
 



  



Bem-vindos 

Este é o Relatório de Gestão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
Cade – Ano 2018. 

Este Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar aos órgãos de controle interno e 
externo, bem como para a sociedade, a prestação de contas anual a que esta Unidade está 
obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal. O Relatório foi elaborado de acordo 
com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, alterada pela Instrução 
Normativa TCU nº 72/2013, das Decisões Normativas TCU nº 170 e nº 172/2018 e da Portaria 
TCU nº 369/2018. 

O Relatório de Gestão do Conselho Administrativo de Defesa da Econômica – Ano 2018 está 
assim estruturado: 
 

■ Mensagem do Presidente do Cade, contendo os principais objetivos, prioridades, 
resultados e desafios de sua gestão. 

 

Capítulo 01 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo: 
capítulo demonstra a finalidade e a forma de atuação do Cade, quem é a liderança 
e a influência do cenário externo e interno no seu desempenho.  

 

Capítulo 02 Governança do Cade: capítulo apresenta a direção estratégica, as 
estruturas que contribuem para a boa governança da UPC e o alinhamento desta 
com as partes interessadas, além dos mecanismos de controle estabelecidos para 
alcançar os objetivos institucionais. 

 

Capítulo 03 Resultados da Gestão: capítulo tem como objetivo demonstrar 

quais foram as metas e as realizações em relação à missão institucional e aos 
objetivos estratégicos finalísticos, bem como sintetizar as principais perspectivas 
para os próximos anos. 

 

Capítulo 04 Eficiência da Gestão: capítulo demonstra como foram 
gerenciados os recursos orçamentários, humanos, tecnológicos e outros, sob o 
ponto de vista da eficiência e da conformidade. 

 

Capítulo 05 Demonstrações Contábeis: capítulo tem como objetivo 
demonstrar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da 
gestão no exercício. 

 

Capítulo 06 Outras Informações Relevantes: capítulo explica processo 
de determinação da materialidade do relatório integrado. 
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Eu, Alexandre Barreto de Souza, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade asseguro junto aos órgãos de controle interno e externo a integridade das 
informações apresentadas no relatório integrado, e reconheço que a metodologia aplicada 
na preparação, apresentação, bem como, na estrutura deste relatório focou na demonstração 
concisa e abrangente dos resultados desta autarquia. Este Relato Integrado apresentou uma 
nova abordagem para o processo de relatar as informações estratégicas, relevantes e úteis 
para a comunicação interna e divulgação externa dos resultados, com foco na estratégia, na 
governança, no desempenho e nas perspectivas da organização, tendo a sociedade como 
destinatário primordial. 
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Capítulo 1 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 

  



 

 

 

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo  
 

O Cade é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, com missão de zelar pela manutenção de um ambiente concorrencial saudável em 
todos os mercados que afetem o Brasil, ainda que relacionados a atos que ocorram no 
exterior. Ele foi criado pela Lei n° 4.137/62, mas duas leis posteriores tiveram impacto 
significativo em sua organização e funcionamento, quais sejam, a Lei n° 8.884/94 e a vigente 
Lei n° 12.529/11. 

O presente capítulo é dividido em duas partes. A primeira traz considerações gerais 
internas sobre o Cade e sobre a defesa econômica no país, enquanto que a segunda destaca 
a relação do Cade com os diferentes stakeholders, como o Ministério Público. É importante 
considerar que o Cade é uma entidade relativamente pequena em estrutura, considerando 
que possui jurisdição em todo o território nacional nos mais diversificados mercados, atuando 
tanto de forma preventiva, quanto repressiva, além de promover ações educativas. Assim, a 
busca por relacionamentos sinérgicos e eficientes com parceiros é fundamental para o Cade, 
e o ano de 2018 foi muito produtivo neste sentido. 

Visão Geral Organizacional 

A concorrência é um dos principais propulsores do desenvolvimento dos países, e 
todas as economias modernas possuem mecanismos para sua proteção. No Brasil, o 
constituinte de 1988 foi claro ao determinar, nos termos do art. 170, que a livre concorrência 
é um dos princípios da ordem econômica, prevendo, ainda, no art. 173, § 4°, o combate ao 
abuso do poder econômico.  

Embora o Cade tenha sido criado no ano de 1962, foi a partir da Constituição Federal 
de 1988 que a cultura da concorrência começou a ganhar força, havendo alterações 
substanciais na economia brasileira principalmente na década de 90. Neste contexto, em 
1994 foi promulgada a Lei n° 8.884, que deu poderes para o Cade de fato alavancar seu 
protagonismo na promoção de uma economia moderna no Brasil, baseada principalmente na 
força trazida pela concorrência. Em 2011, a atual lei concorrencial trouxe novos avanços, 
trazendo um arcabouço legal que permite o trabalho feito pela autarquia, reconhecida como 
uma das melhores agências antitruste do mundo.   

Tendo em vista as determinações constitucionais e legais, o Cade estabeleceu, de 
forma clara, a fim de guiar servidores e demais interessados, sua missão, visão e valores, 
conforme se segue: 



 

 

  

Ao atuar de forma consistente e eficiente, pode-se afirmar, com base na teoria 
econômica, que o Cade contribui de forma significativa para o desenvolvimento do país. É 
difícil estimar os ganhos provenientes de um ambiente concorrencial mais saudável, mas 
inequivocamente o Cade gera ganhos de muitos bilhões de reais para a economia nacional, 
gerando efeitos de curto e longo prazo, tais como: 

 

Para tanto, o Cade possui, no âmbito de suas competências institucionais, três funções 
precípuas:  

(i) preventiva, que diz respeito à análise e decisão sobre atos de concentração 
econômica (como fusões e aquisições de empresas);  

Redução de pressões dos agentes 
econômicos para aumentos de preços 
pelo exercício de poder de mercado.

Investimento em pesquisa e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias.

Incentivo ao aumento de 
produtividade.

Criação de uma atmosfera mais 
favorável e menos incerta ao 
investimento.



 

 

(ii) repressiva, concernente à investigação e julgamento de cartéis e outras 
infrações à ordem econômica (como abuso de posição dominante); e  

(iii) educativa, a partir da disseminação da cultura da concorrência.  

No que tange a atos de concentração, em 2018 o Cade julgou 406 atos de 
concentração, levando em média 27 dias, contados da notificação até a decisão final, um dos 
menores prazos do mundo, o que evita custos desnecessários aos administrados. Casos mais 
simples são analisados em poucos dias, enquanto que os mais complexos demandam maior 
atenção, mas sem prejuízo da preocupação com a celeridade. Assim, alguns sofreram 
restrições, como no caso Bayer-Monsanto ou na aquisição de parte da XP Investimentos pelo 
Itaú-Unibanco, a fim de fazer com que os efeitos líquidos para a sociedade fossem positivos. 

Em condutas, cartel é sempre o grande destaque, por ser reconhecidamente a mais 
grave das infrações contra a ordem econômica. No ano de 2018, vale destacar a coibição a 
cartéis em licitações públicas, com seus desdobramentos no combate à corrupção e na 
promoção de programas de integridade. Considerando a crise fiscal dos entes federativos, 
essa atuação do Conselho ganha particular importância. Vale destacar, no caso, a arrecadação 
de R$ 897 milhões em contribuições pecuniárias que será gerada como consequência da 
investigação em torno de seis cartéis no âmbito da Operação Lava Jato no ano de 2018, dentro 
de um total de aproximadamente R$ 2 bilhões entre multas e contribuições pecuniárias. 
Contudo, mais importante do que a arrecadação, é o efeito dissuasório sobre outros cartéis 
em licitações, que certamente gerariam prejuízos muito maiores à administração pública. 

Vale ressaltar que, a fim de garantir uma maior eficiência e acerto em sua atuação, o 
Conselho possui uma estrutura sui generis, com dois órgãos principais e competências 
específicas: a Superintendência-Geral e o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. A 
primeira possui a função primordial de instruir e analisar os processos, tanto de atos de 
concentração quanto punitivos, e elaborar um parecer. Processos mais simples, sem 
problemas concorrenciais, não são necessariamente enviados ao Tribunal, embora possam 
ser avocados, se preciso. Já os processos mais complexos são enviados ao Tribunal, para que, 
de forma colegiada, o Cade profira sua decisão final. Essa estrutura garante não apenas uma 
grande eficiência ao Conselho, mas dificulta muito a possibilidade de decisões equivocadas, 
por qualquer motivo que seja. 

Em suma, pode-se afirmar que o Cade possui uma estrutura enxuta e eficiente, com 
controles adequados, e um modus operandis reconhecidamente de excelência, não apenas 
dentro do país, mas também no exterior. Isso reflete, em um círculo virtuoso, em servidores 
e funcionários satisfeitos e orgulhosos, o que leva a resultados cada vez melhores. 

Ambiente externo 

O ano de 2018 foi marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira. 
Enquanto o primeiro semestre foi marcado pelo movimento “greve dos caminhoneiros”, com 
anúncio pelo governo de subsídio ao óleo diesel e tabelamento de frete, o segundo semestre 
transcorreu em meio à incerteza da corrida eleitoral. O exercício chegou ao fim com 
expectativas de uma agenda mais liberal e pró-mercado para o futuro. 

Tal contexto representou para o Cade uma oportunidade de contribuir para a agenda 
estratégica do governo. A autarquia, por exemplo, apresentou sugestões para incentivar a 



 

 

concorrência e reduzir os preços dos combustíveis. Além disso, a concorrência se tornou um 
dos pontos centrais do debate eleitoral ao longo da campanha presidencial. 

Em que pesa a eficiência do Cade, como visto trata-se de uma artarquia de porte 
pequeno, com cerca de 300 colaboradores, com sede em Brasília, mas com jurisdição em todo 
o território nacional, inclusive sobre conduta realizadas no exterior, caso gerem efeitos no 
Brasil. Dessa forma, não basta apenas o esforço do Conselho. É necessário também um 
trabalho de parceria com outros entes públicos e privados, nacionais e estrangeiros, e isso 
não apenas faz parte da cultura do Cade, como também vem sendo aperfeiçoado e ampliado 
a cada ano. 

Nos termos da Lei n° 12.529, o Cade integra o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência (SBDC), juntamente com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda (Seae/MF). As alterações no nome e na estrutura do atual Ministério 
da Economia não reduzem em nada a atuação coordenada com o Ministério, mantendo-se a 
defesa da concorrência como prioridade para ambos. 

Contudo, para além das atribuições legais, vale ressaltar que o ano de 2018 foi 
relevante para o aumento da atuação coordenada do Cade com outros parceiros na defesa 
da concorrência. Esse incremento ocorreu tanto em nível nacional, especialmente com a 
assinatura de Acordos de Cooperação Técnica, quanto em nível internacional, com assinatura 
de acordos de cooperação com outros países. 

Cenário Nacional  

Na agenda de cooperação em âmbito nacional, o Cade contou em 2018 com parcerias 
importantes com órgãos de governo para o desenvolvimento e aprimoramento dos seus 
trabalhos, tendo firmado ao longo do ano diversos acordos de cooperação com outras 
instituições. O ente antitruste também atuou em grupos de trabalho com outras agências, 
debatendo temas importantes, como o mercado financeiro e o setor de combustíveis. Além 
disso, a autarquia participou de várias reuniões com órgãos governamentais e promoveu 
seminários e cursos em parceria com outras instituições. 



 

 

 

 

Eventos Nacionais 

 

Cenário Internacional 

Passando ao âmbito internacional, foram alcançadas metas que muito contribuem 
para o reconhecimento não apenas do Cade, mas também do país. No ano de 2018, houve o 
desenvolvimento do processo de peer review, estudo de revisão da legislação e política 
concorrencial brasileira que tem como objetivo a entrada do Brasil como membro 
permanente do Comitê de Concorrência da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o que veio a se concretizar no ano de 2019. A presença do Cade no comitê 
permite tomar posição mais ativa em matéria concorrencial e se beneficiar com a troca de 



 

 

experiências em uma organização formada por países com longa tradição na defesa da 
concorrência. 

 

Além disso, por mais um ano o Cade recebeu o prêmio Agency of the Year in the 
Americas pela Global Competition Review, e foi classificada como a melhor agência da 
América Latina e uma das 10 melhores do mundo. O Cade ainda recebeu a premiação Best 
Soft Law, concedido pela revista francesa Concurrences, pela elaboração do Manual de 
Diligências de Busca e Apreensão Cíveis. Já de um ponto de vista bem prático, a atuação 
coordenada do Cade com outras agências antitruste se refletiu na análise de casos 
importantes como Siemens/Alstom, Bayer/Monsanto, Praxair/Linde e Suzano/Fibria. 

  

Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE)
O Cade possui 20 anos de parceria com a OCDE e tem papel ativo nas discussões realizadas no
Fórum Global de Concorrência e em seus dois grupos de trabalho. A própria OCDE admitiu
que “O Brasil, particularmente por meio do CADE, tem sido um participante exemplar do
Comitê de Concorrência no qual, por muitos anos, tem compartilhado vasta experiência e
conhecimento com outros membros do Comitê”¹.
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BRICS
Passados os primeiros 10 anos de cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
em matéria concorrencial, o Cade resolveu ampliar sua participação nos grupos de trabalho
dos BRICS. Com o resultado, o Cade está liderando o grupo de pesquisa dos BRICS sobre digital
markets além de participar do grupo sobre mercado automotivo.

Internacional Competition Network (ICN) 
O Cade é membro do é membro do Steering Group da ICN e co-chair do grupo de trabalho
sobre cartéis (CWG) junto com as autoridades da concorrência da União Europeia e da França.
Além disso, o Cade irá sediar em outubro de 2019 o cartel workshop da ICN.

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
Cade recebeu a confirmação de que o Brasil se tornou membro do programa de Competencia
y Proteccion al Consumidor en America Latina – Compal, vinculado à UNCTAD. A partir da
adesão, o Cade passou a oferecer capacitação técnica em matéria de concorrência aos demais
países da América Latina

Alianza Estratégica Latinoamericana 
O Cade e as autoridades da concorrência do Chile, da Argentina, do México e
do Peru assinaram em 2018, declaração conjunta contendo princípios
orientadores para um Programa de Leniência eficiente ao combate de
condutas lesivas à concorrência, principalmente cartéis.
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Cooperação internacional 

Figura 3 - Mapa de Cooperações 

 

 

Fonte: Anuário Cade 

 

  



 

 

Eventos internacionais 

 

Verifica-se que o Cade se insere em um contexto relativamente complexo e, para ser 
bem sucedida, a política de defesa da concorrência depende de diversos atores 
governamentais e privados, tanto nacionais quanto internacionais, além da sociedade civil 
organizada. 

Cada vez mais o Cade tem investido na articulação com esses diversos atores e 
procurado exercer protagonismo na agenda antitruste internacional, conduzindo discussões 
relevantes para a economia brasileira e para a melhoria do ambiente de negócios do país.  

 



 

 

 

 

Capítulo 2 - Governança do Cade 
 

  



 

 

Governança do Cade 

Governança e Estrutura Organizacional do Cade 

O Cade é um ente colegiado e foi concebido como uma organização composta por por 
três órgãos: Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, Superintendência-Geral e 
Departamento de Estudos Econômicos. A autarquia também possui unidades de apoio e 
suporte ao cumprimento da sua missão institucional. São elas a Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade e a Diretoria de Administração e Planejamento. 

Figura 10 – Organograma do Cade 

 
                     Fonte: Presidência/Cade 

Principais Instâncias Internas de Governança: 

I - Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, ao qual cabe o julgamento em última 
instância administrativa de ações que possam afetar a concorrência, como atos de 
concentração ou ilícitos concorrenciais.  

O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é composto por um presidente e seis 
conselheiros, todos com mandatos de quatro anos, vedada a recondução. Para exercício de 
suas funções administrativas, o Presidente conta com o apoio de seu Gabinete, do Auditor-
chefe, da Assessoria Internacional, da Assessoria de Comunicação Social e da Diretoria de 
Administração e Planejamento. 



