda empresa detém certa medida de poder 

mostrada pelos meios que a habilitaram a entrar e permanecer nesse mercado. Dutra (2003, p. 

322) define o papel do poder econômico sobre os mercados: 

 

“Poder econômico é a soma de meios materiais e não materiais, de expressão 

econômica, de que o agente dispõe e emprega no exercício de sua atividade ordinária, 

no mercado de bens ou serviços onde atua. A titularidade e o uso deste poder 

econômico de mercado são legítimos; todos os agentes que exploram atividade 

econômica, atuantes em mercado de bens e serviços, são estimulados, pela própria 

dinâmica destes mercados, a aumentar a sua capacitação, o seu poder econômico de 

mercado, pois é pelo emprego dele que o concorrente haverá a sua participação no 

mercado, em disputa com os demais pela busca da preferência do consumidor.” 

 

Nos casos de mercados onde existam empresas monopolistas, correr-se-ia o risco da 

alteração da ordem econômica da livre concorrência – situação de mercado em que as 

empresas competem entre si e os preços de mercado formam-se perfeitamente segundo a 

correção entre oferta e procura, sem interferência predominante de compradores ou 

vendedores isolados – se não houvesse obstáculos à prática de abuso do poder econômico por 
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essas empresas. Os consumidores demandantes do seu produto que não pudessem substituí-lo 

por similares ficariam à mercê da estratégia opressiva dessas empresas dominantes quando 

não existissem outros concorrentes para ameaçar sua posição dominante no mercado, ou 

quando esses não exibissem poder econômico suficiente para se opor à empresa dominante. 

Não acontece infração à ordem concorrencial quando não se configurem ações 

abusivas do monopolista, que não haja restrições à concorrência por medidas arbitrárias ou 

que não ocorra a eliminação da livre concorrência.  

É legítima a utilização do poder econômico para aumentar a competitividade da 

empresa que o detém e colocá-la em vantagem frente à concorrência dos outros atuantes no 

mercado. Como exemplo, podemos citar o investimento em novos processos fabris, 

desenvolvimento de avanços tecnológicos que agreguem melhorias ao produto e à sua 

produção e estratégias mercadológicas que melhorem a percepção de valor pelos 

consumidores ou aumentem a eficiência da comercialização do produto. 

Tanto em setores onde a concorrência pode ser prejudicada pela concentração do 

poder econômico por uma empresa monopolista quanto na situação em que a operação de um 

serviço público é submetida ao controle de uma empresa privada, o Estado não intervém 

diretamente, mas dá diretrizes para os atos econômicos e por eles responde.  

Para Frederico (2002, p. 3), assim pode ser definida a linha tênue de separação entre a 

regulação promovida pelos órgãos do executivo e o direito concorrencial: “o Estado reduz a 

intervenção, mas não deixa de continuar regulando a atividade econômica a fim de evitar o 

abuso, o crescimento desmedido de concentração, a concorrência desleal, o preço abusivo 

etc.” 

A atuação do Estado, através de seus órgãos reguladores, visa reprimir o abuso do 

poder e regular a atividade dos agentes econômicos para que o consumidor final se veja 
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beneficiado por uma atividade econômica onde seja reprimido e prevenido o abuso do poder 

econômico. 

Carvalho (2004, p. 648) chama atenção para o fato de que “o princípio da defesa da 

concorrência não se subordina ao princípio de defesa do consumidor”. A defesa da estrutura 

de mercado baseada na concorrência de seus participantes atende o interesse público e dos 

participantes a longo prazo, garantindo o direito amplo de iniciativa, escolha e definição das 

próprias necessidades econômicas dos membros daquele setor. O crescimento dessa demanda 

poderá ser percebido e atendido pelos fornecedores existentes e por novos entrantes 

estimulados por essa demanda. 

A competição entre os concorrentes de um setor assegura a oportunidade para que os 

consumidores exerçam a iniciativa de exposição das suas necessidades e da escolha entre os 

produtos e serviços que se diferenciem de alguma forma para suprí-las. 

Em setores em que haja uma situação de dominação de mercado, pode haver satisfação 

dos consumidores caso o concorrente dominante divida seus ganhos de eficiência econômica 

com seus consumidores proporcionando-lhes preços convenientes. Essa situação pode se 

manifestar também nos casos de concentrações de empresas, cabendo aos órgãos do poder 

executivo o julgamento e regulamentação das medidas que satisfaçam essa condição. 

A função dos órgãos públicos de defesa da concorrência também se estende aos casos 

de empresas concessionárias de serviços públicos – energia, água e esgotos – onde haja uma 

única empresa atuando em determinada região geográfica. Nesse caso, o Estado deve 

estabelecer e fiscalizar as metas de crescimento e qualidade desses serviços prestados à 

população, uma vez que não há substitutos para fornecimento desses serviços no seu setor. 

Com o advento do sistema pós-fordista de produção, as bases da concorrência foram 

alteradas do seu foco principal, o preço, para a diferenciação do produto. As empresas buscam 
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versatilidade e flexibilidade nas suas linhas de produtos para suprir mercados cada vez mais 

volúveis e imprevisíveis (VALLADARES e PTRETECEILLE, 1990, p. 46). 

Essa busca de grandes empresas, antes confinadas a mercados específicos e 

engessadas em seu crescimento vertical por serem muitas vezes monopolistas, faz com que 

essas empresas encontrem no crescimento horizontal a possibilidade de aumentar seus 

ganhos, entrando em novos mercados inclusive de outros países. 

Do outro lado, na tentativa de reforçar as barreiras à entrada em seus segmentos, os 

grandes conglomerados de mercados atacados se defendem da abertura de mercado 

progressiva causada pela globalização. As empresas buscam se infiltrar nas economias dos 

países com tamanha voracidade que a tecnocracia (TENÓRIO, 2004, p. 111) tornou-se o 

pensamento dominante entre as organizações governamentais, que vêem na regulamentação 

do mercado pelo poder público a única forma de manter a ordem econômica. 

 A abertura econômica que toma lugar no cenário moderno foi resumida por 

Horkheimer (apud TENÓRIO, 2004, p. 111): “A tecnocracia econômica espera tudo da 

emancipação dos meios materiais de produção”. A livre concorrência dos meios de produção 

reforça a tese de domínio dos técnicos – tecnocratas – e traz para o poder público a forma de 

regulamentação desses mercados através da lei. 

No Brasil essa regulamentação já era citada nas Constituições de 1946 e 1967. Foi, 

contudo, na Constituição de 1988 que ficou claro o papel do Estado na repressão ao abuso de 

poder econômico e a livre concorrência como fundamento da ordem econômica. 

A utilização do poder econômico por uma empresa participante de um mercado não é 

permitida em casos que levem à dominação de mercados e eliminação de concorrentes. Diz a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 173, § 4°:  
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“A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros”. 

 

A dominação do mercado acontece quando a empresa adquire tal posição que pode 

ignorar a ação oposta pelos concorrentes, como se o dominador atuasse sozinho no mercado 

impondo preço e volume do produto ou serviço que oferta. A eliminação da concorrência não 

abrange apenas os casos em que os concorrentes se retiram literalmente do setor, mas também 

quando o dominante pratica ações que estejam apenas ao seu alcance – graças ao seu poder 

econômico – e que prejudiquem o exercício de oferta e demanda daquele mercado pelos seus 

concorrentes. O aumento arbitrário de lucros configura-se quando a sua majoração é obtida 

por ações abusivas do monopolista que desviem a ele renda dos demais competidores. 

(DUTRA, 2003, p. 324). 

Há ainda o caso de infração à livre concorrência quando uma empresa adquire poder 

econômico pela incorporação de outra empresa, num processo de compra ou fusão, de forma 

que esse ganho de poder econômico não tenha sido resultado de seu aumento de eficiência ou 

ganho de mercado, mas sim da aquisição de uma parcela que pertencia a outro concorrente. 

Para reprimir e prevenir os abusos do poder econômico no Brasil, regulamentando a 

condição constitucional de livre mercado, foi promulgada a Lei Federal 8.884/94. Cita o texto 

da lei:  

 

“Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao 

abuso do poder econômico”. 
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Para zelar pela sua observância, a lei 8.884/94 criou o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE –, que exerce a função de prevenir o abuso do poder econômico 

nos termos da Lei. Sua função é definida pelo artigo 54°: 

 

“Art. 54° - Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

CADE.” 

