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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade ressaltar a importância do controle preventivo dos atos de concentração
empresarial que possam

limitar ou prejudicar a livre concorrência, ou resultar no domínio de mercados

relevantes de bens ou serviços. Tal controle se dá por meio do CADE (Conselho de Administração de Defesa
Econômica), porém, há requisitos e exigências para a atuação desta autarquia federal, a saber:
DESENVOLVIMENTO
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400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) e pelo

potências em nível mundial, chegando, em alguns

menos um outro grupo envolvido na operação tenha

casos, a dominar o mercado econômico tornando

registrado faturamento equivalente ou superior a R$

difícil a vida de seus concorrentes. Esse domínio,
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concorrência, é denominada no meio econômico
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valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
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de reais), sem prejuízo da abertura de processo
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administrativo, nos termos do art. 69 da Lei 12.529/11.

ainda mais considerando a existência das grandes

CONCLUSÃO

empresas no cenário mundial, verifica-se até

Nota-se, portanto,

necessário que empresas brasileiras também se
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resultar,
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