 

Figura 11 - Estrutura da Presidência  

 
Fonte: Presidência/Cade 

 

II -  Superintendência-Geral – SG, cujas principais atribuições são: a) Instauração, 
instrução e parecer em processos de conduta anticompetitivas;b) Instrução e parecer em atos 
de concentração; e c) Proposição de acordos e medidas preventivas. 

A Superintendência-Geral é comandada pelo superintendente-geral,que possui 
mandato de dois anos, podendo ser reconduzido uma vez, e por dois superintendentes-
adjuntos, indicados pelo superintendente-geral. 

Quando o parecer da Superintendência–Geral em um ato de concentração recomenda 
a aprovação sem restrições, e não há avocação por um dos conselheiros (caso haja 
discordância da análise da SG), considera-se que a decisão final do Cade é pela aprovação. Em 
caso de aprovação com restrições ou de reprovação, o parecer da SG tem caráter opinativo, 
e a decisão final cabe ao Tribunal Administrativo.  
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Figura 12 - Estrutura da Superintendência-Geral 

Fonte: Presidência/Cade 

 

Cabe esclarecer que o Presidente do Tribunal e o Superintendente Geral tem o mesmo 
nível hierárquico. 

III - Departamento de Estudos Econômicos – DEE foi criado em 2009, por meio da 
Resolução Cade nº 53/2009, como uma estrutura de assessoria da Presidência e do Plenário 
do Cade.  

Posteriormente, a Lei 12.529/2011, que reestruturou o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência, estabeleceu formalmente o Departamento de Estudos Econômicos como 
um dos órgãos que compõem o Cade, em conjunto com a Superintendência-Geral e o Tribunal 
Administrativo de Defesa Econômica. 

As atribuições do Departamento de Estudos Econômicos - DEE se desdobram em 
várias atividades que constituem dois ramos de atuação complementares: o primeiro, de 
assessoria à Superintendência-Geral e ao Tribunal Administrativo de Defesa Econômica na 
instrução e análise de processos administrativos que tratam de atos de concentração e 
condutas anticompetitivas; e o segundo, de estudos que deverão garantir a atualização 
técnica e científica do Cade. 

A indicação do economista-chefe do DEE é feita de comum acordo entre o Presidente 
e o Superintendente Geral. 
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IV - Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade – PFE/Cade é responsável pela 
consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial/extrajudicial do Conselho. 

A PFE/Cade é dirigida por um procurador-chefe nomeado pelo presidente da 
república, após aprovação em sabatina pelo Senado Federal, para um mandato de dois anos, 
permitida sua recondução para um único período. O procurador-chefe é  auxiliado por 
procurador-adjunto, que também é responsável por apurar a certeza e liquidez dos créditos 
do Cade e proceder a sua inscrição em dívida ativa. 

Finalmente, o Ministério Público Federal atua junto ao Cade através de membro 
designado para, nesta qualidade, emitir parecer, nos processos administrativos para 
imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, de ofício ou a 
requerimento do Conselheiro-Relator.  

Gestão de Riscos e Integridade 

Como os assuntos tratados pelo Conselho têm potencial elevado de impacto na 
economia nacional, esse sistema de governança diferenciado foi proposto, justificando o 
modelo complexo de definição do corpo dirigente, sendo também um instrumento 
importante de gestão de riscos. Destaque-se que só em 2018 foram analisadas operações 
superiores a R$ 1 trilhão. Por essa razão, a preocupação com a identificação e o tratamento 
dos riscos sempre foi uma prioridade para o Cade. 

Modelo de Governança do Cade 

A Figura 13 apresenta de maneira esquemática o modelo de governança do Cade, com 
representação das principais instâncias internas e externas de governança: 

Figura 13 – Modelo de Governança do Cade 

Fonte: Presidência/Cade 



 

A governança é reforçada em temas transversais que impactam o Tribunal e a 
Superintendência Geral através da participação das diversas áreas nos seguintes comitês: 

 Comitê de Governança, Riscos e Controles (Corisc) 

 Comitê de Governança Digital (CGD) 

 Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) 

 Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) 

 Comitê Gestor de Capacitação (CGC) 

Assim, mesmo antes das determinações dos órgãos de controle para a criação de uma 
política de riscos e integridade, Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1/2016, Decreto 
nº 9.203/2017 e Portaria CGU nº 1.089/2018, um conjunto de práticas e ações já vinha sendo 
adotado no Cade com o objetivo de enfrentar riscos mais relevantes. 

O primeiro conjunto de práticas a destacar é a formação de uma cultura de 
transparência nas ações e decisões, tanto para o público externo como para o interno. A 
prática de disponibilizar no site todas as informações processuais não confidenciais já está 
consolidada num nível substancialmente superior a média dos órgãos públicos. 

Um outro conjunto se refere ao tratamento das informações confidenciais. Existe uma 
segregação das informações de cada processo, de modo que só as pessoas que possam ter 
acesso ao processo, e no momento em que possam, o terão. Esse também é um processo 
consolidado. 

Desse modo, as preocupações com segurança ensejaram a participação do Cade no 
Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC), coordenado pela ABIN.  

O relatório da ABIN deu origem a várias ações tais como: 

 Criação do Comitê de Segurança Institucional (CSIC) que trata dos temas de 
segurança da Informação e Comunicação;  

 Reformas no prédio, com revisão da infraestrutura física, cabeamento elétrico e 
lógico, impermeabilização, dentre outros; 

 Aquisição de nobreak e de solução de armazenamento de dados, ampliando em 
cerca de 6x o espaço disponível e ampliação da solução de backup; 

 Implementação do Projeto arquivo eletrônico, que no final de 2018 digitalizou 
todo histórico de processos do Cade; 

 Criação e aprimoramento de lista de verificação de processos administrativos, e 
do controle de prazos de pagamento de contratos; 



 

 Alteração do foco da equipe de conformidade de gestão para uma atuação 
preventiva, permitindo grande redução de erros processuais e de conformidade 
documental; 

 Implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 

 Análise dos riscos judiciais e administrativos que podem interferir no andamento 
dos processos de busca e apreensão; 

 Avaliação do risco em processos licitatórios. 

Além disso, o próprio planejamento estratégico do Cade também tem em si uma visão 
de riscos, de modo que os quatro objetivos da Perspectiva 1 “Resultados a Sociedade” tem o 
foco estratégico principal. Os outros 7 objetivos têm como função minimizar o risco de não 
existir suporte para sua realização. 

Em 2018 o Cade publicou seus marcos referenciais relativos a política de governança, 
gestão de riscos e integridade: 

 Portaria Cade nº 283, de 11 de maio de 2018, que aprova a Política de Governança, 
Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica; 

  Despacho da Presidência Cade nº 150, de 13 de junho de 2018, aprova o  Plano 
Estratégico - 2017/2020; 

 Metodologia de Gestão de Riscos do Cade foi aprovada por meio da portaria nº 
637, de 21 de dezembro de 2018. 

 Plano de Integridade do Cade. 

Diversos normativos publicados em 2018 contribuem para operacionalizar a política 
de Governança, riscos e integridade:  

 Portaria Cade nº 630, de 19 de dezembro de 2018, que constitui a Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos do Cade; 

 Portaria Cade nº 242, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre as regras e 
procedimentos normativos internos para a concessão de diárias e passagens no 
âmbito do Cade; 

 Portaria Cade nº 245, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre as regras e procedimentos 
a serem adotados para a realização de eventos no âmbito do Cade; 

 Portaria Cade nº 241, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre a gestão de conteúdo dos 
portais institucionais do Cade. 

O processo de implementação da Gestão de Riscos ganhou corpo em 2018 com a 
ampliação das ações de capacitação (2 cursos), reuniões dos Comitê de Governança, Riscos e 
Controle - Corisc e Comitê Executivo de Gestão de Riscos – Cerisc, revisão da política de riscos 
para incorporar a dimensão Integridade, execução do projeto piloto de gestão de riscos para 
validar a metodologia, publicação da metodologia de gestão de riscos e do plano de 
integridade. 

http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/portarias/portaria-cade-no-283-de-11-de-maio-de-2018
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento_estrategico/planejamento_estratgico_2017_2020.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento_estrategico/planejamento_estratgico_2017_2020.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias-e-manuais-administrativos-e-procedimentais/metodologia_de_gestao_de_riscos_do_cade.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias-e-manuais-administrativos-e-procedimentais/plano_de_integridade_do_cade.pdf/view
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/portarias/portaria-cade-no-630-de-19-de-dzembro-de-2018
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/portarias/portaria-cade-no-245-de-20-de-abril-de-2018
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/portarias/portaria-cade-no-241-de-20-de-abril-de-2017


 

A agenda de integridade do Cade é parte integrante da sua Política de Governança, 
Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão do Cade, instituída pela Portaria Cade nº 
283, de 11 de maio de 2018 e tem por finalidade estabelecer os princípios, diretrizes e 
responsabilidades mínimas a serem observados e seguidos para a gestão de integridade, de 
riscos e de controles internos dos planos estratégicos, programas, projetos e processos da 
autarquia. 

A Metodologia de Gestão de Riscos, baseada nos normativos governamentais e a ISO 
31.000:2009, considera a avaliação de riscos como parte da gestão dos diversos níveis 
hierárquicos como demonstrado na figura abaixo. 

Figura 14 – Integração entre os Macroprocessos e o Planejamento Estratégico 

 

 

 
 Fonte: DAP/Cade 

 

Como suporte ao Planejamento Estratégico do Cade 2017-2020 foi definido um 
conjunto de 17 macroprocessos. 

A tabela abaixo expressa a integração entre macroprocessos e planejamento 
estratégico: 

Tabela 1 – Integração entre os Macroprocessos e o Planejamento Estratégico 

Macroprocesso Objetivo Eestratégico 

Controlar atos de concentração OE1 - Assegurar a qualidade e a eficácia do controle de 
concentrações 

Garantir decisões do tribunal OE1 - Assegurar a qualidade e a eficácia do controle de 
concentrações 
OE2 - Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas 

Julgar impactos e condutas concorrenciais OE2 - Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas 

Combater condutas anticompetitivas OE2 - Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas 

Negociar acordos de leniência OE2 - Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas 

Combater cartéis OE2 - Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas 

Produzir conhecimento em defesa da 
concorrência 

OE3 - Promover a cultura da concorrência 

Gerir cooperação internacional OE4 - Exercer protagonismo na agenda internacional    

Gestão do Risco & Gestão Organizacional 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias-e-manuais-administrativos-e-procedimentais/metodologia_de_gestao_de_riscos_do_cade.pdf/@@download/file/Metodologia_de_Gestao_de_Riscos_do_Cade.pdf


 

Macroprocesso Objetivo Eestratégico 

Gestão de Integridade e riscos OE5 - Aprimorar processos de trabalho com adoção de 
melhores práticas      

Gestão estratégica  OE5 - Aprimorar processos de trabalho com adoção de 
melhores práticas      

Prover serviços eletrônicos  OE6 – Ampliar os serviços ofertados eletronicamente pelo 
Cade 

Gerir informação e conhecimento OE7 - Aprimorar os mecanismos de gestão da informação e do 
conhecimento     

Gerir imagem pública OE8 - Aprimorar processos de comunicação interna e externa 

Gerir pessoas OE9 - Promover a valorização e o desenvolvimento dos 
servidores  
OE10 – Ampliar o quadro de servidores, com perfil adequado 
às necessidades do Cade 

Prover adequada infraestrutura e suporte 
tecnológico 

OE11 - Prover adequada infraestrutura, suporte logístico e 
tecnológico 

Gerir infraestrutura – predial e serviços OE11 – Prover adequada infraestrutura, suporte logístico e 
tecnológico 

Prover recursos logísticos – Compras, 
Almoxarifado 

OE11 - Prover adequada infraestrutura, suporte logístico e 
tecnológico 

Fonte: DAP  

Uma visão dos principais riscos associados ao planejamento estratégico e as principais 
medidas mitigadoras já implementadas pode ser vista na tabela seguinte: 

 

Tabela 2 – Principais Riscos do Planejamento Estratégico 

Principais Riscos Identificados Medidas Mitigadoras 

Perda de Celeridade e Tempestividade 

Triagem de processos por nível de complexidade 

Política para prática de Acordos de Cessação de Conduta e de 

Leniência 

Tramitação eletrônica de processos 

Perda de Qualidade nas Análises 
Guia de Atos de Concentração Horizontal 

Manual Interno para Casos Ordinários 

Perda de Transparência e Segurança 

Jurídica 

Disponibilização de todas as informações não restritas para 
acesso pela web 

Disponibilização de Guias e manuais no site do Cade 

Uniformização de teses de mérito segundo orientação do 
Tribunal, Procuradoria e Superintendência 

Discussão de casos previamente as sessões do Tribunal 

Baixa Inserção Internacional 

Mapa de responsabilidades para realizar eventos 
internacionais no país e participar em eventos internacionais. 

Participação em concursos internacionais GCR Rating 
Enforcement, Concurrences, World Bank Awards. 

Participação regular na ICN, OCDE, BRIC e SELA/UNDP 

Orçamento Inadequado Atuação junto aos poderes Legislativo e Executivo 

Falta de Apoio Político  
Atuação junto aos poderes Legislativo e Executivo e Gerenciar 

a Imagem Pública 



 

Principais Riscos Identificados Medidas Mitigadoras 

Baixa Autonomia Administrativa 
Atuação junto aos poderes Legislativo e Executivo para 

aumento da autonomia 

Força de Trabalho Insuficiente e/ou 

Inadequada 

Qualificação de Servidores numa visão multitarefa 

Utilização base de conhecimento como instrumento de gestão 
do conhecimento 

Incorporação de novas tecnologias 

Monitoramento mensal da rotatividade 

Valorização do servidor como instrumento de retenção 

Recrutamento de pessoal com definição prévia de perfil, 
análise curricular e entrevistas  

Baixa governança na alternância de 

mandatos 

Promover a consolidação dos valores organizacionais 

Envolver média gerência no Planejamento Estratégico 

Consolidação de Jurisprudência 

Consolidar experiências em bases de conhecimento 

Fonte: DAP 

O risco de Integridade é tratado de forma específica no Plano de Integridade. Cabe 
destacar as principais ações de promoção de integridade e as unidades responsáveis: 

Tabela 3 – Ações de Promoção de Integridade e unidades responsáveis 

Ação de promoção da integridade Responsáveis 

Promoção da Ética e regras de conduta 
para servidores 

 Comissão de Ética 

Promoção da Transparência Ativa  Gabinete da Presidência  

 Diretoria de Administração e Planejamento 

 Assessoria de Comunicação 

Promoção do acesso a informação  Serviço de Informação ao Cidadão 

 Ouvidoria 

 Assessoria de Comunicação 

Nepotismo  Coordenação Geral Gestão de Pessoas 

 Comissão de Ética 

Tratamento de conflitos de interesse  Coordenação Geral Gestão de Pessoas 

 Comissão de Ética 

Tratamento de denuncias  Ouvidoria 

 Corregedoria 

Verificação do funcionamento de 
controles internos  

 Auditoria  

 Diretoria de Administração e Planejamento 

 Instâncias da liderança e gestão de riscos (Art. 11, 
Portaria Cade nº 283/2018) 

Cumprimento de recomendação da 
auditoria 

 Diretoria de Administração e Planejamento 

 Conformidade  

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias-e-manuais-administrativos-e-procedimentais/plano_de_integridade_do_cade.pdf/view


 

Ação de promoção da integridade Responsáveis 

 Auditoria 

Implementação de procedimentos de 
responsabilização 

 Diretoria de Administração e Planejamento 

 Gabinete da Presidência; 

 Corregedoria 

Fonte: DAP 

Planejamento Estratégico  

  

As competências do Cade estão definidas pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 
2011, e complementadas pelo Regimento Interno do Cade – RiCade, aprovado pela Resolução 
n° 20, de 07 de junho de 2017. Há um processo histórico e contínuo de revisão da Estrutura 
Regimental e, portanto, das competências do Cade, o que muitas vezes acontece no contexto 
das reformas administrativas. 

