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PLANO DE ENSINO 

 

DISCIPLINA  
FUSÕES E AQUISIÇÕES DE EMPRESAS TRANSNACIONAIS: ESTUDO DE GRANDES CASOS A PARTIR DA ÓTICA DE 
ANÁLISE DO CADE 

DOCENTE ISABEL VELOSO 

CÓDIGO GRDDIRELE149 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

 

EMENTA 

Tópicos avançados em Direito da Concorrência.  
Introdução:  
O controle de Atos de Concentração. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Critérios de 
notificação e gun jumping.  
Parte I - Habilidades qualitativas  
Análise de riscos da operação e construção de teses de defesa: (i) Killer acquisitions; (ii) Failing firm theory; 
(iii) Poder de portfólio e Essential Facility; (iv) Eliminação de concorrência potencial; (v) Efeitos de rede; 
(vi) Multi-Sided Market; (vii) Poder de monopsônio; (viii) Poder coordenado; e (ix) Mavericks.  
Mitigação de riscos: (i) argumentos de eficiência; (ii) estruturação de remédios.  
Parte II - Habilidades quantitativas: (i) Mineração de dados; (ii) Excel: tratamento de base de dados; (iii) 
Excel: produção e visualização de dados; (iii) Tableau: criação de mapas; e (iv) PPT: técnicas de criação de 
apresentações. 

OBJETIVOS 

Ao final do curso, espera-se que os(as) alunos(as) tenham base teórica e empírica para identificar os  principais pontos 
de atenção do CADE na análise de Atos de Concentração. Espera-se que, ao analisar um Ato de Concentração, os(as) 
alunos(as) consigam identificar os obstáculos específicos à aprovação de cada caso, bem como possíveis teses de 
defesa. Em complemento aos ensinamentos teóricos, espera-se que os alunos(as) adquiram conhecimentos aplicados 
sobre mineração de dados quantitativos e qualitativos, bem como aplicação de fórmulas de baixa e média 
complexidade, visualização e produção de dados, sempre com o ângulo da construção de teses de defesa para a 
aprovação de um ato de concentração.  
Em síntese, espera-se que os(as) alunos(as) conheçam abordagens teóricas e instrumentos quantitativos capazes de 
contribuir para a aprovação de um Ato de Concentração no âmbito do CADE. 

METODOLOGIA 

A disciplina será dividida em duas etapas: i) Habilidades Qualitativas (estudo teórico de conceitos, análise de riscos 
relacionados a Atos de Concentração e construção de teses); e ii) Habilidades Quantitativas (estudos sobre técnicas 
de mineração de dados, criação de fórmulas, gráficos e mapas para fundamentar a defesa de Atos de Concentração). 
Aulas expositivas em método socrático, dinâmicas para incentivar a participação com base na análise de conceitos e 
jurisprudência relacionada ao tema da aula e seminários na etapa final da disciplina. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 
Apresentação da disciplina 

2 
Atos de Concentração: o que notifica? 
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3 
Atos de Concentração: quem notifica? 

4 
Gun jumping: Estudos de caso 

5 
Fluxo de análise do CADE 

6 
Killer acquisitions 

7 
Failing firm theory 

8 
Poder de portfólio e essential facility 

9 
Eliminação de concorrência potencial 

10 
Efeitos de rede 

11 
Multi-Sided Market 

12 
Poder de monopsônio 

13 
Poder coordenado 

14 
Mavericks 

15 
Argumentação: eficiências 

16 
Estruturação de remédios 

17 
Período da P1 

18 
Cooperação internacional em atos de concentração transnacionais 

19 
Técnicas de pesquisa e mineração de dados 

20 
Excel 1 - Fórmulas e bancos de dados 1 

21 
Excel 2 - Fórmulas e bancos de dados 2 

22 
Excel 3 - Produção e visualização de dados 

23 
Tableau 1 - Mapas - estados 

24 
Tableau 2 - Mapas - municípios 

25 
Construção de Power Point 

26 
Seminários - Parte 1 

27 
Aula de encerramento 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

X Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos:  
P1 - Prova individual com 1 semana de duração (Valor 3); 
P2- Seminários em grupo - Cada grupo deverá superar o desafio de construir uma tese de defesa, baseada em 
doutrina e em dados (nos moldes ensinados na disciplina), para aprovar um Ato de Concentração específico (a ser 
fornecido a cada grupo) (Valor 3); 
P2 - Risk Assessment - Trabalho em Grupo: Entrega de documento escrito contendo os principais pontos sensíveis do 
ato de concentração e as possíveis linhas de defesa (Valor 2,5);   
Participação (Valor 1,5). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CADE. Guia para Análise de Consumação Prévia de Atos de Concentração Econômica. Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE Disponível em:  <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/gunjumping-versao-final.pdf>  
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IBRAC. MERGER CONTROL IN BRAZIL FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. 2018. Disponível em: 
<https://www.ibrac.org.br/UPLOADS/Livros/arquivos/Merger_control_in_Brazil_-
_Frequently_asked_questions.pdf>  
OCDE. Start-ups, killer acquisitions and merger control. 2020. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/daf/competition/start-ups-killer-acquisitions-and-merger-control-2020.pdf>  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CADE. Guia de Remédios Antitrust. 2018. Disponível em: <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-
conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-remedios.pdf> 
FTC. Negotiating Merger Remedies. 2012. Disponível em: 
<https://www.ftc.gov/system/files/attachments/negotiating-merger-remedies/merger-remediesstmt.pdf>  
MAZZUCATO, Paolo Zupo. Lei Antitruste Sistematizada: jurisprudência na visão do CADE. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018.  
KAPLOW, Louis; SHAPIRO, Carl. Antitrust. Cambridge, Mass. : National Bureau of Economic Research, 2007. 

Disponível em: https://www.nber.org/papers/w12867 

KERN, Benjamin R. Innovation Markets, Future Markets, or Potential Competition: How Should Competition 
Autorities Account for Innovation in Merger Review? World Competition: Law and Economics Review, v. 37, nº 2, p. 
173-206, 2014.Disponível em: < http://awa2015.concurrences.com/articles-awards/academic-articles-
awards/article/innovation-markets-future-markets-or-potential-competition-how-should> 
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