 

Para auxiliar o CADE no julgamento dos fatos de integração e abuso do poder 

econômico, a legislação brasileira prevê a participação de dois órgãos do poder executivo: a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE –, do Ministério da Fazenda, e a 

Secretaria de Direito Econômico – SDE –, do Ministério da Justiça.  

O mesmo artigo 54° da referida lei 8.884/94, em seu § 6°, estipula:  

 

“Após receber o parecer técnico da SEAE, que será emitido em até trinta dias, a SDE 

manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o processo, devidamente 

instruído ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de sessenta dias.” 

 

Dutra (2003, p. 30) acrescenta que no caso especial da proteção à livre concorrência 

dos mercados de serviços públicos – energia, transporte, telecomunicações etc. –, os órgãos 

reguladores são os que, em sua origem, sejam formalmente ligados ao poder executivo, porém 

dotados de independência decisória, por meio dos quais o Estado intervém indiretamente na 

ordem econômica do setor. 
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4 ÉTICA E MORAL 

 

4.1 Conceitos 

 

 A primeira tarefa ao discutir sobre os valores morais de uma organização e a ética 

individual de seus funcionários é justamente definir moral e ética. Citadas por Srour (1998, p. 

309), as origens e significados das palavras são “ethos”, origem grega da palavra “ética”, 

representa costume social ou caráter individual; e “mores”, origem latina da palavra “moral”, 

que significa costumes. 

 O dicionário Houaiss (2006) define “ética” como “um conjunto de regras e preceitos 

de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade”. Para 

“moral” o significado é “que denota bons costumes, boa conduta, segundo os preceitos 

socialmente estabelecidos pela sociedade ou por determinado grupo social”. São os conceitos 

morais que fazem o indivíduo distinguir o bem do mal, o certo do errado, o elogiável do 

execrável. Para a psicologia, moralidade seria o caráter abstrato do comportamento orientado 

por esses padrões, e ética seria a teoria que trata da natureza e origem dos valores morais. 

Thiry-Cherques (2008, p. 30) define a ética como “uma reflexão sobre os fundamentos 

das normas morais e sobre a sua justificação”. Todo ser humano possui um sentido que 

permite diferenciar o certo do errado. Isso quer dizer que as pessoas agem segundo os valores 

que consideram mais importantes, e tal atitude é conseqüência da sua ética pessoal: “a ética 

toma essas crenças e as fundamente ou não. Prescreve ou interdita as condutas”. 

 Em seu Dicionário de Negócios, Firmo et al (1993, p. 139) definem ética como “parte 

da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana”. Com o 

mesmo foco administrativo, o conceito de ética é colocado da seguinte maneira: 
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“(...) conjunto de preceitos morais que se devem observar no exercício de uma 

profissão, nos negócios, na administração pública, na política; normas a que devem 

ajustar-se as relações entre indivíduos, grupos e membros da sociedade.” 

 

Assim, Srour (1998, p. 269) defende que todo grupamento humano obrigatoriamente 

responde a um sistema de normas morais, normas essas que não são necessariamente iguais 

para todas as comunidades, pois o que pode parecer natural e justo para uma, não o é 

necessariamente para outra.  

As definições morais são formadoras de conjuntos de “valores” que geram algum tipo 

de conduta, descritos como “níveis de preferências individuais ou coletivos estabelecidos para 

objetos, conhecimentos, comportamentos ou sentimentos” (ENCICLOPÉDIA DIGITAL 

MÁSTER MILÊNIO, 2006). Do entendimento desses significados tem-se que a expressão 

“valor moral” representa o nível de preferência individual ou coletivo que deve ser atingido 

para praticar os bons costumes e condutas de acordo com o padrão aceito pelo grupo social. 

 Ora, mas se existe uma moral para cada agrupamento de pessoas, é lícito considerar 

que cada empresa, como agrupamento de pessoas – gestores, funcionários, clientes etc. – que 

representa, pode também ter um conjunto comum de normas morais e éticas difundidas entre 

essas pessoas. Nesse ponto é fundamental esclarecer que não há base lógica para sustentação 

da idéia de “ética corporativa”. A organização, por sua natureza, tem por objetivo a busca do 

seu interesse econômico. Não há como atribuir responsabilidades a uma empresa. “Quem tem 

responsabilidades são as pessoas nas empresas” (THIRY-CHERQUES, 2003). 

 O autor ainda acrescenta o motivo racional pelo qual a ligação das pessoas com as 

organizações é regida por um contrato individual, e sua obediência se deve à única razão que 

ele proporciona: o interesse da comunidade em geral pela felicidade de todos (THIRY-

CHERQUES, 1996). Esse pensamento racionalista ajuda a ressaltar a importância do 

fortalecimento dos valores morais comuns aos funcionários de uma empresa e a incorporação 
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nas normas que regem o funcionamento dessa empresa – interna e externamente – entre os 

princípios éticos de cada funcionário que lá trabalha. 

Referir-se à ética de uma empresa não deve ser entendido como uma referência à ética 

da instituição, mas sim ao conjunto de pessoas que compõem essa instituição. Dessa forma, 

Pinedo (2003, p. 3) traz a definição de ética para o conjunto de pessoas que fazem parte da 

empresa:  

 

“Quando dizemos que uma pessoa ou uma empresa é ética, nós nos referimos aos 

valores que essa pessoa ou essa empresa possui. Se meus valores se encontram em 

determinado nível de desenvolvimento moral e minhas atitudes estão de acordo com 

eles, isso é ética.” 

 

É importante separar o significado de “moral” como algo eticamente correto do 

significado de “moral” como incentivo, motivação. Firmo et al (1993, p. 227) apresentam 

uma definição de moral voltada para a administração no sentido de incentivo, mas que não se 

liga diretamente ao conceito de valores morais explorado nesse trabalho: 

 

“(..) em administração, a expressão ‘moral’ é utilizada como sinônimo do grau de 

motivação de uma pessoa ou grupo, constituindo um estado de espírito que interfere 

decisivamente na disposição de um indivíduo para trabalhar e produzir: a intensidade 

dessa interferência também afeta o clima e os objetivos organizacionais, estruturais e 

operacionais da empresa, positiva ou negativamente.” 
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4.2 Motivação dos indivíduos na definição dos seus valores 

 

 A disseminação de novos valores que demandem mudança nos conceitos éticos dos 

funcionários dentro de uma empresa tende a entrar em conflito com valores distorcidos 

presentes na moral dos indivíduos, conseqüências de heranças culturais de acontecimentos 

passados.  

 A herança cultural poderia trazer à lembrança uma compreensão distorcida do que é a 

lei. A idéia ultrapassada de que a lei era criada para gerar dificuldades e de uma maneira não-

séria, variando segundo os interesses e humor dos dirigentes, sem pensar em sua aplicação ou 

regulamentação, vinha ao encontro de uma idéia de preferência da vida em uma sociedade 

sem leis (ZAJDSNAJDER, 1992, p. 3-7). É nesse contexto que encontramos um termo muito 

usado em seu sentido pejorativo, o “jeitinho”. Segundo Zajdsnajder, o “jeitinho inclui-se 

nessa compreensão da lei, que não é para ser cumprida efetivamente, que é feita para as 

exceções.” Ele representa o tratamento da exceção e a variação entre a impessoalidade 

burocrática e o tratamento diferenciado. O “jeitinho” era o retrato de uma sociedade muito 

hierarquizada. 

 Foi após o regime militar que as correntes políticas trouxeram a discussão do ético de 

volta ao contexto social, mesmo que sob um ponto de vista duvidoso. A direita desmoralizou 

a ética pela prática, cujos políticos que mais frisavam o conceito de moral eram os que mais 

exibiam comportamentos condenáveis. Por outro a esquerda, que inicialmente considerava a 

ética apenas uma perspectiva burguesa e pregava que a revolução estava acima de tudo. Não 

surpreende ver que hoje, após essa mesma esquerda ter chegado ao poder, os escândalos 

morais que tomaram parte no cenário político sejam maiores e ainda mais contundentes em 

relação ao seu discurso político que fazia contra a direita outrora condenada. Para Zajdsnajder 
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(1992), é nesse plano de confusão frente a valores que se baseia um quadro atual de 

inconsistência ética da cidadania. 