Após o período de transição para o novo modelo institucional, vigente a partir da Nova 
Lei da Concorrência, o Conselho retomou a construção de seu Planejamento Estratégico, a 
partir do Mapa Estratégico definido em 2011 e, desde então, tem aperfeiçoado sua 
metodologia de planejamento.  

Os referenciais estratégicos da autarquia estão fundamentados na metodologia do 
Balanced Scorecard (BSC), no alinhamento ao Plano Plurianual (PPA) e ao planejamento 
estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ). A opção pela metodologia do 
BSC reflete o esforço do Cade em alcançar o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, 
entre medidas financeiras e não financeiras, e, ainda, entre as perspectivas interna e externa 
de desempenho. Esse alinhamento ao PPA e demais instrumentos de alocação de recursos 
públicos (a exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - 
LOA) possibilitou a inserção estratégica da temática da defesa da concorrência na Agenda da 
Administração Pública Federal. 

Desde então, três ciclos do planejamento estratégico foram realizados, o que marca o 
esforço do Cade em consolidar uma cultura e uma prática de sistematização, formalização e 
implementação daquilo que se define como Estratégia da autarquia. 

Primeiro e Segundo Ciclos do planejamento estratégico 

Os dois primeiros ciclos do planejamento estratégico do Cade compreenderam os 
períodos de 2011 a 2012 e de 2013 a 2016. Durante o segundo período, foi construído o 
primeiro Mapa Estratégico do Cade, e elaborado e implementado o Plano Estratégico Cade 
2013 a 2016. 

Estes ciclos sintetizam o profundo processo de aprendizado derivado dos diversos 
desafios relacionados ao processo de implantação do novo modelo institucional do Cade, tais 
como: a) implantação do processo de notificação prévia de atos de concentração que gerou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-no-20-de-07-de-junho-de-2017
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-no-20-de-07-de-junho-de-2017
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento_estrategico/capa-interna
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento_estrategico/capa-interna


 

melhoria nos processos e alterações em normas infralegais; b) adoção do sistema de análise 
prévia de atos de concentração (fusão, aquisição, formação de joint-ventures e outros) que 
exigiu maior agilidade de instrução e julgamento; c) cumprimento dos prazos estabelecidos 
pelo novo diploma legal; d) identificação de indicadores de desempenho institucional que 
espelhasse a nova configuração de atuação do Cade; e) investimento em Tecnologia em 
Informação (TI), contribuindo para a crescente oferta de serviços eletrônicos, f) 
implementação de painéis estatísticos sobre a atuação da autarquia; e, g) o investimento no 
aperfeiçoamento e na atualização do conhecimento técnico e operacional do servidores do 
Cade nas áreas econômica e jurídica, por intermédio da celebração de Acordo de Cooperação 
Técnica Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
(Prodoc BRA/11/008). 

 

Terceiro Ciclo do planejamento estratégico 

O terceiro ciclo de planejamento estratégico do Cade compreende o período de 2017 
a 2020. Este ciclo é marcado por uma revisão da Estratégia da autarquia adotada até então, 
e pelo realinhamento da visão estratégica da alta administração sobre o seu papel como 
instituição de defesa da concorrência em 2020.  

Figura 15 - Mapa Estratégico Cade 2017-2020 

 

Fonte: Seplan/DAP 



 
 

Importante registrar que o ano de 2017 representa um ponto de inflexão da Estratégia 
do Cade. Em sua primeira versão, a Estratégia do Cade buscou responder à publicação da Lei 
nº 12.529/2011 – garantir eficiência nas suas decisões e alinhar-se às boas práticas 
internacionais. Nesse período, a Estratégia do Cade orientou a elaboração da contribuição da 
autarquia nos PPA 2012-2015 e 2016-2019, incorporando aspectos relacionados à 
reformulação institucional e, posteriormente, o fortalecimento do novo Cade.  

Para o PPA 2012-2015, o direcionamento estratégico estava relacionado à 
estruturação da autarquia e ao seu funcionamento nas áreas de controles preventivo e 
repressivo, com aprimoramento dos procedimentos, e também em adotar práticas 
educativas e formativas corporativas e de disseminação da cultura da concorrência.  

Para o PPA 2016-2019, o direcionamento passou a se identificar com a necessidade 
em garantir eficiência nas decisões da autarquia – manter o padrão temporal conquistado na 
análise dos atos de concentração e na instrução de processos de apuração de infrações à 
ordem econômica, bem como em ampliar a geração de conhecimento e adotar programação 
educativa e formativa sistemática sobre o tema.  

Para a construção da segunda versão da Estratégia do Cade, houve um processo de 
revisão do seu mapa estratégico. Em um primeiro momento, houve um processo de reflexão 
crítica sobre a implementação do “PE Cade 2013-2016”, cujas prioridades estavam 
relacionadas à reformulação institucional promovida pela Lei do novo Cade. Como resultado 
dessa revisão, o Mapa Estratégico do Cade 2017-2020, homologado pelo Tribunal do Cade em 
dezembro de 2016, trouxe um novo enunciado da Missão da autarquia, que foi sintetizado 
para facilitar sua compreensão e internalização por toda a organização e pela sociedade.  

Além disso, foram feitos ajustes nas perspectivas estratégicas da autarquia, visando 
manter o alinhamento com a metodologia usada pelo Ministério da Justiça que também 
passava por revisão. Os Objetivos Estratégicos do novo Mapa Estratégico passam a ser 
organizados sob três perspectivas: resultados à sociedade; objetivos habilitadores e 
fundamentos.   

Em um segundo momento, por ocasião da troca de comando em postos-chaves da 
autarquia, entendeu-se necessário promover uma nova revisão do Mapa Estratégico Cade 
2017 a 2020, embasado no realinhamento da visão estratégica da alta direção. Depreende-se 
desse processo de construção da Estratégia do Cade, a necessidade rever a atuação da 
autarquia, apontando novos desafios que tem relação com a necessidade de se 
instrumentalizar para exercer um papel proativo em relação aos controles sobre estruturas 
de mercado e para detecção de condutas anticompetitivas, bem como para apoiar na 
construção de uma agenda antitruste para o país, exercendo, inclusive, influência entre seus 
pares em fóruns internacionais.    

O Planejamento Estratégico do Cade 2017-2020 foi desenvolvido em ciclos de 
reuniões que contaram com a participação da alta direção do órgão, e representantes de 



 

diversas áreas da autarquia para delinear os principais desafios e objetivos a serem 
alcançados até 2020. 

Em 2018, o Tribunal do Cade homologou o Plano Estratégico do Cade 2017 a 2020 (“PE 
Cade 2017-2020”). O “PE Cade 2017-2020 sistematiza e formaliza as diretivas estratégicas da 
alta administração para cada um dos 11 Objetivos Estratégicos, na forma de indicadores, 
metas, iniciativas e projetos estratégicos para cada um dos seus Objetivos.  

Também foi incorporado ao Plano a figura dos líderes de Iniciativa, Objetivos e 
Projetos estratégicos. Eles tiveram um papel fundamental no detalhamento do planejamento 
estratégico em seus níveis tático e operacional que resultou no “PE Cade 2017-2020”. 

 

      Fonte: Seplan/Cade 

Ao final de 2018, foi realizado o monitoramento do PE Cade 2017-2020 com vistas a 
apresentar um panorama da situação dos Objetivos Estratégicos, a partir da verificação de 
meio termo da situação dos projetos estratégicos, bem como do cumprimento das metas 
estabelecidas para o ano.  

A sistematização dessas informações subsidiou as discussões e as deliberações na 1ª 
Oficina de Revisão do Planejamento Estratégico, ocorrido em 21 e 22 de janeiro de 2019. 
Registre-se que essa reunião previu dois momentos que contribuíram para a avaliação e 
consequente revisão do “PE Cade 2017-2020”.  

Um primeiro momento foi dedicado para revisitar a visão do papel do Cade para 2020, 
considerando a mudança de governo e a própria aprendizagem decorrente do processo de 
implementação da agenda de projetos de cada um dos Objetivos Estratégicos.  

Em um outro momento, o foco foi o debate sobre a situação dos projetos e a 
deliberação sobre a manutenção, inclusão, revisão de escopo e sobre o que se busca alcançar 
como padrão de atuação do Cade, representado pelos indicadores e respectivas metas. 

  

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento_estrategico/planejamento_estratgico_2017_2020.pdf/view


 

Monitoramento do Planejamento Estratégico 

Pelo monitoramento realizado, foi possível observar que 100% dos Objetivos 
Estratégicos apresentaram andamento dentro do esperado para o ano de 2018. Para tanto, 
optou-se pelo recurso da sinalização – verde, amarelo e vermelho – para categorizar 
resumidamente a situação dos Objetivos Estratégicos.  

O artifício da sinalização teve como objetivo chamar a atenção dos participantes da 
oficina (1ª Oficina de Revisão do Plano Estratégico) para os aspectos críticos da 
implementação da agenda dos projetos dos Objetivos Estratégicos e assim facilitar a 
deliberação sobre aquilo que precisava ser revisto no “PE Cade 2017-2020” pela identificação 
das estratégias mais adequadas para o alcance dos Objetivos.    

 

Figura 16 - Visão Panorâmica do Monitoramento dos Objetivos Estratégicos e Respectivos 
Indicadores 

 

Fonte: Seplan/DAP 

  



 

Tabela 4 – Indicadores do Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Seplan/Cade  

 

De forma geral, antecipando o resultado da 1ª Oficina de Revisão do PE Cade 2017-
2020 que ocorreu na 2ª quinzena de janeiro de 2019, o esforço dos participantes, em especial 
do líderes de Objetivos e líderes de projetos, em rever indicadores (em alguns casos memórias 
de cálculos) e projetos estratégicos (readequação de escopo, exclusão, incorporação, inclusão 
de novo projeto) propiciou, principalmente, uma visão integrada seja entre os projetos e 
respectivo Objetivo, seja entre os Objetivos. Além disso, os participantes tiveram a 
experiência de vivenciar um olhar sobre a sua atuação individual ou da sua unidade sobre a 
perspectiva de todo a autarquia. 

Perspectivas e desafios 

A expectativa, em 2019, é implantar a sistemática de monitoramento e avaliação do 
“PE Cade 2017-2020”, com periodicidade semestral, envolvendo a alta direção do Cade e os 
líderes de objetivos e de Projetos estratégicos.   

No caso dos avanços a serem feitos, destaca-se o foco que o Cade pretende dar até 
2020: a) na análise de condutas unilaterais com o aprimoramento da capacidade de 
tratamento de informações; b) na construção do portal da concorrência (indicadores de 
concorrência), como instrumento de acompanhamento de mercados e de riscos seja para 
efeito de detecção de infrações à ordem econômica seja para propiciar aumento da 
percepção da sociedade sobre a concorrência (dinâmica da concorrência em diferentes 
mercados); c) no incentivo ao enforcement privado (ações indenizatórias privadas por meio 
do poder judiciário) como forma de complementar a atuação do Cade; d) na construção do 
conhecimento sobre novos mercados decorrentes de novas tecnologias; e) na potencialização 
dos dados gerados pelo Cade especialmente aqueles relativos à jurisprudência constituída 
pelo Tribunal do Cade; e, f) no desenvolvimento de uma política do uso da ferramenta 
Cérebro, de forma a utilizar todas as potencialidades da ferramenta para o trabalho 
investigativo do órgão, e seus parceiros. 



 

No caso dos avanços já conquistados, destaca-se: a) à manutenção da celeridade na 
análise de atos de concentração (AC), especialmente os casos enquadráveis no rito sumário 
(até 30 dias de análise); b) à manutenção da idade média abaixo de 5 anos dos casos de 
condutas infratoras sob investigação; c) do bom andamento da Política de Acordos do Cade, 
constituída pelos institutos Acordos de Leniência (AL) e Termos de Cessação de Conduta 
(TCC), que gerou aumento da capacidade investigativa do Cade e dos compromissos de cessão 
da prática infratora pelo agente econômico. 

Acordo de Cooperação Técnica Internacional como Instrumento de 

Execução do Planejamento Estratégico – PRODOC 

A parceria com o PNUD  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD é um órgão 
subsidiário da Organização das Nações Unidas, criado em 1965 nos termos da Resolução 2029 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, como resultado da fusão do Programa Ampliado de 
Assistência Técnica e do Fundo Especial das Nações Unidas, tornando-se operacional 
efetivamente em 1º de janeiro de 1966. No Brasil, o PNUD iniciou suas atividades ainda na 
década de 60.  

A missão do PNUD é a promoção do Desenvolvimento Humano Sustentável 
objetivando a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a sustentabilidade do 
desenvolvimento. Em resposta ao compromisso dos líderes mundiais em relação aos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), o PNUD foi designado pelo Secretário 
Geral da ONU para coordenar, em todo o mundo as atividades do Sistema das Nações Unidas 
em relação aos ODMs. 

No Brasil, o PNUD é parceiro do Governo brasileiro provendo cooperação e assessoria 
técnica na implementação de projetos e programas voltados ao desenvolvimento do país. 

A Agência Brasileira de Cooperação – ABC, vinculada à estrutura do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), é o órgão do Governo brasileiro encarregado da coordenação e 
acompanhamento de programas e projetos brasileiros de cooperação técnica executados 
com base nos acordos firmados pelo Brasil com outros países e com organismos 
internacionais. 

A parceria entre o PNUD e o Governo brasileiro visa produzir mudanças tangíveis com 
relação a uma situação identificada como problemática no contexto do País. Nos documentos 
de suporte estão detalhados os resultados, produtos e atividades, orçamentos, cronogramas 
e as responsabilidades das partes. Cada Projeto é desenhado e elaborado com os mecanismos 
de gestão apropriados, incluindo a prestação de contas e os cenários desejados ao final de 
sua execução. 



 

Gráfico 1 - Alinhamento das Consultorias do Projeto BRA/11/008 ao Planejamento 
Estratégico 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Seplan/DAP 

 

Projeto BRA/11/008 

Em 2011 foi assinado Termo de Cooperação entre a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SDE/MJ) e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), visando à realização do projeto BRA/11/008 que tem 
como tema central o fortalecimento da proteção e defesa dos direitos do consumidor no 
Brasil.  

Com as mudanças trazidas pela Lei nº 12.529/2011 quanto ao funcionamento e 
competências do SBDC, houve a extinção da SDE/MJ, até então órgão titular e responsável 
pelo Projeto BRA/11/008, e a readequação do arranjo de gestão entre o Cade, a Secretaria 
Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) e o PNUD.  

Dessa forma, o acordo passou a ser implementado pelo PNUD e pela ABC/MRE, como 
gestores, e o Cade e a Senacon, como agências executoras. O Objetivo do projeto é fortalecer 
as políticas públicas de defesa da concorrência e do consumidor no Brasil, por meio da 
geração e transferência de conhecimento em defesa da concorrência e do consumidor, do 
fortalecimento institucional dos seus órgãos signatários e da capacitação dos seus 
servidores.Desde então, o projeto manteve-se alinhado aos objetivos estratégicos da 
autarquia, pois seu escopo era abrangente o suficiente para incorporar as demandas 
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mapeadas pelos Planejamentos Estratégicos do Cade para os períodos 2013-2016 e 2017-
2020. 

Ademais, constatou-se a existência de espaço para ações importantes, como a 
construção de avaliações de decisões concretas do Cade no tocante aos resultados esperados 
versus os alcançados; produção de estudos de mercado relevantes para aprimorar a 
qualidade da análise técnica realizada; capacitação dos servidores em temas como técnicas 
investigativas, realização de oitivas, planejamento, gestão de planejamento e excelência 
operacional; e capacitação de agentes externos ao Cade para promoção da defesa da 
concorrência.  

Desse modo, o Cade procurou fortalecer-se institucionalmente pela transferência de 
conhecimento e capacitação de seu corpo técnico, estímulo ao debate sobre defesa da 
concorrência e aproximação do público externo da temática de defesa da concorrência. 

