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CARTEL INTERNACIONAL

INTRODUÇÃO

O Cartel no âmbito internacional, vem prejudicando vários seguimentos comerciais que prejudicam não apenas

empresas, mas também Estados que tem em seus setores de produção perdas inestimáveis devido a atuação

organizada do grupo de empresas envolvidas no Cartel, visando apenas lucros.

CONCLUSÃO

Segundo LEAL (2005) o Cartel consiste em

qualquer forma coordenada, seja explícita ou

implícita, de adquirir lucros elevados devido a

tomadas de decisões entre empresas

concorrentes, ou seja, elas decidem sobre

preços, movimentação de mercado e até mesmo

a divisão de clientes não oportunizando a livre

concorrência.

Nesse cenário desleal surge os Carteis

Internacionais, de acordo com RODAS (2016),

esses acordos impedem a competição de preços,

dividem o mercado e em muitos casos fazem

tratamento diferenciado a empresas não

participantes do Cartel, sendo repudiado pela

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio

e Desenvolvimento (UNCTAD).

RODAS (2016), afirma que o crescimento dessas

ações anticompetitivas e anticoncorrenciais

transnacionais prejudicam a liberação do

comércio a tal ponto que podem dificultar ou

impedir países comerciantes de desfrutar dos

benefícios comerciais.
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Deste modo, de forma sucinta fica evidenciado que o

Cartel internacional monopolizam ações no mercado que

prejudicam empresas e Estados. Além disso, os Carteis

hard core utilizam de mecanismos de manipulação de

forma ordenada possibilitando uma maior dificuldade

para que as empresas sejam punidas pela prática de

Cartel internacional

Figura 1: http://exame. obril.com.br/negócios/

cade-recomenda-condenar-5-empresas-por-

cartel-internacional

Um exemplo de Cartel internacional é o hard

core, considerado como clássico que na definição

de RODAS (2016) suas ações decorrem de

mecanismos permanentes visando alcançar seus

objetivos com atuação coordenada, por exemplo,

mantendo reuniões periódicas e até mesmo

manipulação de comportamentos das empresas

participantes do Cartel.

Foi noticiado na Exame.com (2016) que no Brasil 5

(cinco) empresas foram denunciadas pelo CADE

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) pela

pratica de Cartel internacional no período de 1988 à

2002. As empresas Elpida Memory, Hitachi, Mitsubishi

Electric, Nanya Technology e Toshiba Corporation,

responsáveis pela fabricação de computadores,

impressoras, modems, celulares, roteadores, câmeras

digitais, TVs e etc., já haviam assinado compromisso de

cessação de prática com o CADE além de pagar mais

de 8 milhões de reais pela prática de formação de Cartel

internacional.