 É nesse contexto conturbado que o cumprimento da lei deve ser disseminado. Os 

indivíduos atuantes dentro de uma empresa devem ser conscientizados sobre a importância do 

cumprimento das leis por sua empresa, sob pena de perdas financeiras que poderão se refletir 

nos ganhos individuais dos trabalhadores. Alberoni e Veca (1990, p. 39) citam o princípio do 

utilitarismo de Bentham: 

 

“O útil de que trata o utilitarismo não é o proveito pessoal, mas sim o de todos, a 

maior utilidade possível para o maior número possível de pessoas.” 

 

O princípio da utilidade para a empresa deveria ser tomado como o topo da discussão 

na disseminação de novos valores internos, mas nem sempre é visto pelos indivíduos dessa 

forma. 

A conscientização sobre a possibilidade de perdas individuais pode ser o meio mais 

eficiente para garantir o cumprimento das normas estabelecidas, pois vai ao encontro da 

filosofia utilitarista de cada um. Alberoni e Veca (1990, p. 39) citam uma célebre afirmação 

de Bentham:  

 

“Os homens são regidos por dois senhores, o prazer e o sofrimento. Eles procuram 

alcançar o primeiro e evitar o segundo”.  

 

Essa teoria explica porque os indivíduos assimilam melhor os conceitos quando 

visualizam a diferença entre o prazer de sua recompensa e o sofrimento da sua penalização 

individual caso ocorra algum problema decorrente do não-cumprimento das normas internas 

da companhia. Também explica porque a intensidade da sensação de “prazeroso” pode ser 
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favorecida na concepção de um valor para a pessoa em detrimento dos conceitos de “certo” e 

“errado”: mesmo sabendo que algo não é totalmente certo, a pessoa pode acatá-lo na sua 

decisão pois é o que deprime menos sua sensação de “prazer”. 

Thiry-Cherques (2008, p. 166) ensina que “a ética lida com a escolha, com a liberdade 

de escolher. Dessa liberdade é que deriva a responsabilidade”. Pela lógica, o indivíduo só 

pode ser responsabilizado por suas opções.  

No caso da defesa da concorrência, a ampla conscientização e pleno 

esclarecimento sobre o que é certo e errado em torno das normas do código de conduta 

concorrencial – moral – e a aceitação dos conceitos pela força de trabalho envolvida – 

ética – em ações com os concorrentes é imprescindível para garantir a minimização dos 

riscos de infração das regras antitruste pela empresa. (grifo da banca examinadora) 

 

4.3 A ética dos executivos  

 

Na empresa capitalista, os objetivos financeiros da organização são prioritários 

(PAGÈS et al., 1987 p. 62). Cabe aos executivos a gestão dos recursos de sua incumbência na 

busca pela maximização dos resultados financeiros, assumindo o controle e orientação de toda 

a força de trabalho envolvida na tarefa de sua incumbência. Echeverría (2004, p. 5) traduz 

esse papel: 

 

“A palavra do chefe e a autoridade formal do gerente determinam a qualidade da 

tarefa executada. (...) É a figura que assume a responsabilidade sobre as tarefas que o 

trabalhador deve executar e atua na linha de frente, instruindo e determinando ao 

operário o que é necessário fazer.” 
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O exercício da gestão consistirá na aplicação das regras endógenas da empresa em 

contraponto com as regras exógenas, impostas pelo mercado e pela legislação à qual o 

negócio esteja sujeito. É oportuno aqui diferenciar a lei advinda da legislação, que representa 

uma regra jurídica, escrita ou não, abrangendo todas as normas formalmente produzidas pelo 

Estado, da lei de mercado, que, num sentido mais amplo, descreve as normas (escritas ou não) 

empregadas e aceitas para atuação de uma empresa em um ambiente de trocas comerciais. 

É justamente nesse contexto conflitante entre legislação e metas que o executivo deve 

adaptar as regras de maneira que a utilização do poder econômico não traga prejuízos 

advindos de infrações das leis que regem o mercado (PAGÈS et al., 1987 p. 52). A convicção 

ética do executivo para a tomada de ações mercadológicas moralmente corretas e legalmente 

amparadas será de fundamental importância para que a atuação lucrativa da empresa não seja 

obtida à custa de uma avalanche de processos e punições governamentais. 

Os valores éticos devem incorporar a filosofia de preservação da concorrência no 

mercado em que atuam. A busca pelo alcance do melhor desempenho não deve tolher os 

preceitos de lisura e comprometimento com as regulamentações. Thiry-Cherques (2004, p. 

614) alerta para o fato de que “os componentes éticos perderam espaço para os componentes 

ritualísticos expiatórios. Os preceitos foram transformados em preconceitos, com ares de 

represália”. Dessa forma, a exigência pelo cumprimento de metas, muitas vezes visando o 

lucro máximo cobrado por objetivos desafiadores, forma a maior barreira para a instalação da 

conduta concorrencial nos valores morais das organizações graças ao seu estilo limitador de 

ações comerciais ostensivas, fazendo com que seu cumprimento por vezes ganhe uma alcunha 

pejorativa das pessoas que deveriam defendê-lo.  

Enquanto nicho social, a empresa obriga o gestor a praticar a integração societária e a 

absorção das regras. Essa integração pode esbarrar na indiferença e desinteresse nos valores 
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culturais e sua compreensão como condição essencial para o seu funcionamento (THIRY-

CHERQUES, 2004).  

Max Weber deslocou o foco da questão moral das instituições para os indivíduos 

explorando a contradição entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. De um lado 

a primeira, da convicção, formulada em termos religiosos, afirmando que o fracasso de ações 

bem-intencionadas só pode ser atribuído aos pecados do mundo, à estupidez dos homens ou à 

vontade divina. É uma ética em que somos responsáveis unicamente pelas intenções. De outro 

lado a responsabilidade, em que o valor da intenção é subjugado pelas conseqüências das 

ações. “Entre as duas éticas há uma tensão permanente, uma vez que, obedecendo à ética da 

convicção, desligo-me do compromisso com os resultados perversos das minhas ações, 

enquanto obedecendo à ética da responsabilidade passo a justificar os meios pelos fins.” 

Segundo Weber, na prática existe uma convivência entre as duas éticas, onde uma corrige a 

outra mas também se contradizem quando indivíduos se deparam em conflitos como, por 

exemplo: para se atingir uma conseqüência boa pode-se contar com meios desonestos? 

(THIRY-CHERQUES, 2008, p. 213-215) 

Ao mesmo tempo, frente ao papel da empresa como ator entre uma sociedade que 

contém outras empresas, confirma-se a dicotomia notada por Kant (apud THIRY 

CHERQUES, 2004) entre indivíduos procurando se associar para fortalecer o grupo ao 

mesmo tempo em que tendem a se isolar para cuidar dos seus próprios interesses. Essa 

dualidade vai de encontro entre visões racionais pela busca do melhor resultado quer seja pela 

formação de grupos dominantes de organizações associadas (cartéis), quer seja pela posição 

predatória que uma empresa assume sobre seus concorrentes.  

O executivo também deve equilibrar outro conflito: a pressão nas esferas social e 

empresarial em que vive. Se na vida particular ele deve procurar ganhar força para proteger 

sua família de predadores físicos e materiais, na empresa ele não pode usar a mesma filosofia, 
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porque deve elaborar estratégias de crescimento com respeito à competição de mercado. Se, 

por outro lado, deve se socializar para viver em harmonia com seu meio, formando uniões 

para viver em harmonia, de outro deve tomar cautela na vida profissional com uniões entre 

empresas, uma vez que de tais uniões podem surgir grupos controladores de mercado. 

A ética das pessoas de uma mesma empresa deve ter clara em seu âmago que tanto as 

ações predatórias causadas pela sinergia entre agentes caracterizadores de um cartel quanto as 

infrações causadas pelo uso abusivo do poder econômico são passíveis de punições.  