Gráfico 2 - Alinhamento das Consultorias do Projeto BRA/11/008 ao Planejamento 
Estratégico 2017-2020 

 

         Fonte: Seplan/Cade 
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Projeto BRA/18/016 

Em dezembro de 2018, com a finalização do projeto BRA/11/008, foi assinado novo 
projeto: “BRA/18/016 – Efetividade e escala da Política Pública de Defesa da Concorrência 
ampliadas”, cujo objetivo é o desenvolvimento e o fortalecimento do Cade na execução da 
Política Pública de Defesa da Concorrência, com vistas a atingir um grau superior na 
excelência dos serviços prestados pela autarquia. 

Para possibilitar o alcance do resultado geral do projeto, foram estruturados eixos, 
que correspondem aos resultados intermediários (outputs) esperados para o projeto. A tabela 
a seguir demonstra o alinhamento de cada eixo com os objetivos estratégicos do PE 2017-
2020. 

Tabela 5 - Alinhamento dos eixos aos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 
2017-2020 

Projeto BRA/18/016 – Eixos PE 2017-2018 - Objetivos Estratégicos 

1. Subsídios ao desenvolvimento de novos instrumentais de 
análise e de investigação usada pelo Cade. 

OE.1 Assegurar a qualidade e a eficácia do controle de 
concentrações. 

OE.2 Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas. 

2. Subsídios à incorporação e disseminação de boas práticas, 
nacionais e internacionais, sobre formulação, implementação 
e avaliação da política pública de defesa da concorrência. 

OE.3 Promover a cultura da concorrência no Brasil. 

OE.4 Exercer protagonismo na agenda antitruste internacional. 

3. Subsídios ao aprimoramento de processos de trabalho e dos 
instrumentos de gestão e de governança. 

OE.5. Adotar melhores práticas e inovação. 

OE.7 Aprimorar os mecanismos de gestão da informação e do 
conhecimento. 

4. Fortalecimento da produção de informações, dos métodos e 
metodologias de coleta de dados, da avaliação de fontes de 
informação. 

OE.6 Ampliar os serviços ofertados eletronicamente pelo Cade. 

OE.7 Aprimorar os mecanismos de gestão da informação e do 
conhecimento.  

5. Fortalecimento das ações de sensibilização da política de 
defesa da concorrência. 

OE.6 Ampliar os serviços ofertados eletronicamente pelo Cade. 

OE.8 Aprimorar processos de comunicação interna e externa. 

6. Aprimoramento de capacidades, habilidades e competências 
para a atuação repressiva e preventiva do Cade em prol da 
promoção de uma economia competitiva. 

OE.9 Promover a valorização e o desenvolvimento dos 
servidores. 

Fonte: Seplan/Cade 

Contribuições do Prodoc para o Cade 

O PRODOC tem se mostrado um importante instrumento para o fortalecimento 
institucional do Cade notadamente para: 

 aumento da expertise do Cade na investigação de cartéis;  



 

 avaliação do impacto de decisões do Cade;  

 desenvolver mento de metodologia de mensuração de danos causados por 
prática de cartel;  

 desenvolvimento de filtros para avaliação de risco de colusão e a identificação 
de potenciais infrações à ordem econômica;  

 levantamento de indicadores de concorrência; 

 estimação de demanda em diversos mercados. 

O novo PRODOC (vigente no período de 2019 a 2022) também terá papel importante 
para que a autarquia se instrumentalize para ter uma postura:  

 proativa e corretiva/saneadora  em relação aos controles sobre estruturas de 
mercado;  

 prospectiva para detecção de comportamentos infratores e compartilhada 
com o setor privado na defesa da concorrência;  

 atuante, no âmbito governamental e na sociedade, em prol de uma agenda 
antitruste para o país; 

 de protagonismo na configuração de uma agenda antitruste internacional, 
com liderança na América Latina.  

Controles Internos 

Auditoria Interna 

A Auditoria (Audit) tem como propósito primordial contribuir para o aprimoramento 
da gestão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a partir da avaliação da 
eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

A Audit é órgão seccional do Cade e suas competências estão definidas no Decreto nº 
9.011, de 23 de março de 2017. 

O Plano Anual de Auditoria Interna contemplou a programação dos trabalhos da 
Auditoria Interna para o exercício de 2018. No total, foram planejadas dezessete ações 
divididas em: ações de auditoria, atividades de caráter contínuo, desenvolvimento 
institucional e capacitação.  

As ações de auditoria foram agrupadas por temas de gestão, a saber: Administração 
Estratégica; Gestão da Atividade Finalística; Gestão Patrimonial; Gestão de Suprimento de 
Bens e Serviços; Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão de Recursos Humanos. 

A realização da ações de auditoria visou a análise dos atos e dos fatos da gestão do 
Cade, ocorridos no exercício, e resultou na elaboração de dez relatórios de auditoria, 



 

disponíveis no portal do Cade no endereço: http://www.cade.gov.br/acesso-a-
informacao/auditorias-1. A Síntese das avaliações realizadas e dos resultados está 
consolidada no Parecer da Auditoria Interna anexo ao presente Relatório. 

Correição 

O Cade é uma autarquia especial de porte relativamente pequeno e possui bons 
indicadores de controle interno e transparência. Sua estrutura de correição é concentrada no 
cargo do Presidente, em conformidade com o art. 10, inciso IX, da Lei nº 12.529/11, e art. 60, 
inciso XX, do Regimento Interno do Cade.   

Em 2018 foram abertos 24 procedimentos relacionados à atividade de correição para 
juízo de admissibilidade quanto à necessidade de instauração de processo punitivo. A maior 
parte resultou em arquivamento dos processos, com a aplicação de ação mais gerencial junto 
aos setores competentes. Ao final do ano, dos processos recebidos, apenas 2 resultaram na 
instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade, tendo sido adotadas 
providências administrativas para evitar a ocorrência de novos episódios. 

Ações trabalhistas contra o Cade 

No ano de 2018 não houve ações trabalhistas contra a autarquia.   Entre os anos de 
2012 a 2017 foram executadas 22 ações trabalhistas contra o Conselho, as quais são 
conduzidas atualmente pela Equipe Regional de Matéria Trabalhista da 1ª Região 
(PRF/PGF/AGU). 

Figura 17 - Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais 

 

 
               Fonte: Presidência/Cade 

 
À CGCJ compete representar o Cade perante o Poder Judiciário na postulação dos 

interesses da autarquia em juízo, inscrever os débitos em dívida ativa e no CADIN, promover 
execuções judiciais das decisões do Conselho, adotar medidas judiciais necessárias à cessação 
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de infrações à ordem econômica, dentre outras competências listadas no art. 38 do 
Regimento Interno do Cade.  

O controle de demandas é feito utilizando-se vários expedientes administrativos e 
ferramentas tecnológicas com vistas a: 

 detecção de novas demandas: feita por meio de pesquisas diárias aos sítios 
eletrônicos dos órgãos das diversas esferas e instâncias do poder judiciário, onde é 
feito o monitoramento das distribuições que surgem naqueles ambientes de consulta. 

 organização da informação sobre o acervo judicial: de forma a produzir relatórios de 
produtividade e de êxito junto ao judiciário.  

 Importa esclarecer que tais pesquisas são realizadas manualmente pelos 
servidores lotados na PFE, haja vista que ainda não há forma de realização das 
buscas de maneira automatizada. 

 

Rotinas de controle, que são descritas em Manual próprio: 

 

 Alimentação e atualização de planilhas com dados detalhados sobre as 
demandas. 

 Registro de decisões favoráveis e desfavoráveis. 

 Registro e distribuição de todas as intimações, físicas e eletrônicas. 

 Confecção de relatório semanal de intimações. 

 Recebimento e distribuição de remessas de processos físicos e digitais. 

 Registro e distribuição de todas as intimações e remessas no SAPIENS 
(gerenciador eletrônico de documentos). 

 Criação de dossiês judiciais no SAPIENS. 

 Monitoramento de judicialização de casos específicos. 

 Distribuição de demandas e comunicações de outras procuradorias e 
abertura de tarefa no SAPIENS se já não houver. 

 

Destaca-se que, a partir de 2018, nos termos do Decreto nº 9.194/2017, a PFE/Cade 
passou a enviar à Equipe Nacional de Cobrança da Procuradoria-Geral Federal os créditos para 
propositura da execução fiscal. 

  



 

Canais de Comunicação com a Sociedade 

Compreendendo a importância do relacionamento com a sociedade, foi incluído no 
Mapa Estratégico do Cade dos anos 2017 a 2020, como objetivo habilitador, o aprimoramento 
de processos de comunicação interna e externa. 

Nesse sentido, a autarquia mantém canais de comunicação e mecanismos de 
participação social efetivos e monitorados. 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) 

Em 2018, o Serviço de Informações ao Cidadão do Cade (SIC/Cade) recebeu 171 
pedidos de acesso à informação, resultando na média de 14 manifestações por mês. O acesso 
foi integralmente concedido em metade dos casos; em 8%, a solicitação foi atendida 
parcialmente; em 17%, tratava-se de matéria de competência de outros órgãos e; em 25% 
dos casos, o acesso não foi conferido por inexistência da informação, pela matéria da 
demanda não ser abarcada pela LAI ou devido ao sigilo da informação solicitada. 

No ano foram interpostos 9 recursos de primeira instância, que foram concluídos sem 
novas apelações. 

 

Tempo médio de atendimento aos pedidos 

 

 

 

 

 

 

  

2016: 
7,5 dias

2017: 
7,4 dias

2018: 
6,5 dias

Tempo médio inferior ao que estipula a LAI (20 dias + 10 dias). 



 

Perfil do solicitante do SIC  

 
 
                                                                                     Fonte: CGP/Cade 

 

 
 

 

 

 

 
Ouvidoria 

Em 2018 a Ouvidoria do Cade deu importante passo para integração com ouvidorias 
do Poder Executivo Federal, por meio da adoção do Sistema Informatizado de Ouvidorias (e-
OUV). Criado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, o sistema 
disponível on-line permite o recebimento, a análise e a resposta das manifestações de 
ouvidoria. Ainda, por meio da plataforma, o cidadão pode acionar diversas ouvidorias 
federais, estaduais e municipais e o servidor pode encaminhar manifestações a outros órgãos.  

No exercício anterior também ocorreu o lançamento do Simplifique! pelo Governo 
Federal, opção disponível no e-OUV para o cidadão propor a desburocratização de serviços 
públicos. Portando, desde o lançamento, em 15 de janeiro, o Cade foi incluído no rol de órgãos 
e entidades que poderiam receber pedidos de simplificação de serviços. 

Em 2018 foram recebidas 92 manifestações, sendo 10 do Simplifique!, resultando na 
média de 14 manifestações por mês. A média do tempo de atendimento do Cade foi de 14 
dias. 

Pessoa Física

Sexo
Masculino

Mestrando ou
Doutorando

Atua no meio
Acadêmico

Reside em SP
ou BSB

 No período de 2018, houve 30 avaliações sobre as respostas 

do SIC, o que representa 17% dos atendimentos realizados.  

 Em 63% das avaliações, a resposta dada pelo Cade atendeu 

plenamente ao pedido e em 87%, foi classificada de fácil 

compreensão. 



 

 

Gráfico 3 - Tipos de manifestações recebidas em 2018 

 

 
     Fonte: CGP/Cade 

Quanto à avaliação dos atendimentos, 67% dos solicitantes consideraram que sua 
demanda foi resolvida e 66% se declararam muito satisfeitos com o atendimento da 
ouvidoria. 

Clique Denúncia 

O Clique Denúncia consiste na ferramenta on-line, disponibilizada pelo Cade, para 
funcionar como canal de comunicação direta entre o Conselho e os cidadãos. Por seu 
intermédio podem ser apresentadas denúncias sobre fatos cujas investigações se inserem na 
competência desta autarquia. Para sua utilização, não é necessário conhecimento jurídico 
especializado e é assegurado o sigilo de identificação ao denunciante, o que democratiza e 
potencializa o alcance da ferramenta. 

Integrado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Clique Denúncia possibilita 
que, a partir do preenchimento do seu formulário on-line (no qual o cidadão fornece 
informações e arquivos sobre uma suposta conduta anticompetitiva), a equipe de triagem da 
SG possa iniciar imediatamente a análise da denúncia, de forma a verificar a consistência das 
informações apresentadas. 

Mesmo em casos nos quais as denúncias tratem de matérias que não são de 
competência do Cade, os cidadãos recebem respostas formuladas pela equipe de triagem da 
SG, informando qual órgão seria o responsável pela investigação daquele tipo de fato ou 
conduta. Da mesma forma, nos casos em que é possível identificar indícios de infração à 
ordem econômica, a equipe de triagem, também, orienta o denunciante, por meio de 
mensagens eletrônicas, a prestar informações adicionais para instruir a denúncia.  
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 Ressalta-se que as melhorias implementadas na ferramenta nos últimos anos 
permitiram não apenas uma maior celeridade ao tratamento e análise das denúncias, mas 
possibilitaram que o Clique Denúncia se consolidasse como fonte efetiva de novas 
investigações conduzidas pela SG, evidenciando esse canal de comunicação com a sociedade 
como uma das estratégias para persecução de condutas anticompetitivas. 

A seguir, a quantidade de denúncias recebidas por meio deste canal de comunicação 
com a sociedade: 

 

        Fonte:SG/Cade 

 

Redes Sociais 

Em 2018 o Cade inaugurou perfis oficiais em duas redes sociais: Twitter e YouTube. 
Com os objetivos de se aproximar da sociedade e dialogar com o cidadão, com o mercado e 
com o setor público, os canais compartilharam iniciativas e decisões da autarquia em 
linguagem compreensível e de forma transparente. 

 

Participação social  

A Consulta Pública, prevista nos art. 270 a 272 do Regimento Interno da autarquia, é 
realizada em caso de proposta de Emenda Regimental ou em caso de proposta de Resolução 
que afete o funcionamento, os serviços internos e as formas de deliberação do Conselho.  

Em 2018 o Cade concluiu 2 consultas públicas e iniciou uma com término para 2019: 

 

 

 

 

 
 

Jan:  
37

Fev:  
69

Mar: 
91

Abr: 
85

Mai: 
108

Jun:  
91

Jul:   
67

Ago: 
85

Set:  
62

Out: 
46

Nov: 
66

Dez: 
54

Total: 861

 Consulta Pública para proposta de alterações no 

Regimento Interno do Cade. 

 Consulta Pública para proposta de Ato Normativo Conjunto 

entre Cade e Banco Central. 

 Consulta Pública para versão preliminar do Guia de 

submissão de dados ao DEE, com término do envio das 

contribuições até fevereiro de 2019. 



 

Voluntariamente, o Cade também abre canal para contribuição da sociedade mesmo 
sem determinação por norma. Neste caso, o objetivo é debater com a sociedade alguma 
matéria de relevância para a política de defesa da concorrência, mas sem conteúdo normativo 
que esteja em processo de elaboração interna. No período de 2018 foi disponibilizada a 
Versão preliminar do Guia de Remédios Antritruste para contribuição pela sociedade. 

Outro mecanismo de participação social é a audiência pública, promovida para 
apresentar diretrizes de projetos a serem implementados e para ouvir o público externo a 
respeito do assunto. A estrutura da audiência é parecida, portanto, com a de um debate, com 
esclarecimentos e perguntas da plateia. Em 2018 foi realizada audiência pública com o tema 
“Estrutura do setor financeiro nacional: impacto da verticalização sobre a concorrência” para 
debater a concorrência no sistema financeiro do Brasil com foco na estrutura desse mercado. 



 

 

Capítulo 3 – Resultados da Gestão 

  



 

 

 

Resultados da Gestão 

Como Defendemos a Concorrência? 

 
 

 

CADEIA DE VALOR 

 

 



 

 

 

Atos de Concentração 

 Em sua atuação na defesa da concorrência, uma das competências do Cade é analisar 
os impactos de fusões e aquisições entre empresas para o mercado e para a sociedade. 
Precisam receber o aval da autarquia somente as operações que se enquadrem em critérios 
de notificação obrigatória ou que possam colocar em risco a livre concorrência. Os requisitos 
para submissão de um processo de ato de concentração estão previstos no art. 88 da Lei nº 
12.529/2011. 

Em 2018 foram notificados ao Cade 405 atos de concentração. O quantitativo está 
na média de entrada de casos para decisão pela autarquia. Destaca-se que o ano de 2012 foge 
desse padrão em razão da entrada em vigor da Lei do Cade e de alterações nos critérios de 
notificação obrigatória.   

 

Gráfico 4 – Total de AC notificados por Ano 

  
    Fonte: CGP/DAP 

 

Os principais setores que notificaram operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Anuário Cade 2018 
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Cabe à Superintendência-Geral o recebimento, a instrução e a aprovação ou 

impugnação de processo de ato de concentração perante o Tribunal Administrativo. Ao 

analisar um ato de concentração, são observadas, por exemplo, a participação de mercado 

das empresas envolvidas na operação, a existência de rivalidade por parte dos concorrentes, 

além de outros aspectos relacionados ao setor afetado.  

Assim, se após a instrução não forem vislumbrados problemas concorrenciais, a SG 

decide pela aprovação sem restrições da operação. Se, contudo, a SG entender que o ato deva 

ser rejeitado, aprovado com restrições ou que não existam elementos conclusivos quanto aos 

seus efeitos no mercado, deve oferecer impugnação ao Tribunal. 

Em 2018 foram impugnados 5 atos de concentração. Embora tenha havido ligeiro 

aumento em relação a quantidade de AC notificados em relação ao ano anterior, pode-se 

afirmar que, em 2018, menos casos suscitaram preocupações sob a ótica concorrencial, com 

uma diminuição de quase 60% no total de processos impugnados. Além disso, o volume de 

impugnações é o menor nos últimos 5 anos. 

 

Gráfico 5 – AC impugnados 

 
 

        Fonte: CGP/DAP 

 

Cabe lembrar que, durante a tramitação do AC, pode ser admitida a intervenção de 

terceiros titulares de direitos ou interesses que venham a ser afetados pela decisão, inclusive 

com a faculdade de apresentarem recurso ao Tribunal do Cade diante de aprovação pela SG. 

O Tribunal também pode receber o caso para julgamento após a decisão de avocação 

proferida pelo Plenário. 

Ao longo do exercício, em 3 casos houve interposição de recurso por terceiro 

interessado e  foram avocados 4 processos pelo Plenário. Conforme o Regimento Interno 

do Cade, esses processos são distribuídos aos Conselheiros do Tribunal.  
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Os casos que foram enviados ao Tribunal podem ser consultados por meio de consulta 

pública aos processos listados abaixo:  

Tabela 6 – Casos de AC enviados ao Tribunal 

Nº do Processo Motivo do Envio ao Tribunal 

08700.004077/2018-19 Impugnação 

08700.004494/2018-53 Impugnação 

08700.004162/2018-79 Impugnação 

08700.005137/2017-21 Impugnação 

08700.007777/2017-76 Impugnação 

08700.000393/2018-11 Avocação Aprovada 

08700.003662/2018-93 Avocação Aprovada 

08700.002276/2018-84 Avocação Aprovada 

08700.000166/2018-88 Avocação Aprovada 

08700.004446/2017-84 Recurso de Terceiro Interessado 

08700.005793/2018-13 Recurso de Terceiro Interessado 

08700.004588/2018-22 Recurso de Terceiro Interessado 

     Fonte: CGP/Cade 

 

Ao término do ano o Cade analisou 404 atos de concentração e 96% desses 

processos tiveram conclusão na SG por decisão de aprovação sem restrições, pelo não 

conhecimento da operação ou por desistência das partes. Os demais casos demandaram 

julgamento pelo Tribunal.  

 

Total de Atos de Concentração Analisados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação sem 
restrições 

384  

Aprovação com ACC 6  

Não conhecimento 9  

Perda de objeto 4  

Reprovação 1  

Total 404  

Fonte: Anuário Cade 2018 

 

Tribunal

SG

404



 

 

Após análise pelo Tribunal, somente uma operação foi reprovada em 2018  (Liquigás 

e Ultragás). Em sete casos o Tribunal entendeu não haver problemas concorrenciais e 

concluiu pela aprovação sem restrições.  

Para sanar eventuais problemas identificados em atos de concentração, o Cade pode 

se utilizar de Acordo em Controle de Concentrações – ACC. O objetivo do ACC é remediar, 

mediante negociação com as partes, uma situação estrutural ou comportamental que poderia 

inviabilizar a aprovação da operação.  

A aprovação de operação condicionada a celebração e ao cumprimento das cláusulas 

do ACC somente pode ser declarada pelo Tribunal do Cade.  

Em 2018 houve a celebração de 6 ACC. 

 

Gráfico 6 – Histórico de ACC Celebrados 

 
 Fonte: CGP/DAP 

 

 

 

Dentre os AC julgados em 2018, é possível apontar os principais casos: 

 

Bayer e Monsanto 

Em fevereiro, o Cade aprovou a compra da Monsanto pela Bayer com restrições concorrenciais. Por meio de 

acordo, foi determinado, por exemplo, o desinvestimento de todos os ativos da Bayer relacionados aos 

negócios de sementes de soja, algodão e herbicidas não seletivos à base de glufosinato de amônio. 
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Liquigás e Ultragaz 

O Cade vetou a aquisição da Liquigás pela Ultragaz, em fevereiro, após concluir que a operação poderia gerar 

efeitos anticompetitivos no mercado de gás de cozinha. Em um cenário pós-operação, a nova empresa 

responderia por mais de 40% das vendas do produto em vários estados do país, resultando em alta 

concentração com impactos negativos aos consumidores. 

 

Itaú Unibanco e XP Investimentos 

A aquisição de parte da XP Investimentos pelo Itaú Unibanco foi autorizada pelo Cade em março. O aval foi 

condicionado à assinatura de acordo que estabeleceu uma série de obrigações comportamentais que buscam 

mitigar riscos de discriminação ou fechamento de mercado.  

 

Suzano e Fibria 

O Cade aprovou, sem restrições, a combinação dos negócios da Fibria e da Suzano Papel e Celulose. Durante 

a análise, não foram identificados problemas concorrenciais resultantes da operação. O parecer da 

Superintendência-Geral autorizando a fusão das empresas foi publicado em outubro.  

 

Fonte: Anuário/Cade 

 

Tempo de análise 

 
A análise concorrencial de atos de concentração deve ser concluída em até 240 dias. 

Esse prazo legal pode ser ampliado por no máximo 90 dias, mediante decisão fundamentada 

do Tribunal Administrativo do Cade. Os atos de concentração podem ser enquadrados pelo 

Cade como sumários, considerados mais simples do ponto de vista concorrencial, ou 

ordinários, que demandam uma análise mais aprofundada.  

A apreciação das operações submetidas ao procedimento sumário deve ser finalizada 

em até 30 dias, conforme disposto na Resolução 02/2012. 

  

  

http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-2_2012-analise-atos-concentracao.pdf/view


 

 

Gráfico 7 – Processos por tipo julgados em 2018 

Fonte: CGP/DAP 

 

É importante destacar que, em 2018, cerca de 83% dos atos de concentração decididos 

pelo Cade foram analisados no prazo médio de 13,3 dias, por meio do procedimento sumário. 

 

Tempo Médio (em dias) 

Geral: 27,4 

Sumário: 13,3 

Ordinário: 96,3 

        Fonte: Anuário/Cade 

 

Operações não notificadas 

 
Atos de concentração que atendam aos critérios legais de notificação obrigatória não 

podem ser consumados sem autorização prévia do Cade. Essa prática, conhecida como gun 

jumping, é investigada por meio de Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de 

Concentração Econômica (APAC). Após concluir pela ocorrência da prática ilícita, o Cade 

aplica multa às empresas envolvidas na operação e determina a submissão do caso para 

análise da autarquia, podendo, ainda, declarar a sua nulidade.  

Em 2018, destaca-se a elaboração, pela Superintendência-Geral, de manual interno 

para análise de denúncias de APACs. Isso possibilitou uma substancial redução do estoque de 

casos e, consequentemente, respostas mais rápidas e efetivas para o cidadão.  

O Cade toma conhecimento de grande parte dessas operações não notificadas por 

meio do canal “clique denúncia”, disponível no site da autarquia. 
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Em 2018, o Tribunal Administrativo julgou 4 APACs: todas com reconhecimento de 
ocorrência da infração antitruste.  

 

Condutas Anticompetitivas 

 
O Cade é responsável por investigar e punir toda e qualquer prática adotada por um 

agente econômico que possa causar danos à livre concorrência, mesmo que o infrator não 

tenha tido a intenção de prejudicar o mercado.  

Cartel 

É o acordo explícito ou implícito entre concorrentes de um setor econômico com objetivo de combinar preços 

ou qualquer outra condição de mercado. Por meio de ação coordenada entre empresas que deveriam 

concorrer entre si, restringe-se a competição, a oferta de produtos e serviços e a livre flutuação de preços. 

Conduta unilateral 

São práticas abusivas cometidas por um agente que possui posição dominante no mercado em que atua. 

Entre os ilícitos capazes de gerar prejuízos ao ambiente competitivo estão, por exemplo, criação de barreiras 

à entrada de novos concorrentes, exigência de exclusividade, imposição de preços de revenda e prática de 

preços predatórios.  

Influência à conduta uniforme 

É a adoção de medidas que visam uniformizar a atuação de concorrentes. Um exemplo dessa conduta é o 

estabelecimento de tabela de preços, normalmente elaborada por associações e sindicatos. Os efeitos dessa 

prática são semelhantes aos de um cartel.  

 

Empresas condenadas por ilícitos concorrenciais estão sujeitas a pagar multas e outras 

penas acessórias, como proibição de participar de licitações públicas. 

No combate a condutas anticompetitivas, compete à SG promover a investigação 

diante de indícios de infração à ordem econômica, bem como instaurar e instruir processo 

administrativo sancionador. Os procedimentos administrativos instaurados para prevenção, 

apuração e repressão de infrações à ordem econômica estão listados no art. 48 da Lei nº 

12.529/2011. 

O Procedimento Preparatório (PP) tem por finalidade apurar se determinada conduta 

trata de matéria de competência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). Ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm


 

 

final da instrução do PP, a SG pode decidir pelo arquivamento do procedimento ou pela 

instauração de inquérito administrativo.  

O Inquérito Administrativo (IA), procedimento investigatório de natureza inquisitorial, 

é instaurado pela SG para apuração de infrações à ordem econômica, quando os indícios não 

forem suficientes para a instauração de processo administrativo. O IA pode ser instaurado de 

ofício ou em face de representação fundamentada de qualquer interessado. O IA deve ser 

encerrado no prazo de 180 dias, prorrogável por 60 dias, quando o fato for de difícil 

elucidação e o justificarem as circunstâncias do caso concreto. Em até 10 dias úteis, a partir 

da data de encerramento do procedimento, a SG deve decidir pela instauração do Processo 

Administrativo ou pelo seu arquivamento.  

 

4 OPERAÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO 

 
               Fonte: Anuário Cade 2018 

 

Em 2018 foram abertas 74 investigações pela SG. Em contrapartida, a SG concluiu a 
análise de 94 processos. 

 

 

Fonte: CGP/Cade 
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Gráfico 8 – Fluxo de Processo na SG 

 
       Fonte: CGP/DAP 

 

Além disso, também foram registradas a entrada de 165 denúncias de condutas e foram 

arquivadas 155.  

Ao término de 2018, a SG contava com um estoque de 299 processos com a seguinte 

classificação:  

Gráfico 9 – Estoque de Processos 

 

  
Fonte: CGP/DAP 

 

O Processo Administrativo para Imposição de Sanções Administrativas por Infrações à 

Ordem Econômica (PA), procedimento em contraditório, visa garantir ao acusado a ampla 

defesa à respeito das conclusões do IA. Ao término da instrução deste procedimento, a SG 

remete os autos do processo ao Presidente do Tribunal, opinando, pelo seu arquivamento ou 

pela configuração da infração.  

Em 2018, dos 34 PA encaminhados ao Tribunal, em 56% houve manifestação pela 

condenação de pessoas físicas ou jurídicas.  
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Gráfico 10 – Teor dos Pareceres da SG em PA 

 
Fonte: CGP/DAP 

 

Enquanto o PA é decidido de forma terminativa pelo Tribunal, a Lei nº 12.529/2011 

assegura a esta entidade, também, a possibilidade de avocar PP ou IA arquivados pela SG, 

mediante provocação de um Conselheiro e em decisão fundamentada. Não houve avocação 

de PP ou de IA em 2018.  

O Plenário do Tribunal do Cade julgou 25 PA, quase o dobro em relação ao ano 

anterior. 
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Gráfico 11 – Série histórica de PA julgados pelo Tribunal 

 
           Fonte: CGP/DAP 

 

Importante destacar que em 2018, as decisões do Cade foram confirmadas pelo Poder 
Judiciário em 73,5% dos casos contestados na justiça.  

O número de decisões da autarquia que foram levadas ao Judiciário caiu de 79 em 2017 
para 61 em 2018. 

 

Multas aplicadas 

 
Em 12 casos, o Tribunal decidiu pela condenação, o que implicou na aplicação de 

multas no importe de R$ 627.262.665. A maioria das condenações em PA foi referente à 

prática de cartel. 

Gráfico 12 – Multas em PA 

    
     Fonte: CGP/DAP 
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Os principais casos julgados de condutas anticompetitivas de 2018: 

 

Cartel do sal 

18 empresas, 39 pessoas físicas e três entidades sindicais foram multadas em mais de R$ 289 milhões por cartel 

no mercado de sal marinho. Os acordos entre produtoras e refinadoras duraram, pelo menos, de 1992 a 2012. 

A Procuradoria Federal junto ao Cade precisou derrubar duas liminares para que o caso fosse julgado. 

Embalagens flexíveis 

Empresas, pessoas físicas e associações foram condenadas ao pagamento de multas no valor total de R$ 306 

milhões por cartel no mercado de embalagens flexíveis. A investigação apontou a existência de acordos firmados 

entre as empresas, com o auxílio das associações, para a uniformização de preços e estratégias comerciais. 

Operadores portuários 

Em agosto, durante o julgamento de PA que investigou o abuso de posição dominante de operadores portuários, 

o Tribunal determinou a operadoras que deixassem de cobrar taxa considerada abusiva pela liberação de 

contêineres dos recintos alfandegados independentes. Também foram aplicadas multas no valor total de R$ 5,7 

milhões.  

Termo de Compromisso de Cessação 

 
O Termo de Compromisso de Cessação (TCC) é um acordo firmado entre o Cade e 

empresas ou pessoas físicas investigadas por suposta infração à ordem econômica. Por meio 

deste instrumento, os signatários se comprometem a suspender as práticas que geraram as 

suspeitas das condutas anticompetitivas e, também, sujeitam-se ao pagamento de 

contribuições pecuniárias.  

Além disso, podem ser estabelecidas outras medidas que estimulem ou 

reestabeleçam a concorrência no mercado. 

  



 

 

Em 2018 o Plenário do Cade homologou 60 requerimentos de TCC.  

 

 

Gráfico 13 – Requerimentos de TCC homologados 

 
Fonte: CGP/DAP 

 

Também no julgamento de TCC é observado maior volume relacionado à prática de 
cartel. 

 

Gráfico 14 – TCC julgados por Conduta 

 
          Fonte: CGP/DAP 

 

Em razão desses acordos, foram aplicados R$ 1.327.702.540,78 em contribuições 
pecuniárias. 
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Os principais casos de TCC de 2018 

 

TCCs no mercado financeiro 

O Cade celebrou 9 acordos de cessação de conduta em investigações no setor financeiro. Os TCCs firmados 

visaram estimular a concorrência nos mercados de bolsa de valores, câmbio no exterior (com efeitos no Brasil) 

e cartões de débito e crédito. Ao todo, as contribuições pecuniárias somam cerca de R$ 86 milhões. 

 

TCCs Lava Jato 

Em novembro de 2018, o Cade homologou 16 Termos de Compromisso de Cessação em 6 investigações de 

cartel conduzidas pelo ente antitruste no âmbito da Operação Lava Jato. Serão recolhidos, ao total, R$ 897,9 

milhões em contribuições pecuniárias. 