Ao se deparar com esquemas administrativos obsoletos que outrora não precisavam se 

condicionar a regras de conduta e comportamento, o executivo deve evitar a influência de 

processos ocorridos numa situação que o poder econômico da empresa não configurasse risco 

de monopólio ou que o poder público não tinha regras para limitá-lo. É o caso de que trata 

Pagès (et al, 1987) sobre a função do gestor como “adaptador de regras”. O executivo deve 

administrar o conflito temporal em que vivemos numa fase de transição de regras, em que os 

conceitos antigos de administração já não se mostram mais suficientes, mas onde novos 

elementos pouco avançam na construção do novo (ECHEVERRÍA, 2004, p. 4). 

Para Thiry-Cherques (2004, p. 621),  

 

“o executivo não abandona as convicções morais a que se prende pela educação e 

pelo costume. (...) Vê os esquemas de regulação como substitutos externos de 

arbitragem do equilíbrio”.  

 

A regulação da defesa da concorrência vem de encontro a essa arbitragem do 

equilíbrio competitivo em mercados abertos. A necessidade do equilíbrio competitivo, nesse 

caso, pode ser levada à raiz da racionalidade descrita pela fórmula do imperativo categórico 

de Kant citada por Morente (1980, p. 257): “age de maneira que possas querer que o motivo 

que te levou a agir seja uma lei universal”.  
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Trazendo para a economia aberta de um mercado competitivo, pode-se inferir que as 

empresas devem agir de forma a defender seus interesses praticando ações que deveriam ser 

repetidas por todas as outras, resultando na conquista do objetivo para a que conseguir a 

melhor realização de suas ações. A raiz filosófica de Kant deve também ser a base da ética 

pessoal dos executivos, pois cabe a eles ditar os rumos das organizações. 
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5 PROBLEMA E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

5.1 Objeto da pesquisa 

 

A pesquisa desse estudo analisou a disseminação dos conceitos da conduta 

concorrencial entre os executivos de comercialização de uma empresa integrada, cuja atuação 

vai desde a pesquisa, exploração e produção da sua principal matéria-prima até a 

comercialização da sua produção de produtos derivados.  

A empresa produz e comercializa seus produtos em um mercado aberto, sofrendo 

concorrência de competidores brasileiros e também do exterior. Sua área comercial tem 

setores incumbidos da comercialização no mercado nacional e outros dedicados 

exclusivamente às operações de importação e exportação de produtos da sua carteira. A lista 

de produtos inclui mais de 900 itens que são derivados de uma mesma matéria-prima, sendo 

que aproximadamente 200 produtos são comercializados regularmente. 

Apesar de competir em um mercado aberto, onde não existem mais reservas de 

mercado impostas pela legislação e a competição é livre, a empresa apresenta uma posição 

monopolista na comercialização dos produtos responsáveis por mais de 80% de seu 

faturamento. Nos dois principais produtos comercializados, que juntos respondem por mais de 

60% do seu faturamento, a empresa detém participação superior a 95% do mercado nacional. 

Obviamente essa posição privilegiada demanda cuidados especiais com a legislação 

concorrencial. Diante de tal monopólio, as políticas de marketing e as práticas comerciais 

tornam-se extremamente sensíveis a infrações e atraem toda a atenção dos órgãos reguladores 

e dos concorrentes ávidos pela conquista de um espaço maior no mercado.  
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Como as multas por infrações previstas pela lei são proporcionais ao faturamento da 

empresa, as boas práticas de defesa da concorrência ganham ainda mais importância quando 

se trata de uma empresa de faturamento mensal bilionário. Frente a esse risco, os 

investimentos realizados na disseminação da cultura concorrencial aos gestores da linha de 

frente da comercialização configuram-se obrigatórios. 

Essa empresa já tem seu processo de defesa da concorrência em estágio avançado. 

Todo o processo foi acompanhado por uma equipe de consultores contratada especialmente 

para esse fim. O código de conduta concorrencial já foi implementado e uma extensa 

campanha de divulgação interna está em andamento. Também foi implementada a rotina de 

realização de cursos presenciais sobre a defesa da concorrência. Entre o corpo executivo, 

espera-se que todos já tenham participado dos cursos. 

A disseminação dos conceitos presentes em seu código de conduta concorrencial foi 

concentrada em duas políticas: a divulgação interna através de materiais impressos e 

chamadas nas páginas da intranet local e a realização de cursos presenciais periódicos, 

ministrados pelos consultores do processo e com duração de 8 horas, para uma abordagem 

mais completa sobre o tema.  

As turmas voltadas aos gestores tiveram uma programação diferenciada, com ênfase 

na discussão das causas e conseqüências de infrações concorrenciais e farta abordagem de 

exemplos práticos de atitudes potencialmente perigosas. Com essa abordagem, espera-se que 

os executivos tenham valores morais sobre a conduta concorrencial mais claros e 

incorporados à sua conduta ética pessoal. 
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5.2 Metodologia de pesquisa 

 

A pesquisa conduzida estudou o comprometimento dos executivos dessa grande 

empresa monopolista de mercado com as regras de defesa da concorrência. Examinou-se a 

importância que as atitudes desejáveis para a defesa da empresa têm sobre os valores morais 

dos gestores da área de comercialização envolvidos diretamente nas negociações comerciais. 

Através da análise das respostas às entrevistas foi estimada a abrangência da divulgação e 

instrução das normas de conduta concorrencial entre os valores morais dos executivos das 

áreas mais sensíveis da empresa às infrações concorrenciais. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foi realizada uma pesquisa 

exploratória qualitativa de abordagem direta em profundidade com dois consultores do 

processo de defesa da concorrência e com o gerente da empresa responsável pela área que está 

controlando o processo internamente. Seguindo o critério de Yin (2005, p. 116), essa pesquisa 

exploratória constituiu-se na principal fonte de informações para esse estudo de caso e 

forneceu os dados necessários para a elaboração do questionário utilizado na segunda etapa da 

pesquisa. 

A realização da pesquisa exploratória qualitativa em profundidade foi escolhida para 

esclarecer os conceitos que abrangiam a implementação do programa nessa empresa. 

Malhotra (2006, p. 163) caracteriza a entrevista qualitativa em profundidade: 

 

“Uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal em que um único respondente é 

testado por um entrevistador altamente treinado, para descobrir motivações, crenças, 

atitudes e sentimentos subjacentes a um tópico.” 
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As pesquisas em profundidade são as mais indicadas para esse caso porque 

proporcionam maior compreensão e entendimento a respeito do problema, especialmente em 

situações que envolvam discussão de tópicos confidenciais e entrevistas com profissionais 

(MALHOTRA, 2006, p. 166). Sendo a percepção moral e a convicção ética duas grandezas 

totalmente subjetivas e baseadas em crenças individuais, a definição exposta permite concluir 

que a pesquisa qualitativa em profundidade é plenamente adequada ao objetivo desse estudo. 

O fato de o pesquisador ser envolvido diretamente com a organização pesquisada 

imputa um alto grau de responsabilidade aos resultados desse estudo. Isso demanda um 

esmero aprimorado na sua preparação, incluindo conhecimento aprofundado de todo o 

contexto no qual estão envolvidos a empresa e os indivíduos entrevistados (GOULART E 

CARVALHO, 2005, p. 128).  

Para realização dessa pesquisa inicial foi elaborado um roteiro de entrevistas a partir 

da leitura do código de conduta concorrencial da empresa para descobrir quais pontos eram 

mais sensíveis e que deveriam estar mais fortemente demonstrados nos valores éticos dos 

empregados. O roteiro de pesquisa utilizado na pesquisa exploratória qualitativa encontra-se 

no Anexo I desse estudo. 

A partir dos pontos mais sensíveis para a defesa da concorrência identificados na 

pesquisa exploratória foi elaborado um novo questionário para realização da segunda etapa do 

estudo, onde foi realizada uma pesquisa qualitativa semi-estruturada entre seis executivos de 

comercialização da empresa, de três diferentes níveis hierárquicos. O roteiro da segunda 

pesquisa encontra-se no Anexo II desse estudo. 

Nessa segunda etapa houve uma atenção especial à observação de qualidades 

indispensáveis ao pesquisador. Além da preparação contextual defendida por Goulart e 

Carvalho (2005, p. 128), a preparação também incluiu um estudo das habilidades básicas 

necessárias ao estudo de caso apresentadas por Yin (2005, p. 83): boa capacidade de 
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formulação de perguntas e interpretação das respostas, sem influência das suas ideologias e 

preconceitos; adaptabilidade e flexibilidade com situações inesperadas; boas noções teóricas 

das questões estudadas e imparcialidade com noções preconcebidas originadas em uma teoria, 

demonstrando sensibilidade para observação de provas contrárias. 