IMPORTANTE DESTACAR! 

A celebração dos 16 TCC em 6 investigações de cartel, conduzidas pelo Cade no âmbito da Operação Lava 
Jato, foi um marco da atuação do órgão antitruste em 2018. Por meio dos acordos, foi estabelecido o 
pagamento de contribuições pecuniárias que somam R$ 897,9 milhões, a serem recolhidos ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça. Os termos foram firmados com as construtoras 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, Norberto Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez, além de funcionários e 
ex-funcionários ligados às empresas.  

Os acordos exigem que as construtoras cessem seu envolvimento no ilícito, reconheçam participação na 
conduta ilícita e colaborem de forma efetiva com as investigações ainda em curso na autarquia. Os TCC 
também suspendem os processos em relação aos signatários até que seja declarado o cumprimento das 
obrigações previstas.  

Cabe ressaltar, no entanto, que as construtoras seguem sendo investigadas em outros casos ligados à Lava 
Jato, que ainda não resultaram em acordos ou condenações. Os termos foram celebrados no âmbito das 
seguintes investigações: cartel em licitações públicas, conduzidas pela Petrobras para contratação de serviços 
de engenharia; construção e montagem industrial onshore; cartel em licitação pública da usina Angra 3, 
promovida pela Eletronuclear; cartel em licitações da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias para obras 
de implantação da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia Integração Oeste-Leste; cartel no mercado de obras de 
construção civil destinadas à Copa do Mundo do Brasil de 2014; cartel em licitação para obras públicas de 
serviços de engenharia e construção para urbanização de favelas no Rio de Janeiro  e; cartel em concorrências 
públicas realizadas pela Petrobras para contratação de serviços de engenharia para a construção de 
edificações no Rio de Janeiro.  

Durante a sessão de julgamento que homologou os TCC, o presidente do Cade Alexandre Barreto, destacou 
que os acordos firmados com as construtoras são os primeiros a preverem a possibilidade de redução do valor 
da contribuição pecuniária estipulada, caso os signatários comprovem ao ente antitruste a reparação judicial 
ou extrajudicial dos danos causados pelas condutas anticoncorrenciais praticadas.  

A medida integra esforços recentes do Cade no sentido de incentivar e reconhecer iniciativas para a reparação 
de danos decorrentes da infração contra a ordem econômica, alinhando a repressão de práticas lesivas à 
concorrência com a atuação de órgãos de diferentes esferas. 

 



 

 

 
Arrecadação do Cade ao FDD 

 

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) é gerido pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e os recursos provêm de multas aplicadas pelo Cade, além de condenações 

judiciais em ações relacionadas a outros direitos difusos. Os recursos do fundo são retornados 

à sociedade por meio do financiamento de projetos nas áreas de meio ambiente, direito do 

consumidor, direito da concorrência e patrimônio histórico, cultural e artístico. 

O total arrecadado pelo Cade desde a vigência da Lei nº 12.529/2011 é de:  

R$ 2.721.577.019,00.  

Em 2018, o Cade foi responsável por mais de 94% de todo valor recolhido ao FDD:  

R$ 590.798.105,00. 

Do Tribunal Administrativo do Cade 

O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é entidade judicante, que tem como 

membros um Presidente e seis Conselheiros.  

A composição do Tribunal em 2018 

 

 
        Conselheira             Conselheira                 Conselheiro                  Presidente                    Conselheiro             Conselheiro                     Conselheira 

    Polyanna Ferreira    Cristiane Alkimin           João Paulo de       Alexandre Barreto             Paulo Burnier            Maurício Oscar           Paula Farani de 

        Silva Vilanova      Junqueira  Schimdt             Resende                     de Souza                        da Silveira              Bandeira Maia             Azevedo Silveira 

Fonte: Imagem Anuário Cade 2018 

Em 2018 foram realizadas 23 sessões ordinárias e 4 sessões extraordinárias de 

distribuição, que ensejaram o encaminhamento ao Tribunal Administrativo de: 

 34 processos administrativos 

 12 atos de concentração  

 7 consultas  

 5 APAC 



 

 

 2 recursos voluntários em medida preventiva 

No exercício foram realizadas 20 sessões ordinárias de julgamento, conforme 

calendário aprovado pelos integrantes do Plenário, publicado no Diário Oficial da União e 

divulgado em campo próprio no sitio da autarquia.  

Após a última sessão de julgamento do ano, no dia 12 de dezembro de 2018, o Tribunal 

Administrativo alcançou o volume de 140 julgamentos, conforme o gráfico a seguir 

 

Gráfico 15 – Total de Processo Julgado pelo Tribunal 

 
 * Recurso Voluntário e Recurso em APAC   

Fonte: CGP/DAP 

 

Outros Procedimentos 

O Tribunal recebeu 7 consultas, tendo conhecido e proferido manifestação em todos 
os casos. Este procedimento está disciplinado na Resolução nº 12/2015 do Cade.  

As consultas podem versar sobre: 

 A interpretação da legislação ou da regulamentação do Cade atinentes ao controle de 
atos de concentração, em relação a certas operações ou situações de fato 
adequadamente definidas. 

 A licitude de atos, contratos, estratégias empresariais ou condutas de qualquer tipo, 
já iniciadas pela parte consulente; ou concebidas e planejadas, mas ainda não 
iniciadas. 
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Gráfico 16 – Consultas 

 

 
               Fonte: CGP/DAP 

Os julgamentos do Plenário do Tribunal são decisões definitivas no âmbito do Poder 

Executivo, cabendo apenas a interposição de Embargos Declaratórios e de Reapreciação. No 

ano de 2018, o número de embargos de declaração julgados se manteve constante em 

relação ao ano anterior.  

Gráfico 17 – Embargos de Declaração 

 
Fonte: CGP/DAP 

 

Dentre outros procedimentos, o Tribunal julgou 2 Recursos Voluntários em Medida 

Preventiva. O Plenário, por maioria, deu-lhes provimento ao recurso interposto pela Brasil 

Terminal Portuário S.A. (processo nº 08700.005723/2018-57), para conceder parcialmente a 

medida preventiva pleiteada. 
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Acordos de leniência: 15 anos de sucesso 
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Capítulo 4 – Eficiência da Gestão 

  



 

Eficiência da Gestão 

Declaração da Diretora de Administração e 

Planejamento, Mariana Boabaid Dalcanale 

Rosa 

A Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) é 
subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conforme 
Decreto nº 9.011, de 23 de março de 2017. As competências 
da Diretoria são previstas no Regimento Interno do 
Conselho, que fundamenta a definição da missão da unidade 
de “prover soluções administrativas ao Cade com vistas à 
excelência da gestão”. 

A DAP desempenha, no âmbito do Cade, o papel de unidade de assessoramento 
estratégico nos assuntos relacionados ao planejamento, à gestão de projetos especiais e ao 
monitoramento de programas governamentais sob responsabilidade da autarquia. Além 
disso, a unidade é responsável por planejar, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades relacionadas aos sistemas federais de organização e inovação institucional do 
governo federal, de planejamento e orçamento, de contabilidade, de administração 
financeira, de recursos humanos, de administração dos recursos de tecnologia da informação, 
de serviços gerais, e de documentação e arquivo, sujeitando-se à orientação normativa e à 
supervisão técnica dos respectivos órgãos setoriais e centrais. 

Nesse contexto, a DAP exerce um papel de articulação externa, na medida em que 
realiza a interlocução com os referidos órgãos setoriais e centrais dos sistemas federais, bem 
como de articulação interna, na medida em que promove a integração entre as unidades do 
Cade para o alcance dos objetivos previstos no Plano Estratégico (PE/Cade 2017-2020) da 
autarquia. 

Os objetivos estratégicos sob responsabilidade da DAP são: 

 OE6 - Ampliar os serviços ofertados eletronicamente pelo Cade. 

A estratégia de ampliação de serviços digitais tem como principal foco o 
desenvolvimento de soluções complementares ao Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), no âmbito do Processo Eletrônico Nacional (PEN), bem como na construção do 
Portal da Concorrência.  

No ano de 2018 foram direcionados esforços para ampliar os serviços ofertados pelo 
“Cade em Números”, projeto de transparência que abrange solução de Business 
Intelligence (BI) que apresenta os principais dados sobre a atuação do Cade na defesa 
da concorrência no país, bem como o aperfeiçoamento do “Cade Digital”, projeto que 
fornece serviços digitais integrados ao SEI. Além disso, houve uma preocupação no 
último exercício em buscar soluções que aprimorem a segurança da informação à 
medida que os serviços digitais fossem ampliados. Por fim, merece destaque 
mencionar a contratação da fábrica de software para serviços de métricas, qualidade 

 



 

e sustentação (contrato 2018/39), que permitirá a concretização de uma série de 
necessidades de desenvolvimento de TI previstas no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (PDTIC), em especial as relacionadas ao projeto Cade 
Digital. 

 OE7 - Aprimorar os mecanismos de gestão da informação e do conhecimento. 

São estratégias para o alcance desse objetivo aumentar a transparência ativa, ampliar 
o acesso a ferramentas de informação e aprimorar a gestão arquivística.  

Dentre as ações implementadas em 2018 relacionadas ao objetivo, merece destaque 
as contratações realizadas por meio de consultorias PRODOC, no âmbito do projeto 
BRA 011/008, onde foi possível obter subsídios para a elaboração de uma série de 
normativos internos com vistas a uniformizar procedimentos, disseminar o 
conhecimento e garantir a segurança das informações.  

 OE9 - Promover a valorização e o desenvolvimento dos servidores. 

Para alcance desse objetivo, foram priorizadas as estratégias de implantar programa 
de Qualidade de Vida no Trabalho e investir no desenvolvimento de competências dos 
servidores.  

Em 2018 houve intenso investimento em ações de capacitação e o Cade finalizou o 
exercício com aproximadamente 70% da sua força de trabalho capacitada. Dentre os 
cursos ofertados de 2018, merece destaque a Pós-Graduação em Defesa da 
Concorrência e Direito Econômico in company, que viabilizará a formação de 84 
servidores do Cade e de entidades parceiras em temas relevantes para atuação da 
autarquia. Outro importante marco foi a implementação da experiência-piloto de 
teletrabalho. Esta iniciativa buscou trazer para o Cade os benefícios comumente 
identificados com essa prática, tais como: redução de despesas administrativas, 
aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida dos servidores. 

 OE10 - Ampliar o quadro de servidores, com perfil adequado às necessidades 
do Cade. 

A estratégia definida para ampliação do quadro de servidores, dado contexto de 
restrição fiscal e de inviabilidade de realização de novos concursos públicos, foi a 
utilização do instituto da requisição, previsto na Lei 12.529/2011, por meio de amplo 
recrutamento de servidores federais.  

Essa iniciativa resultou no aumento em 10% do quadro de servidores do Conselho.  

 OE11 - Prover adequada infraestrutura, suporte logístico e tecnológico. 

As iniciativas estratégicas têm como foco a realização de melhorias no edifício sede, 
com readequação da utilização dos espaços, assim como a utilização intensiva de 
recursos de TI para aumentar a eficiência da atuação e a capacidade de gestão das 
diversas unidades do Cade.  

No ano de 2018, houve mudanças de layout para adequar melhor os espaços do 
edifício sede. Outro marco importante foi a reforma da biblioteca do Cade, que 
recebeu novo sistema informatizado, bem como climatização adequada. A Biblioteca 
Agamenon Magalhães teve seu layout alterado e foi reinaugurada no último exercício. 



 

Outro ponto importante, foi a aquisição de sistema de segurança e controle 
patrimonial, que possibilitará um controle mais eficiente e seguro dos bens móveis da 
autarquia. Destaque-se que 43% dos processos de aquisição, que refletiram em torno 
de 28% do orçamento, foram relacionadas à Tecnologia da Informação. Além disso, 
houve esforços para aquisição de equipamentos que possibilitaram o atendimento das 
necessidades de conforto dos servidores, como aparelhos de ar condicionado, kits 
ergonômicos e mobiliários.  

No que se refere ao funcionamento dos controles internos de gestão, a DAP compõe 
e secretaria o Comitê de Integridade, Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno 
(Corisc), cujas competências estão previstas na Portaria nº 283, de 11 de maio de 2018. Como 
destaque nos esforços empreendidos nessa agenda, a DAP reduziu de 36 para 13 o número 
de recomendações de auditoria pendentes de implementação ao longo do exercício. Além 
disso, foi realizada a Oficina de Gestão de Riscos, com a participação de todos os gestores do 
Cade, e publicados o Plano de Integridade do Cade e a Metodologia de Gestão de Riscos do 
Cade.  

O Cade executou 99,2% do orçamento previsto para o ano de 2018 e verifica-se que o 
atual patamar orçamentário é compatível com as necessidades da autarquia no presente. 
Assim, a agenda de recomposição do orçamento anual do Conselho, que estava pendente 
desde a implementação da Lei 12.529/2011, finalmente foi cumprida e, para os próximos 
exercícios, resta o desafio de evitar retrocessos e manter a boa gestão dos recursos 
disponíveis. 

No que concerne aos problemas estruturantes, permanece a necessidade registrada 
nos anos anteriores de ampliação do quadro de servidores, bem como de reforço da estrutura 
de cargos e funções do Conselho. Destaque-se, ainda, que a atual composição da força de 
trabalho, fortemente dependente de carreiras descentralizadas e dos institutos de cessão e 
de requisição, resulta em expressiva rotatividade de pessoal, o que representa um desafio 
adicional para a gestão de pessoas no Cade. 

Por fim, asseguro que todas as informações prestadas estão de acordo com a 
conformidade legal afeta a cada área de gestão tratada neste relatório. As informações 
prestadas foram organizadas de maneira integrada de forma a assegurar a confiabilidade e 
integridade dos dados apresentados. 

  

É graduada em Gestão Estratégica das Organizações Públicas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. É 
integrante da carreira de Gestor Governamental lotada no Cade desde 2009. Na autarquia, gerenciou projetos 
relevantes, como a transição para a Nova Lei da Concorrência e o projeto Cade sem Papel e já atuou na área 
finalística, bem como em unidades de assessoramento estratégico ao Conselho. 

 

Mariana Boabaid Dalcanale Rosa 
Diretora de Administração e Planejamento 



 

Gestão Orçamentária e Financeira 

No exercício de 2018, a Ação 2807 - Promoção e Defesa da Concorrência teve à 
sua disposição a dotação orçamentária de R$ 43.210.689,00. 

Ao longo do exercício foram registradas intercorrências relativas ao 

contingenciamento do orçamento, mas, apesar disso, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica contou, ao final do exercício, com 100% do limite orçamentário autorizado na LOA 

e a execução orçamentária foi de 99,2%, portanto, acima da meta estabelecida de 98%. O 

alto percentual de execução demonstra o comprometimento do Cade no alcance das metas 

e objetivos no campo da promoção e defesa da concorrência.  

Além das despesas administrativas, foram atendidas diversas atividades finalísticas, 

como despesas com missões realizadas pela Superintendência-Geral para atuação de 

investigações de combate as práticas de condutas anti-competitivas no mercado brasileiro.  

 

Tabela 7 - Evolução da Execução Orçamentária 

Ano 
Limite 

Orçamentário  
Percentual de 

Execução 

2014 R$26.307.510,00 93,8% 

2015 R$24.796.938,00 88,3% 

2016 R$22.232.808,00 99,7% 

2017 R$24.179.000,00 97,6% 

2018 R$43.210.689,00 99,2% 

                     Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Intercorrências no orçamento ao longo de 2018  

 
Inicialmente, o orçamento aprovado para as despesas discricionárias do Cade em 

2018, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 13.587/2018 foi de R$ 23.369.140,00, 
tendo sido acrescido, por emenda parlamentar, o valor de R$ 20.100.000,00. Em março do 
mesmo ano, a Lei nº 13.633/2018 cancelou a referida emenda e o orçamento disponível 
passou a ser de R$ 23.369.140,00, situação que permaneceu inalterada até maio. 
Posteriormente, foi sancionada a Lei nº 13.622/2018, que ampliou o orçamento do Cade para 
despesas discricionárias em R$ 20.100.000,00. No mesmo mês, a medida provisória nº 
839/2018 abriu créditos extraordinários em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da 
Defesa e retirou do Cade, para fins de compensação, o orçamento de R$ R$ 128.451,00. 