Uma fronteira tênue entre os dados considerados sigilosos e os dados que podem ser 

divulgados numa pesquisa acadêmica imputa uma responsabilidade ainda maior ao 

pesquisador, pois os dados devem ser tratados com muita cautela para evitar divulgação de 

informações confidenciais. Por esse motivo, a explanação sobre os resultados da pesquisa não 

fará menções aos nomes dos produtos comercializados e às características do mercado em que 

se inserem, limitando-se a caracterizá-los unicamente sob os aspectos concorrenciais. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Pesquisa exploratória inicial 

 

As respostas dos 3 entrevistados na pesquisa exploratória inicial levaram à escolha dos 

4 temas mais sensíveis para elaboração das questões da pesquisa quantitativa: a busca do 

aumento de lucros motivado pelo aumento da eficiência – e não com políticas comerciais 

arbitrárias; o uso de estratégias de marketing não-opressoras dos concorrentes do mercado; a 

fixação de preços competitivos de mercado, sem acordos com os concorrentes; e a garantia de 

venda a qualquer cliente que atenda às condições comerciais pré-determinadas em contratos. 

O roteiro utilizado na primeira fase do estudo, compondo a pesquisa exploratória inicial, pode 

ser conferido no Anexo I. 

 

6.2 Pesquisa qualitativa semi-estruturada 

 

 A pesquisa foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas com alguns gestores 

da área comercial da empresa. A finalidade da pesquisa dentro do estudo foi avaliar a ética 

pessoal de cada gestor indiretamente, através das ações comerciais praticadas por sua gerência 

que são conseqüências diretas das suas decisões. Como a ingerência de tais ações é atributo 

dos gestores, espera-se identificar a abrangência dos valores éticos de cada um pelas ações 

praticadas em sua gestão. A avaliação das ações práticas traz uma amostragem mais real da 

aplicação de valores da correta conduta concorrencial, pois se fossem interrogados 

diretamente sobre o assunto os gestores poderiam simplesmente repetir as informações que 

lhes foram passadas. 
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A opção pela pesquisa semi-estruturada veio após a análise da pesquisa exploratória 

inicial feita com especialistas da área, onde foram determinados os quatro pontos comuns em 

práticas comerciais que oferecem o maior risco às regras de defesa da concorrência. O roteiro 

e as perguntas realizadas nessa segunda etapa do estudo estão relacionados no Anexo II. 

As perguntas eram feitas de foram aberta, deixando o entrevistado livre para falar o 

que considerasse importante sobre aquele aspecto. Enquanto interagia com o entrevistado 

durante as respostas, o entrevistador direcionava a conversa para ações críticas comumente 

praticadas por empresas, tais como práticas desleais de concorrência, formação de cartéis, 

preços predatórios e diferenciação de clientes. Cabe aqui esclarecer o entendimento de 

“preços predatórios” como níveis de preços cuja prática traria sérios prejuízos para uma 

empresa e que não poderiam ser suportadas por um competidor de menor poder econômico, 

obrigando o pequeno competidor a se retirar do mercado. 

 

A primeira pergunta procurava identificar as características do mercado de cada 

produto. Na empresa analisada, a gestão das atividades comerciais é dividida por grupo de 

produtos com características de mercado semelhante. Cada gestor é responsável pela 

comercialização dos produtos do grupo a ele atribuído, cuja função vai desde a programação 

de entregas em função da produção até a assinatura de contratos onde constam itens como 

política de preços e descontos e condições de pagamento. 

As respostas permitiram dividir os gestores em dois grupos: um com atuação em 

mercados onde eram dominantes – monopolistas – e outro grupo dos que atuavam em 

mercados com menor participação. Embora as práticas comerciais em mercados com menor 

dominância possam ser mais ousadas sem, contudo, infringir os ditames concorrenciais, todas 

as respostas dos entrevistados convergiram no ponto de atenção à defesa da concorrência. 
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Além disso, todos revelaram a preocupação em obter pareceres jurídicos quando deparados 

com situações críticas. 

Essa percepção mostra que o trabalho realizado pela empresa na divulgação do seu 

código de conduta concorrencial foi eficiente, uma vez que todos os entrevistados, 

independentemente das características do mercado de seus produtos, são convictos obre a 

importância do assunto, demonstrando forte presença em sua ética pessoal. 

 

 A segunda pergunta se referia às estratégias usadas para o crescimento da 

lucratividade dos produtos e como podem (ou são, de fato) ser colocadas em prática. O 

entrevistador procurava explorar se a opinião do entrevistado sobre ganhos de lucratividade 

era baseada no aumento da eficiência das suas atividades ou se o entrevistado defendia 

alguma prática desleal de concorrência.  

 No caso especial da empresa onde foi realizada essa pesquisa, as respostas à primeira 

pergunta já haviam demonstrado que esse ponto era muito sensível devido à maioria dos seus 

produtos constituírem um monopólio de mercado na prática, apesar de legalmente ser um 

mercado aberto. Esse fato é causado pela inexistência de outros produtores nacionais com 

escala suficiente para fazer frente ao produto oferecido pela empresa, de maneira que a maior 

parte da concorrência acontece através da importação de produtos similares. Entretanto, a 

alternativa de importação, quando praticada pelos clientes, se reflete em redução de suas 

margens, o que garante a preferência pelo produto da empresa pesquisada. 

As práticas citadas mais usadas para aumento da lucratividade foram a fidelização de 

clientes, otimização de custos tanto na gestão de matéria-prima quanto no deslocamento de 

produção entre as unidades da empresa, desenvolvimento de produtos diferenciados com 

características superiores – “premium” – e criando novas camadas de mercado, oferecendo 

produtos que supram as necessidades de clientes que utilizem produtos substitutos. Há ainda 
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áreas que não fazem nenhuma ação para expansão de seu mercado, quer seja pelo baixo valor 

agregado ou simplesmente por não dispor de excesso de produção para aumento das vendas. 

Em nenhum caso as práticas usadas atualmente para crescimento de mercado oferecem 

riscos sob a ótica da defesa da concorrência, demonstrando mais uma vez que os gestores 

pautam suas ações dentro de uma visão clara dos limites da lei. 

 

Na terceira pergunta foram avaliadas as práticas de relacionamento com os 

concorrentes. Conforme a legislação de conduta concorrencial, a associação entre empresas 

concorrentes é delimitada por uma fronteira tênue entre o estabelecimento de parcerias e a 

formação de cartéis. De forma geral, o primeiro caso é permitido por trazer benefícios ao 

consumidor através de redução de preços, aumento da oferta etc. e o segundo é condenável 

por ser prejudicial ao consumidor em características como fixação de preços e controle da 

oferta.  

As práticas apontadas por todos entrevistados demonstram que os relacionamentos 

com os concorrentes, quando ocorriam, serviam a fins unicamente comerciais através de 

ganhos logísticos e compartilhamento de informações sobre mercados externos. Foi relatado 

um caso peculiar onde a empresa era fornecedora de matéria-prima para um cliente que, por 

sua vez, era seu concorrente no mercado de outros produtos. Nesse caso as relações 

comerciais eram tratadas de forma independente, mantendo a igualdade comercial em ambos 

os mercados. 

A maioria das áreas não promove associações de nenhum tipo com concorrentes, 

ficando seu relacionamento limitado ao monitoramento das ações dos concorrentes no 

mercado. Em um dos mercados essas ações recebem uma atenção especial: nesse caso, a 

concorrência é feita por importação de outros produtos que, a princípio, não concorreriam no 

mercado em questão, mas que após a entrada no país são usados ilegalmente para adulterar 
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produtos vendidos nesse mercado e, assim, estabelecer uma prática desleal de concorrência, 

além de se constituir em crime ao consumidor. 

Mais uma vez as ações enquadraram-se todas dentro do esperado para cumprimento da 

lei concorrencial. Merece destaque o caso do relacionamento diferenciado com a empresa que 

é, simultaneamente, cliente e concorrente em produtos distintos. A abordagem independente e 

puramente comercial revela o profissionalismo dos gestores envolvidos, garantindo uma 

administração estritamente ética a uma situação que favoreceria a formação de um cartel. 