 

Todas as intercorrências da execução orçamentária foram registradas no processo 
08700.000127/2018-81, disponível para consulta pública no site do Cade. No quesito 
orçamentário, além de a dotação inicial prevista ter sido fixada em um patamar suficiente 
apenas para cobrir as despesas mínimas de funcionamento da autarquia, o cenário de 
escassez de recursos no 1º quadrimestre comprometeu diversas ações planejadas para o 
período e o retardamento na liberação do limite de empenho atrasou o trâmite de 
procedimentos licitatórios. Apesar de todas as intercorrências ao longo do primeiro semestre 
e a liberação de grande parcela do orçamento no último trimestre do exercício, o Cade 
conseguiu atingir a execução de 99,2%. 

 

Execução orçamentária e financeira consolidada – 2018 

 

 
           Fonte: Tesouro Gerencial 

 

  

Orçamento inicial: R$ 66.163.141

Orçamento final: R$ 68.750.261

Despesas empenhadas: R$ 57.305.075

Despesas liquidadas: R$ 36.955.739

Despesas pagas: R$ 35.897.889

Restos a pagar (pagos): R$ 6.195.040



 

Gestão Orçamentária e Financeira por Grupo de Ação 

 

Ação 
Dotação 

Inicial 
Dotação 

Atual 
Empenhado 

% 
Empenha

do* 
Liquidado Pago 

% 
Pago  

Promoção e 
Defesa da 
Concorrên-
cia (Ação 
2807) 

 R$           
43.399.140  

 R$     
43.210.689  

 R$         
42.869.636  

99% 
 R$        

22.520. 300  
 R$        

22.307.488  
52% 

Pessoal 
(Ações 
09HB, 20TP, 
0181, 
212B,216H, 
2004) 

 R$           
11.686.379  

 R$     
14.906.405  

 R$         
14.435.439  

97% 
 R$        

14.435.439  
 R$        

13.590.401  
94% 

Reserva de 
Contingên-
cia -
Financeira 
(Ação 0Z00 ) 

 R$           
11.077.622  

 R$     
10.633.167  

 R$                          
-    

0% 
 R$                           

-    
 R$                           

-    
0% 

Total 
 R$           

66.163.141  
 R$     

68.750.261  
 R$         

57.305.075  
83% 

 R$              
36.955.739  

 R$                 
35.897.889  

63% 

 

* O percentual total de 83% de execução leva em consideração a Reserva de contingência contida na LOA/2018.  

Se desconsiderar os R$ 10,6 milhões da reserva de contingência,  o percentual de execução do Cade foi de 99%. 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Gestão Orçamentária e Financeira por Grupo de Natureza de Despesa 

 

GND Empenhado % Empenhado Liquidado Pago % Pago 

1 - PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 

 R$           13.696.085  24%  R$         13.696.085   R$             12.907.759  36% 

3 - OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

 R$           35.491.474  62%  R$         23.128.656   R$             22.859.132  64% 

4 - INVESTIMENTOS  R$             8.117.516  14%  R$               130.998   R$                   130.998  0,4% 

Total   R$           57.305.075  100%  R$        36.955.739   R$             35.897.889  100% 

Fonte: Tesouro Gerencial  

 

 

  



 

Execução da Ação: Promoção e Defesa da Concorrência 

 

 
          Empenhado   % Empenhado                Liquidado                    Pago % Pago 

INVESTIMENTOS               8.117.516  19%                130.998                    130.998  2% 

Equipamentos e 
material permanente 

 R$                 296.863     R$             130.998   R$                   130.998    

Servicos de tecnologia 
da informacao e 
comunicacao - PJ 

 R$             7.820.653     R$                          -     R$                             -      

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

            34.752.120  81%            22.389.302                22.176.490  64% 

Despesas de exercicios 
anteriores 

 R$                   16.719     R$                 16.719   R$                     16.719    

Diárias - civil  R$                 457.152     R$               457.152   R$                   456.811    

Indenizacoes e 
restituicoes 

 R$                 547.592     R$               498.268   R$                   456.566    

Locacao de mao-de-
obra 

 R$                 571.647     R$               504.052   R$                   504.052    

Material de consumo  R$                 604.700     R$               104.925   R$                   104.925    

Obrigacoes tributarias 
e contributivas 

 R$                 971.883     R$               160.359   R$                   160.359    

Outros serviços de 
terceiros - pessoa 
física 

 R$                 253.636     R$               245.732   R$                   225.290    

Outros serviços de 
terceiros - pessoa 
jurídica 

 R$           19.638.188     R$         14.560.119   R$             14.412.321    

Passagens e despesas 
com locomocao 

 R$             2.029.785     R$               777.451   R$                   774.921    

Servicos de 
consultoria 

 R$             5.308.381     R$           4.034.625   R$               4.034.625    

Servicos de tecnologia 
da informacao e 
comunicacao - PJ 

 R$             4.352.436     R$           1.029.901   R$               1.029.901    

Total Geral R$           42.869.636 100% R$         22.520.300 R$             22.307.488 52% 



 

 

 

 

 
O valor expressivo destinado ao cumprimento do PDTIC se deve, em grande parte, ao 

intenso contingenciamento vivido pela autarquia nos exercícios anteriores, quando o 

orçamento do Cade esteve em um patamar médio de R$ 24 milhões, sendo o orçamento do 

grupo de natureza de despesa para investimentos praticamente inexpressivo, impactando ao 

longo daqueles anos em contratações insuficientes frente às demandas de avanços na área 

tecnológica, notadamente ligadas à segurança das informações.  

Além disso, a execução do orçamento atendeu despesas com Projetos Estratégicos 

como a organização da 8ª Reunião Anual do Grupo de Trabalho sobre Comércio e 

Concorrência da América Latina e do Caribe SELA-UNCTAD.  

Foi também garantida a participação de servidores em seminários e eventos com 

objetivo de disseminar a cultura da concorrência e proporcionar a capacitação e valorização 

dos servidores que atuam nas áreas meio e fim da Entidade, fortalecendo ainda mais a 

atuação do Cade.  

O quadro abaixo demonstra o montante aportado em pagamento de diárias aos 

servidores da autarquia, bem como a Colaboradores Eventuais que participaram de ações de 

Disseminação da Cultura da Concorrência:  

 

 

R$ 
7.820.653,00

Investimento 
em TIC

R$ 
4.352.436,00

Serviços de 
TIC

R$ 
12.173.088,00

TOTAL

28,17% do orçamento 



 

  

DIÁRIAS PAGO % 

Diárias no pais  R$                            194.887  42% 

Diárias no exterior  R$                            264.063  58% 

Total Geral  R$                            458.950  100% 

     Fonte: SCDP 

 

Restos a Pagar  

 

No que diz respeito à execução dos restos a pagar, observou-se em dezembro de 2018, 

o montante de R$ 6.913.682,00 inscritos em restos a pagar processados e não processados 

derivados em grande parte do exercício de 2017, referentes a despesas de contratos 

continuados, bem como aquisições de equipamentos, notadamente de Tecnologia da 

Informação, os quais estavam em fase de recebimento.  

 

 RAP INSCRITOS LIQUIDOS DE 
CANCELAMENTOS 

 

RESTOS A PAGAR PAGOS 

(PROCESSADOS E NÃO 

PROCESSADOS) 

RESTOS A PAGAR A PAGAR  

(PROCESSADOS E NÃO 

PROCESSADOS) 

2017 R$  5.125.624 R$  4.325.020 R$  800.604 

2018 R$  6.913.682 R$  6.195.040 R$  718.642 

 
Os percentuais de execução de Restos a Pagar do Cade, ao longo dos últimos 

exercícios, demonstram efetividade nos procedimentos de redução do estoque, ou seja, 

temos evitado a inscrição indiscriminada e a manutenção de valores desnecessários em restos 

a pagar.  

Destaca-se o Plano de ação, que tem como escopo a análise da integralidade dos 

empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes ao Orçamento do Ministério da Justiça – 

MJ, cujo processo nº 08004.000517/2018-16, encontra-se disponível para consulta pública no 

site do Cade.  



 

Os quadros abaixo demonstram, detalhadamente, o estoque de restos a pagar por ano 

de inscrição e o resultado bastante significativo quanto à baixa de estoque em dezembro de 

2018: 

Restos a Pagar 2018  

 

Restos a Pagar em Janeiro de 2018 

Restos a Pagar em Janeiro de 2018 

 

ANO 
EMISSÃO 
DA NOTA 

DE 
EMPENHO 

RESTOS A PAGAR PAGOS 
INCRITOS LIQUIDOS DE 

CANCELAMENTO 

RESTOS A PAGAR 
PAGOS 

(PROCESSADOS E 
NÃO 

PROCESSADOS) 

RESTOS A PAGAR 
(PROCESSADOS E NÃO 

PROCESSADOS) 

2014 R$112.191,40                                -                      R$112.191,40  

2015 R$22.421,78                                -                       R$22.421,78  

2016 R$665.991,27                 R$28.784,05                    R$637.207,22  

2017 R$7.363.089,14           2.425.719,02                R$ 4.937.370,12  

TOTAL R$8.163.693,59           R$ 2.454.503,07                R$ 5.709.190,52  

Restos a Pagar em Dezembro de 2018 

 2014 R$39.663,08                               -                        R$ 39.663,08  

2015 R$22.421,78 -                     R$ 22.421,78  

2016 R$264.333,73              R$ 120.192,86                    R$ 144.140,87  

2017 R$6.587.263,30          R$ 6.074.847,29                    R$ 512.416,01  

TOTAL R$6.913.681,89          R$ 6.195.040,15                    R$ 718.641,74  

Fonte: Tesouro Gerencial e Siafi – valores de janeiro de 2018 

 

 

 

Outra informação relevante diz respeito à sistemática de apuração de custos adotada pelo Cade, 
que é estabelecida pelo Manual de Apuração de Custos, aprovado pela Portaria MJ nº 653, de 
4 de agosto de 2017.  

Os dados são extraídos por meio de Painel de Custos (PowerBi) disponibilizado pelo Ministério 
da Justiça. Os dados se encontram disponíveis para consulta pública no sítio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 

 



 

Gestão de Licitação e Contratos 

 

84 processos de contratação em 2018 

 63 contratações diretas 

 12 pregões 

 9 outras modalidades 

 

           Fonte: SIASG 

 

Principais contratações diretas 

 Funcionamento Administrativo 
 Ações de Capacitação 
 Fortalecimento Institucional 

 
Contratações Diretas – Justificativas 

Entre as contratações diretas, destacam-se as ações de capacitação, que no mais das 
vezes se fundamentam em duplo enquadramento: no art. 24, II et art. 25, II cc art. 13, VI da 
Lei nº 8.666/93. Além das ações de capacitação, observam-se as contratações de bases de 
dados e periódicos, nacionais e internacionais, relacionados à atividade de defesa da 
concorrência, sendo importante subsídio às análises técnicas finalísticas.  

Em 2018, as contratações diretas corresponderam ao montante de R$ 3.104.319,98. 
Ressalta-se que, o contrato de aluguel do edifício sede do Cade (Ct. n° 6/2012), 

oriundo de Dispensa de Licitação, totaliza o valor anual de R$ 7.321.469,16. 

 

 

 

 

 

75%

25%

Diretas Outras modalidades



 

Contratações por finalidade 

 

 

Fonte: SIASG 

 

Contratações por prioridade 

 

                              Fonte: SIASG 
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As demandas de contratações são classificadas quanto à urgência, relevância e 

tendência para fins de priorização. Verifica-se que, em 2018, 90% das contratações foram 

classificadas como prioridade alta, revelando que as compras atenderam a demandas 

estratégicas, inadiáveis ou que poderiam impactar negativamente a atuação do Cade. 

 Ressalta-se que o ano de 2018 foi marcado pelo investimento significativo em 

Ações de Capacitação para corpo de trabalho do Cade. 

 Além disso, as contratações consideradas mais relevantes estão atreladas ao 

Fortalecimento Institucional e à Tecnologia da Informação. 

 

Conformidade legal  

A Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade, unidade de assessoramento 
jurídico, garante a conformidade legal e apoia a Diretoria de Administração e Planejamento 
em relação às contratações e aquisições do Cade. Desta forma, todos ordenadores de despesa 
das unidades assinaram declaração de conformidade para elaboração deste Relatório de 
Gestão 2018. 

 
Principais desafios enfrentados em 2018 

 A força de trabalho do Cade não acompanhou o aumento expressivo aumento do 
orçamento. 

 Recorrentes mudanças da legislação pertinente. 
 Instabilidade e deficiências do Painel de Preços, dificultando a conclusão das 

pesquisas de preços. 

 

Principais ações futuras 

 Investir no recrutamento de servidores e em capacitações. 
 Elaborar normativos internos. 
 Mapear os processos das unidades envolvidas, de modo a superar os desafios 

identificados para: 
 fortalecer o planejamento das contratações e execução orçamentária. 
 focar na governança das contratações, buscando colocar em prática mecanismos de 

liderança, estratégia e controle com o objetivo de avaliar, direcionar e monitorar a 
atuação da gestão das aquisições para agregar valor ao negócio da organização, com 
riscos aceitáveis. 

  



 

Gestão de Patrimônio e Infraestrutura  

Conformidade legal  

Na gestão do Patrimônio e Infraestrutura, o Cade observa as disposições contidas na 
Lei nº 4.320/64, Decreto-lei nº 200/67, Instrução Normativa nº 205/88, Lei Complementar nº 
101/200, Lei 8.429/92 e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial da 
Administração Pública. 

 

Tipos de despesas de alta relevância 

 

Fonte: SIASG 

Principais investimentos de capital 

Os principais investimentos de capital em 2018 tiveram como foco o estabelecimento 

e o aprimoramento de controles de segurança da informação e das instalações físicas, bem 

como a ampliação de serviços digitais aos usuários externos do Cade. 

 

Desfazimento de ativos 

Em 2018, o Cade realizou processo de doação de ativos classificados como 

antieconômico ao Ministério Público da Paraíba, no valor total de R$ 944.866,20. O processo 

08700.001819/2017-65 se encontra disponível para consulta pública no sítio eletrônico do 

Cade.  

Locações de imóveis e equipamentos 

O contrato n° 6/2012, referente à locação do edifício sede da autarquia, foi reajustado 

em 1,89% pelo IGP-M FGV, passando ao valor anual de R$ 7.321.469,16. 

Quanto a mudanças e desmobilizações relevantes, informa-se que não houve ações 

desse tipo no ano de 2018. 

69%

31%

Custeio Capital



 

Principais desafios enfrentados em 2018 

 Rotatividade dos membros da equipe. 

 Mudança de sistema de gestão do patrimônio. 
 Número insuficiente de servidores. 
 Obra de impermeabilização realizada, pela Locadora, no prédio. 
 Conclusão do Inventário de bens móveis e almoxarifado. 

 
Principais ações futuras 

 Implementação do sistema de controle patrimonial por RFID (Radio-Frequency 
IDentification). 

 Reavaliação para adequação dos ativos ao MCASP. 
 Desfazimento de bens e utilização do REUSE. 
 Reavaliação do sistema de gestão do almoxarifado e patrimônio e implantação 

do Siads (Sistema Integrado de Administração de Serviços). 
 Adequação e melhor utilização dos espaços físicos do prédio. 
 Contratação e implementação de sistema de controle de acesso ao prédio. 

Gestão de Multas Aplicadas 

No âmbito da PFE-Cade, as unidades diretamente ligadas às atividades de cobrança e 
acompanhamento das multas aplicadas pelo Conselho são a Unidade de Cumprimento de 
Decisões e a Coordenação Geral de Contencioso Judicial.  