 

A quarta pergunta apresentada aos entrevistados explorava as políticas de preços 

praticadas. O objetivo nesse assunto era identificar ações de preços predatórios onde a 

empresa abusaria do seu poder econômico e dominância de mercado para estabelecer preços 

abaixo da competitividade de outros concorrentes. 

A política de preços tem se mostrado o ponto mais sensível das empresas na conduta 

concorrencial. A maioria das ações protocoladas no CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica) versa sobre a disputa entre empresas concorrentes por causa da prática de 

preços considerados predatórios. Com a empresa avaliada não é diferente. Segundo os 

entrevistados, a empresa já foi alvo de ações questionando sua política de preços em vários 

segmentos, mas não foi condenada em nenhuma delas.  

As respostas dos gestores explicam a absolvição da empresa em todos os casos. Como 

bem resumiu um dos entrevistados,  

 

“O ideal seria sempre praticarmos preços competitivos, porque temos todos os 

recursos necessários para praticar a livre concorrência. (...) se a empresa não tivesse 

condições de concorrer, deveria sair do mercado ao invés de praticar preços 

predatórios.” 
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Os preços praticados pela empresa são definidos com base nos mercados onde atua. 

Na maior parte dos casos, a base de formação de preços segue as tendências dos preços de 

transações internacionais, pois os importadores são os principais concorrentes e a opção de 

venda da empresa pode ser a exportação. Em geral, as repostas convergiram para o ponto que 

a empresa deve procurar maximizar o valor agregado às suas atividades, posicionando os 

preços no melhor nível entre as alternativas disponíveis para empresa. A atuação dos 

concorrentes pode motivar alterações nos preços para defender sua participação. 

Essas ações estão alinhadas com as boas práticas de defesa concorrencial. Contudo, 

por se tratarem de mercados muito dinâmicos, os gestores devem ter clara a idéia de que o 

monitoramento dos preços competitivos deve ser constante. Se a prática de preços visando o 

aumento do valor nas atividades da empresa for feita indistintamente, corre-se o risco de 

praticar preços abusivos nos mercados em que a empresa é monopolista. Por outro lado, a 

fixação de preços mais baixos para manter ou ganhar participação no mercado também pode 

resultar em outros processos por infrações à lei.  

O conceito de preços competitivos deve estar firme na ética pessoal dos gestores a fim 

de motivá-los a praticar o acompanhamento constante. 

 

A última pergunta sobre as práticas concorrenciais investigava a diferenciação de 

clientes. Segundo a legislação, a venda não pode ser recusada a clientes que atendam as 

condições mínimas de segurança e o devido registro nos órgãos reguladores governamentais. 

A concessão de crédito fica a cargo da empresa, mas os critérios de venda devem ser 

uniformes para todos os clientes. 

Nesse sentido, alguns gestores apontaram que não é de interesse da empresa prejudicar 

nenhum cliente, mesmo que seja concorrente em outras áreas. O cumprimento das condições 

definidas é suficiente para fornecimento a um cliente.  
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A diferenciação entre clientes é feita através da concessão de descontos e bônus e 

acontece de duas formas: há descontos pequenos concedidos por volume de vendas e 

cumprimento da programação de retiradas de cada cliente, buscando incentivar o aumento das 

vendas e a otimização da programação operacional da empresa. Há também a concessão de 

bônus para clientes que atendam a preceitos de responsabilidade social e ambiental definidas 

para todos os clientes de um determinado segmento. Essa medida é um incentivo à melhoria 

das condições operacionais de cada cliente que seria compensada para a empresa pelo menor 

risco de acidentes e associação da marca. 

Importante destacar que há a pressão de alguns clientes para que a empresa pratique 

violações à defesa da concorrência como, por exemplo, a exclusividade de vendas de um 

produto a apenas um único cliente. A empresa não cede a esse tipo de pressão, revelando que 

os gestores têm plena consciência dos riscos caso houvesse essa prática. 

 

 Após a investigação sobre as práticas adotadas pelos gestores em suas áreas, foram 

feitas três perguntas para avaliar a opinião pessoal do entrevistado. A primeira investigava se 

o entrevistado já havia participado do curso de defesa da concorrência ministrado pela 

empresa. Apenas um deles revelou não ter participado do curso, mas considerava seu 

conhecimento sobre o assunto suficiente para sua atividade, pois já havia participado de 

diversas decisões nessa área, absorvendo muita experiência com os pareceres jurídicos com os 

quais teve contato.  

 Essa justificativa já respondia à segunda pergunta desse bloco, que pedia a cada 

entrevistado uma auto-avaliação do seu nível de conhecimento sobre a legislação de conduta 

concorrencial e sobre o código de conduta concorrencial da empresa. Todos avaliaram como 

bom o seu nível de conhecimento. Um dos entrevistados disse achar suficiente seu 

conhecimento para a tomada de decisões das tarefas diárias, mas que não dispensava um 
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parecer jurídico para uma decisão mais abrangente. Outro citou a leitura desses pareceres 

jurídicos como a melhor fonte para se manter atualizado sobre o tema. Em todos foi 

manifestada uma preocupação em manter contato com o assunto, demonstrando a presença 

clara desses valores na sua ética pessoal a ponto de estimular uma busca constante de 

aprimoramento. 

 A última questão da entrevista perguntava a opinião pessoal sobre a importância da 

manutenção da concorrência num mercado aberto. Essa talvez fosse a questão de maior 

relevância para se determinar a influência do assunto na ética pessoal de cada um. Havia uma 

expectativa de que ainda fossem demonstradas influências monopolistas já que a abertura de 

mercado no ramo da empresa foi concluída há menos de seis anos. 

 Uma das respostas salientou que a concorrência é importante, mas a força de um 

mercado aberto através do sistema binário oferta versus demanda é o maior determinante na 

relação de concorrência das empresas. Outro entrevistado ponderou que “o mercado aberto é 

capaz de se equilibrar e que qualquer abuso da vantagem competitiva de uma empresa trará 

problemas para sua sustentação nesse mercado”. Em outra resposta foi citado que “a 

competição é importante por ser a essência do capitalismo, consistindo na condição básica 

para existir benefícios e estímulos ao desenvolvimento das empresas”. Acrescentou-se ainda 

uma preocupação com a influência do governo na manutenção da concorrência, afirmando-se 

que “deve haver uma preocupação governamental zelando pelo cumprimento das práticas 

concorrenciais, mas as barreiras tributárias podem atrapalhar o desenvolvimento e não trazer 

benefícios para a sociedade”. 
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6.3 Fatos e impressões pessoais durante as pesquisas 

 

A idéia inicial era entrevistar todos os gestores da área comercial, mas a dificuldade na 

conciliação das agendas e programação das entrevistas mostrou-se um grande empecilho para 

o cumprimento dessa meta no tempo exigido para o término da pesquisa. Por esse motivo, a 

pesquisa realizou entrevistas com seis do total de dez gestores previstos inicialmente. Essa 

limitação não chegou a comprometer os resultados do estudo, uma vez que todos os 

entrevistados demonstraram um conhecimento bastante abrangente sobre os assuntos. As 

práticas relatadas no exercício da sua função também se mostraram alinhadas com a 

legislação concorrencial, reafirmando a presença das convicções éticas que se pretendia 

examinar. 

Infelizmente a pesquisa acadêmica não é vista como uma prioridade entre os gestores 

empresariais. A marcação de entrevistas sofria reveses diversos, principalmente na mudança 

de horários na última hora. O cancelamento de uma entrevista complicava a continuidade do 

estudo, pois um novo agendamento muitas vezes só era possível semanas depois. 

Durante as entrevistas não foram usados gravadores ou quaisquer outros aparelhos de 

registros de voz. Essa escolha do pesquisador veio da preocupação demonstrada pelos 

entrevistados com as conseqüências da divulgação de suas idéias, uma vez que a gravação de 

sua voz poderia se constituir numa prova contrária aos seus interesses caso fosse divulgada de 

forma distorcida ou fora do contexto em que foi registrada. Ao invés de fazer gravações, 

usaram-se apenas registros manuscritos. Alguns entrevistados solicitaram a leitura das notas 

tomadas durante a entrevista para corrigirem possíveis imprecisões no registro de suas idéias, 

solicitações que foram atendidas prontamente pelo pesquisador. Tais medidas foram eficazes 

no sentido de criar nas entrevistas um ambiente mais aberto para exposição das idéias, fato 

que era primordial em um estudo que pretendia captar valores éticos pessoais que poderiam, 
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inclusive, irem contra certas práticas gerenciais em andamento. Em outras palavras, pretendia-

se deixar o entrevistado livre para falar suas idéias, independentemente de serem alinhadas 

com as práticas da empresa. 

Outro fator importante para que houvesse liberdade de expressão das idéias foi a 

confiança no entrevistador, pois o mesmo já era conhecido por todos os entrevistados de 

outros trabalhos realizados conjuntamente dentro da empresa. Houve uma empatia entre os 

dois lados fundindo-se o bom relacionamento pessoal com o interesse acadêmico, já que 

quase todos os entrevistados também já realizaram pesquisas acadêmicas por ocasião de seus 

cursos de formação e aprimoramento. 

Finalmente, o apoio demonstrado pelo gestor de mais alto grau na hierarquia dos 

entrevistados facilitou muito o trânsito do pesquisador pelas áreas objeto da pesquisa. O 

reconhecimento da relevância desse estudo por esse profissional – que também foi um dos 

entrevistados – e seu interesse nos resultados finais da pesquisa aumentou significativamente 

a colaboração com a pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 Implantação da conduta concorrencial e dos valores morais corporativos 

 

 A apresentação da legislação por si não representa o retrato da cultura que deve ser 

absorvida pela ética dos executivos de uma empresa, uma vez que os aspectos legais de ações 

podem ser analisados por especialistas jurídicos. Entretanto, é necessária a abordagem dos 

efeitos práticos que tais leis surtirão nos negócios da empresa, de maneira a incutir nos 

valores éticos dos executivos da empresa os limites das ações que possam causar problemas 

no aspecto da conduta concorrencial. 

 Como já enfatizado anteriormente, as ações desenvolvidas por empresas dentro de um 

mercado devem se pautar, em primeiro plano, pelo seguimento das leis desse mercado. Além 

das atividades de produção, todas as estratégias de mercado deverão se basear no 

cumprimento das leis que regem sua atividade e ações que burlem as regras estabelecidas em 

lei devem ser banidas de qualquer planejamento. 

 Em setores de economia aberta onde a empresa atue e seja monopolista na prática, 

atenção especial deve ser tomada com os preceitos das leis de defesa da concorrência. Ações 

potencialmente predatórias aos participantes do setor em que compete só deverão ser tomadas 

após análise criteriosa de juristas, para afastar o risco de infração às leis de defesa da 

concorrência. Atenção especial também deve ser dada às estratégias de fusão ou joint ventures 

com empresas concorrentes, pois o aumento do poder econômico resultante dessas uniões 

poderá ser questionado por órgãos públicos ou outros participantes do mercado. 

 Por outro lado, não é vedada à empresa monopolista a possibilidade de crescer no seu 

mercado. Ela apenas deve ter maior cuidado na implementação de suas estratégias para 
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assegurar que não correrá riscos de uma ação anticoncorrencial nem de uma ação antitruste no 

caso de uma união com outra empresa do mesmo ramo. 

Entretanto, a empresa não deve ficar centrada apenas nos concorrentes. Ela deve 

buscar um equilíbrio entre o foco na concorrência e o foco no seu cliente, porque é dele afinal 

que vem sua participação no mercado. 

 Mas nada disso bastará caso os dirigentes da empresa não se preocupem também com 

o seu capital humano, especialmente os gestores. As regras de conduta concorrencial devem 

estar perfeitamente assimiladas e incorporadas aos valores éticos dos executivos das áreas 

mais sensíveis, sobretudo as áreas estratégicas e as áreas ligadas ao marketing, incluindo aí os 

ramais de comercialização. São as suas ações que dirigirão os planos de crescimento e a 

atuação da empresa no mercado. As conseqüências de ações que possam resultar em infrações 

à defesa da concorrência podem ir desde a proibição de utilização de uma marca até multas 

pesadas proporcionais ao faturamento das empresas. 

Diante desse quadro, justifica-se totalmente o investimento na criação e disseminação 

de uma cultura de defesa da concorrência, incluindo a regulamentação de normas internas e a 

disseminação de sua moral entre os valores éticos dos trabalhadores de uma empresa 

monopolista. Os executivos que comandarão esse processo devem ser os primeiros a terem 

tais valores absorvidos na sua conduta ética pessoal e deverão ter uma postura exemplar aos 

demais funcionários, sempre prontos a identificar e coibir eventuais ações da força de trabalho 

que sejam contrárias aos valores disseminados. 

 A implementação de uma política interna de defesa da concorrência vem sendo feita 

em diversas empresas de grande porte no Brasil. Os processos de implantação das políticas de 

defesa da concorrência apresentam muitas similaridades entre as empresas e podem ser 

enumerados: 
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• Implantação de um grupo gestor do processo, reunindo gerentes de áreas de 

marketing, comunicação, jurídico, RH e auditoria para planejar e divulgar as 

diretrizes de um código de conduta concorrencial interno e, depois, estimular as 

práticas internas de acordo com esse código. Deve decidir pela contratação de 

consultoria especializada se necessário. 

• Publicação de códigos de ética e conduta concorrencial. 

• Implementar mecanismos e canais de comunicação – telefones, endereços 

eletrônicos – para esclarecimento de dúvidas e denúncias de procedimentos 

duvidosos dentro da prática da empresa. 

• Planejamento de treinamentos para toda a força de trabalho envolvida nas áreas 

comerciais. Deve ser prevista a existência de turmas com treinamento mais 

aprofundado para disseminar os conhecimentos aos ocupantes de níveis gerenciais. 

• Deve-se prever a realização de auditorias internas com certa freqüência para 

acompanhar o cumprimento dos códigos de conduta. 

• Em uma fase posterior, a divulgação deverá atingir as demais empresas integrantes 

da cadeia produtiva e incentivada a adoção de um código semelhante pelas 

mesmas. 

É muito importante a visão de que a divulgação do programa de conduta concorrencial 

deve ser um programa de conscientização, e não de imposição. Só assim será possível incutir 

na ética pessoal dos funcionários os novos valores empresariais. A plena absorção das regras é 

fundamental para embasar os conceitos de certo e errado. Mais que isso, as diretrizes do 

código de conduta devem ser absorvidas e incorporadas aos seus valores éticos pelo indivíduo 

gestor, pois as conseqüências serão alocadas a ele e não à empresa. 
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7.2 Conclusões da pesquisa 

 

Neste estudo foi analisada a disseminação dos conceitos da conduta concorrencial 

entre os executivos de comercialização de uma empresa integrada, atuante desde a produção 

da sua principal matéria-prima até a comercialização da sua produção de produtos derivados.  

Os dados preliminares da amostra deixam evidente que a implementação do programa 

de defesa da concorrência na empresa analisada foi feita de forma acertada. Em todas as 

entrevistas realizadas revelou-se um alto grau de comprometimento dos funcionários com as 

regras de conduta concorrencial. 

 As respostas apresentadas foram plenamente conclusivas. Todos os entrevistados 

ressaltaram a importância da concorrência para melhorar o funcionamento dos mercados, 

mostrando que o cumprimento das regras de conduta concorrencial está totalmente inserido 

em seus valores éticos pessoais.  

A pesquisa revelou a necessidade de um permanente acompanhamento na política de 

preços, pois as práticas demonstradas, embora estejam plenamente lastreadas em preços 

competitivos de mercado, podem levar a empresa a cometer infrações nessa área considerada 

como uma das mais sensíveis. 

 Outro ponto a ser analisado seria a cautelosa análise das pressões vindas dos clientes, 

uma vez que muitos deles propõem práticas comerciais proibidas pela lei para garantir seus 

interesses. Caso os gestores não realizem contra-ações visando à preservação das condições 

de livre concorrência, a empresa poderá sofrer penalizações governamentais no futuro quando 

algum concorrente se sentir prejudicado e impetrar ações junto aos órgãos competentes. 
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7.3 Limitações e sugestões de estudos futuros  

 

Uma limitação do estudo deve-se à ausência de dados de pesquisa levantados antes da 

implementação da política de conduta concorrencial na empresa, impossibilitando a 

comparação com os dados atuais. Concluiu-se que há plena disseminação das regras de 

concorrência de mercado entre os executivos da empresa, mas não é possível determinar qual 

foi o aumento dessa conscientização após a implementação do programa. A progressão da 

conduta ética nesse assunto poderia ser acompanhada por pesquisas posteriores que 

fornecessem dados para acompanhar sua evolução. 

Como resultados secundários da pesquisa, foram obtidos dados que poderão auxiliar 

em outras análises complementares ligando a presença de valores éticos de boa conduta 

concorrencial ao cargo exercido na empresa, tempo de experiência e ganhos monetários 

percebidos. 

Outra sugestão para estudos futuros seria a extensão da pesquisa para análise da 

eficiência de programas semelhantes em outras empresas. Os dados dessas pesquisas 

permitiram ampliar a discussão dos resultados deste estudo. Seria possível aumentar a 

discussão comparando resultados de empresas privadas versus estatais versus sociedades de 

economia-mista e, ainda, comparar resultados entre empresas monopolistas e empresas 

minoritárias na participação de mercado, permitindo-se identificar as diferentes práticas da lei 

concorrencial entre empresas com diferentes níveis de risco de infração. 
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ANEXO I – Roteiro para pesquisa qualitativa em profundidade 

 

Preâmbulo (2 minutos) 

- Apresentação pessoal e profissional 

- Breve relato do trabalho realizado 

 

Introdução (5 minutos) 

- Qual a importância da defesa da concorrência nessa empresa? 

Explorar riscos das infrações à lei. 

 

Processo (5 minutos) 

- Quais as medidas que já foram tomadas para implantar a política de defesa da concorrência? 

Explorar o tópico dos cursos. 

- Qual a receptividade dos cursos presenciais pelos empregados? 

 

Curso (10 minutos) 

- Quais os principais tópicos que são enfatizados nas palestras? 

Explorar a importância de cada um. 

- Em quais desses assuntos a empresa está mais sujeita a cometer infrações? 

- Qual é o retorno esperado pela política de instrução presencial? 

 

Encerramento (2 minutos) 

- Agradecer e solicitar permissão e dados para contato futuro. 
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ANEXO II – Roteiro para pesquisa qualitativa semi-estruturada 

 

Preâmbulo (2 minutos) 

- Apresentação pessoal e da área pela qual é responsável. 

- Breve relato do trabalho realizado na sua gerência. 

 

Introdução (5 minutos) 

- Os produtos com os quais sua atividade está envolvida constituem monopólio de mercado? 

Explorar particularidades do segmento de mercado. 

 

Processo (15 minutos) 

- No seu entendimento, quais estratégias devem ser usadas para o crescimento da 

lucratividade dos produtos? 

Explorar aspectos de ganhos de lucratividade baseados na maior eficiência ou no 

aumento da participação de mercado. 

- Em sua opinião, como deve ser o relacionamento com os concorrentes? 

Enfatizar na busca de possibilidades de parcerias. 

- Como deve ser estabelecida a política de preços de um produto?  

Analisar reação sobre a fixação de preços predatórios. 

- A diferenciação entre os clientes é uma prática correta? Em que aspectos deve estar 

baseada? Em que condições a venda pode ser recusada? E os preços praticados, podem ser 

diferenciados? 

Explorar os aspectos apontados na diferenciação de clientes. 

 

Conduta Concorrencial (10 minutos) 
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- O Sr(a). já realizou o curso de conduta concorrencial ministrado pela empresa? 

- Como o Sr(a). avalia seu conhecimento sobre a legislação de conduta concorrencial? E sobre 

o Código de Conduta Concorrencial da sua empresa? 

- Em sua opinião, qual é a importância da manutenção da concorrência num mercado aberto? 

 

Encerramento (2 minutos) 

- Agradecer e solicitar permissão e dados para contato futuro. 
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ANEXO III – Glossário 

 

Antitruste: Contrário a truste; que combate a formação de trustes e/ou cartéis; que evita a 

união de empresas concorrentes com o objetivo de estabelecer uma política de mercado 

segundo seus interesses e contrária ao interesse do consumidor. 

 

Concorrência: situação de mercado em que as empresas competem entre si sem que 

nenhuma delas tenha supremacia ou vantagem sobre a outra. Em tais condições, os preços são 

formados livremente segundo as leis da oferta e da procura. 

 

Conduta anticoncorrencial: conjunto de práticas de alguma empresa que provoque a 

distorção das características de livre concorrência em determinado mercado, usando de 

alguma vantagem de recursos ou mesmo do seu poder econômico para ter supremacia sobre 

outras empresas. 

 

Defesa da concorrência: aplicação das leis que regulamentam a livre concorrência de 

mercado a fim de evitar abusos por parte de empresas monopolistas, garantindo a prática de 

um mercado livre e com acesso de concorrentes em igualdade de condições.  

 

Ética: conjunto de preceitos morais que devem ser observados no exercício de uma profissão, 

nos negócios, na administração pública, na política; normas a que devem ajustar-se as 

relações entre indivíduos, grupos e membros da sociedade. Ver item 4.1.  
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Ética empresarial: conjunto de valores éticos apresentado pelos indivíduos que compõem a 

organização. Uma empresa não possui uma ética própria; a ética empresarial se origina no 

conjunto dos valores éticos praticados por seus indivíduos. 

 

Ética pessoal: valores éticos que uma pessoa possui.  

 

Executivo: pessoa responsável pelas decisões em uma empresa, administrador empresarial.  

 

Legislação antitruste: conjunto de leis que visa a evitar a formação de cartéis ou trustes entre 

empresas de modo a manipular o mercado ao seu favor, prejudicando o interesse do 

consumidor.  

 

Mercado: conjunto de normas, costumes e elementos que formalizam transações comerciais, 

materiais, mobiliárias ou imobiliárias entre compradores e vendedores (ou clientes e 

empresas) em contato suficientemente próximo para realizar trocas entre si. O atual 

desenvolvimento dos meios de informação permite a expansão de certos mercados por todo o 

globo terrestre, onde empresas atendem clientes em praticamente qualquer lugar. 

 

Monopólio: forma de organização de mercado em que uma ou duas empresas – ditas 

monopolistas – dominam a oferta de determinado produto ou serviço para o qual não existe 

substituto. Os monopólios podem ser formados pela prática de uma política de marketing 

agressiva de alguma empresa, onde a utilização do seu poder econômico impede suas 

concorrentes de oferecerem produtos ao consumidor a preços compatíveis. Há também os 

monopólios naturais, exercidos pelo Estado ou por antigas estatais privatizadas, comuns em 

serviços públicos e produtos estratégicos como petróleo e energia elétrica. 
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Moral: conjunto de preceitos que denota bons costumes, boa conduta, segundo os preceitos 

socialmente estabelecidos pela sociedade ou por determinado grupo social, incluindo o grupo 

formado pelos participantes de um mercado. Ver item 4.1. 

 

Poder econômico: referente a formas de dominação e de influência através de mecanismos de 

mercado exercidas por indivíduos ou grupos ou mesmo pelo Estado, possuidores e detentores 

de grandes recursos econômicos e financeiros. Entre as práticas mais comuns de abuso do 

poder econômico destacam-se a eliminação de concorrentes, controle de fontes de matérias-

primas e imposição de preços ao consumidor. 

 

Poder público: conjunto dos órgãos na esfera federal, estadual e/ou municipal detentores de 

autoridade para executar as funções do Estado, da administração pública e do governo. 

Instituições com poder de controle e administração dos integrantes da sociedade e com 

relação a outras sociedades. 

 

Truste: tipo de estrutura proibida por lei em muitos países, inclusive no Brasil, em que várias 

empresas detentoras de parte significativa do mercado estabelecem acordos ou fundem-se 

para assegurar esse controle. Outro termo comumente usado para designar associações com a 

finalidade de impor condições a um mercado é “cartel”. 

 

Valores morais: o nível de preferência individual ou coletivo que deve ser atingido para 

praticar os bons costumes e condutas de acordo com o padrão aceito pelo grupo social. O 

conjunto de valores morais dá origem à legislação pertinente a esse grupo. 
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