 
Multas Pagas X Tipo de Pagamento 

 
 Fonte: PFE/Cade 

82%

11%

7%
0%
0%

Termo de Comprimisso de Cessação - R$ 482.156.864,65

Pagamento Voluntário - R$ 64.427.660,82

Acordo Judicial - R$ 42.328.385,08

Execução Fiscal - R$ 1.488.304,62

Acordo em Controle de Conduta - R$ 396.890,00

Total: R$ 590.798.105,17 



 

Depósitos Judiciais e Extrajudiciais 

A migração de dados relacionados aos processos da CGCJ para o banco de dados da 

ferramenta de controle de decisões está em fase avançada, restando apenas parte do acervo 

histórico (arquivado).  

 Entretanto, a pesquisa sobre a atualização das garantias judicias dos créditos do CADE 

ainda não foi concluída, dado ao seu quantitativo e dinamismo (as situações judiciais dos 

créditos estão em constante alteração, visto a imponderabilidade da atividade jurisdicional).  

 Com base nas informações já disponíveis no nosso banco de dados (ainda em 

alimentação), apresentamos abaixo as garantias judiciais: 

 
Fonte: PFE/Cade 

 

Sustentabilidade Ambiental 

O Cade possui Plano de Logística Sustentável (PLS), que é um instrumento de 

planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, em que são identificadas ações, 

metas, prazos de execução e formas de monitoramento e avaliação, que possibilitam à 

Instituição estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos 

e processos.  

Cabe ressaltar que as ações de sustentabilidade ambiental já vêm sendo desenvolvidas 

pela autarquia desde o ano de 2013, no entanto não tiveram avanços e novas proposições no 

ano de 2018. É uma meta para o próximo exercício a revisão e atualização do PLS e 

monitoramento efetivo dos resultados. 

O PLS se encontra disponível no portal eletrônico do Cade, no link: 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/plano-de-gestao-

de-logistica-sustentavel.pdf 

Garantias Judiciais

Decisão judicial sem garantias - 0,01% Caução/imóvel - 74,42%

Seguro garantia - 16,44% Depósito em dinheiro - 0,38%

Fiança bancária - 8,75%

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf


 

Objetivos do PLS por tema 

 
Material de Consumo Energia Elétrica 

 Reduzir o consumo de papel 

 Otimizar a utilização de copos 
descartáveis 

 Otimizar o uso de toner e cartuchos 

 Promover ações de economia e uso 
eficiente de energia 

Coleta Seletiva Água e Esgoto 

 Reduzir o impacto ambiental negativo 
causado pelo descarte irregular de 
resíduos 

 Promover ações de economia e uso 
eficiente de água e esgoto 

Qualidade de Vida no Ambiente de 
Trabalho 

Deslocamento de Pessoal 

 Promover a motivação, produtividade, 
saúde da força de trabalho e prevenção 
contra acidentes de trabalho 

 Revisar e aprimorar os processos de 
compras e contratações, com vistas ao 
desenvolvimento de especificações 
para aquisição de bens, serviços e 
projetos pautados por critérios de 
sustentabilidade ambiental 

Compras e Contratações Sustentáveis 

 Considerar todos os meios de transporte, com foco na segurança, redução de gastos e de 
emissões de substâncias poluentes 

 
 
Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

Na definição das demandas de contratações, o Cade busca promover e incentivar a 

adoção de critérios sustentáveis, tais como: 

 Assinaturas de jornais, revistas e periódicos em versões eletrônicas. 

 Aquisição/utilização de equipamentos com melhor índice de eficiência energética, 

com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). 

 Aquisição/utilização de produtos constituídos por materiais reciclados, atóxicos ou 

biodegradáveis. 

 

  



 

Ações para redução de resíduos poluentes 

Entre as ações efetivamente realizadas em 2018, cabe destacar: 

 O descarte de lâmpadas, pilhas e baterias. 

 Caixas de papelão para coleta de papéis recicláveis. 

 Treinamento da equipe de asseio, conservação e limpeza, objetivando orientá-la 

para a separação adequada de resíduos sólidos. 

 
Consumo de copos descartáveis 

2017 2018 

2.368 1.894 

(Pacote com 100 unidades) 

    Fonte: COL/CGOFL/Cade 

 

 

 

 

 Apesar do registro expressivo de redução do consumo de copos descartáveis, 
entende-se que ainda é necessário a realização de campanha de sensibilização no 
Cade, para que o resultado seja ainda mais expressivo para os próximos anos.  

 

Ações para redução do consumo de recursos naturais 

 

Energia Elétrica (consumo em kWh) 

2017 

Consumo anual Total de Pessoas 

732.820 355 

2018 

Consumo anual Total de Pessoas 

748.043 392 

Fonte: SIsPES 

Em 2018 houve uma redução de 20% em relação ao ano anterior. 



 

Fonte: SIsPES 

 

Quanto ao consumo de energia elétrica, é necessário informar que: 

 foram instalados 11 novos equipamentos de ar condicionado, bem como 

recuperados outros 10 equipamentos para atendimento das necessidades de 

conforto climático do edifício. 

 lâmpadas foram religadas, em virtude da necessidade dos usuários, pois alguns 

ambientes foram  considerados escuros ou perigosos, como é o caso da 

garagem. 

Mesmo com esses incrementos, que em tese representariam um acréscimo de 

consumo, as demais ações preventivas resultaram em redução expressiva do consumo de 

energia, se for considerado o aumento de cerca de 10% na força de trabalho do Cade. 

Água e Esgoto (consumo em m3) 

 

2017 

Consumo anual Total de Pessoas 

2.145 355 

2018 

Consumo anual Total de Pessoas 

2.501 392 

 

Da mesma forma ocorreu com o aumento do consumo de água e esgoto, que se deu 

de forma proporcional ao aumento do número da força de trabalho na autarquia, bem como 

em razão do período em que o edifício esteve em obra, realizada pela Locadora para correção 

de infiltrações nos pisos da garagem.     

Gestão de Pessoas 

No planejamento estratégico do Cade há dois objetivos estratégicos diretamente 

ligados à Gestão de Pessoas:  

 Ampliar o quadro de servidores, com o perfil adequado às necessidades do Cade. 

 Promover a valorização e o desenvolvimento dos servidores. 

 

  



 

Força de Trabalho  

O maior desafio relacionado à Gestão de Pessoas reside na ausência de um corpo 

técnico próprio e a forte dependência de carreiras descentralizadas e dos institutos de 

cessão e requisição. Somado a isso, existe a carência de pessoal em quantidade e perfil 

adequado para ampliar a capacidade de resposta do Cade à sociedade. 

A força de trabalho do Cade é muito heterogênea, formada por servidores em 

diversas situações funcionais: 

Força de Trabalho no Cade 

  

            Fonte: CGESP/Cade 

 

Como é possível observar, apenas 31 % da força de trabalho é constituída por 

servidores do quadro, ou por ocupantes de cargos comissionados do próprio Cade.  

Destaca-se que o Conselho possui o poder de requisição de servidores previsto na Lei 

nº 12.529/2011 e o utiliza para reposição e ampliação da força de trabalho. Porém, essa é 

uma estratégia de eficácia limitada, pois o processo de requisição é lento, além de depender 

da colaboração de outras entidades e, por isso mesmo, nem sempre é bem sucedido. 

Importante dizer que, ao mesmo tempo que a multidisciplinaridade de formação e 

diversidade de carreiras agregam valor à autarquia, tal cenário resulta na rotatividade 

frequente de pessoal. A perda de talentos impacta significativamente as rotinas das 

unidades, resultando em custos para preparação de eventual substituto, bem como 

desgaste para as equipes de trabalho.  

15,54%

16,38%

33,19%

33,61%

Quadro próprio do Cade - 37

Sem vínculo - 39

Requisitados - 79

Exercício descentralizado (EPPGG - 67 e Procurador Federal - 13) - 80



 

Rotatividade 

Segundo estudo da Global Competition Review - GCR, em 2018, o tempo médio de 

permanência de servidores que trabalham diretamente com a defesa da concorrência no 

Brasil é de 3 anos. Ainda segundo dados da GCR, o tempo  médio de permanência de 

servidores que trabalham com defesa da concorrência nos demais países do mundo é de 10 

anos. Considerando, ainda, somente os 6 países mais desenvolvidos do mundo, esse tempo 

médio vai para 12 anos.  

Abaixo seguem os números do Cade em relação ao servidores que entraram e saíram 

da Autarquia no ano de 2018: 

 

    Fonte: CGESP/Cade 

 

A rotatividade anual de servidores no Cade foi de 19,3% em 2018. Percebe-se que 

ampliação de servidores com vínculo no Cade foi, de fato, de 17 pessoas. Pode-se inferir que, 

se o Cade não tivesse feito grandes esforços para recrutar servidores no último exercício, 

poderíamos ter hoje uma perda significativa na nossa força de trabalho de 30 servidores com 

vínculo a menos, o que causaria um enorme impacto nas atividades de uma entidade de 

quadro enxuto.  

Por esse motivo, anualmente são realizados esforços para recrutamento, seleção e 

movimentação de servidores públicos para atuarem no Cade. Em 2018, eles possibilitaram o 

aumento em 10,2% do quadro de servidores do Conselho.  
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Gráfico 18 - Evolução de ingressos no Cade (requisição, cessão e alteração de 

exercício) 

 

Fonte: CGESP/Cade 

 

 

Distribuição da força de trabalho 

O Cade é composto por servidores, estagiários e funcionários terceirizados. Em 2018, 
a força de trabalho foi distribuída da seguinte forma: 
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Distribuição de Servidores por Unidade de Exercício 

 
 Fonte: CGESP/Cade 

 

 

 
 

 

Remuneração por Faixa salarial 

 

 
         Fonte: CGESP/Cade 
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Despesas de Pessoal Anual 

 

 
Fonte: CGESP/Cade 

 

Perfil da força de trabalho 

 

Formação  

 
Fonte: CGESP/Cade 

 

Em relação à área finalística, seguem as áreas de formação: 

 Fonte: CGESP/Cade  

94%

6%

Ativo R$ 11.718.856,97

Inativo e Pensionista R$ 709.454,64

95%

51%

Servidores com Nível Superior

Servidores com Pós Graduação

47%

25%

28%
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Economia
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Faixa Etária  

 

 

Fonte: CGESP/Cade 

 

 

Gênero  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                      Fonte: CGESP/Cade 

 

 

19%

51%

23%

7%

45 servidores com idade entre 20 a 30 anos

121 servidores com idade entre 31 a 40 anos

55 servidores com idade entre 41 a 50 anos

17 servidores com idade superior a 50 anos

52,5%   47,5% 
 

A igualdade de gênero também pôde ser observada nos cargos de liderança. Do total de 

servidores nestas posições, 50% foram compostas por mulheres. Para o Conselho, a 

paridade alcançada dentro da instituição, com pessoas altamente capacitadas para suas 

funções, é motivo de comemoração. 



 

 
                                                                  Fonte: CGESP/Cade 

 

 

 

 

 

 
Capacitação  

A ampliação do orçamento do Cade em 2018 permitiu o registro de grandes marcos 

relacionados ao aprimoramento e desenvolvimento dos servidores que atuam no Órgão. 

Isso foi possível em razão da reativação de programas de treinamento, os quais não havia 

orçamento em anos anteriores, bem como o aumento de oferta de treinamentos.  

O Cade finalizou o ano com aproximadamente 70% da sua força de trabalho 

capacitada. Foram registradas 17.729,90 horas de capacitação em cursos realizados pelos 

servidores, um aumento de 35,08% em relação ao ano de 2017.  

Isso representa 74,49 horas de capacitação por servidor, se considerarmos a média 

de horas ou, ainda, 59,57 horas de capacitação por servidor, se desconsiderados cursos 

curriculares (graduação, pós-graduação, entre outros). 

 

50%50%

Ocupantes de Cargos Comissionados

Feminino Masculino

Importante destacar que, em 2018, o Cade atingiu um importante marco: a paridade de 
gênero entre os conselheiros do Tribunal. Pela primeira vez, desde a criação do Cade, 
houve a representação equitativa de 3 conselheiros e 3 conselheiras. O fato inédito foi 
ao encontro de uma realidade já verificada na força de trabalho da Autarquia. 

54 Mulheres 

55 Homens 



 

Gráfico 19 – Média de horas de Capacitação por Pessoa 

 
Fonte: CGESP e 13ª edição - O Panorama do Treinamento no Brasil da Escola de Negócios Integração. 

 

Em termos financeiros, o Cade investiu R$ 1.320.250,96 em educação, o equivalente 
a 81,08% a mais que no ano anterior. Isso representou o investimento médio de R$ 5.547,27 
por servidor no ano de 2018. 

 

                                                                            Fonte: CGESP/CADE 
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Investimento médio por servidor 

 

 

                                    Fonte: CGESP e 13ª edição - O Panorama do Treinamento no Brasil da Escola de Negócios Integração. 

 

Merece destaque, entre os cursos ofertados de 2018. a Pós-Graduação em Defesa da 
Concorrência e Direito Econômico, que está viabilizando a formação de 84 servidores do 
Cade e de entidades parceiras em temas relevantes para atuação do Órgão. A ação visou 
proporcionar o aperfeiçoamento dos servidores para realizarem suas atividades com maior 
nível de assertividade e segurança.  

As diretrizes de capacitação do Cade podem ser encontradas na Política de 
Desenvolvimento dos Servidores (Portaria Cade nº 344/2018) e no Plano de Capacitação do 
ano (Doc. SEI nº 0426509). 

 

Avaliação de Desempenho 

O desempenho dos servidores do quadro do Cade é acompanhado por meio de três 
avaliações: 

Estágio Probatório (Portaria Cade nº 62/2014); Progressão Funcional (Decreto nº 
84.669/1980); e Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – 
GDPGPE (Portaria Cade nº 129/2010). 

As duas últimas incidem sobre a remuneração dos servidores quando não há um 
desempenho satisfatório, enquanto a primeira afeta a estabilidade do servidor público. 

No período a que se refere este relato, 34 servidores do quadro do Cade já cumpriram 
o estágio probatório. 
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Teletrabalho 

Outro importante marco relacionado à Gestão de Pessoas foi a implementação, em 

2018, da experiência-piloto de teletrabalho na autarquia. Esta iniciativa buscou trazer para o 

Cade os benefícios comumente identificados com essa prática, tais como: redução de 

despesas, aumento da produtividade,  melhoria da qualidade de vida do trabalhador e, até 

mesmo, redução da poluição.  

No caso específico do Cade, o teletrabalho também contribuiu para reduzir impactos 

da falta de pessoal, em razão dos ganhos de produtividade exigidos na Portaria que 

regulamentou essa prática. As metas pactuadas para o servidor devem ser pelo menos 20% 

superiores às estipuladas para os servidores que executam as mesmas atividades nas 

dependências do Cade.  Portanto, a cada 5 servidores em teletrabalho, a produção resultante 

equivale pelo menos a de 6 servidores trabalhando no Conselho. 

 A experiência-piloto iniciada em 2018 é acompanhada pelo Comitê Gestor de 

Teletrabalho (CGT), que a tem avaliado positivamente, conforme o Relatório de Resultados 

do 4º Trimestre (SEI nº 0565020), no qual foram apresentados os seguintes aspectos 

destacados: 

 

A experiência-piloto, prevista para durar 12 meses, foi prorrogada por mais 6 meses a 
fim de realizar a adequação do Cade à Instrução Normativa nº. 1/2018/MPDG, que define 
normas e procedimentos relativos à implementação de programa de gestão, no qual os 
servidores ficam dispensados do controle de frequência. 

Ao longo de 2018, registrou-se um total de 20 servidores do Cade em teletrabalho. 

  

Conformidade   

Em relação à gestão de pessoas, o Cade não recebeu qualquer tipo de apontamento 
ou recomendação dos órgãos de controle, inclusive a folha de pagamento de pessoal do 
Conselho não recebeu apontamento de auditoria do Ministério da Economia.  

 

 

 quase a totalidade das pactuações realizadas foram cumpridas, excetuando-se alguns poucos casos 
iniciais que necessitaram de ajustes do ponto de vista tecnológico. 

 houve boa aceitação por parte do quadro de servidores, tanto dos que aderiram ao teletrabalho, 
quanto dos que permaneceram em trabalho interno. 

 a experiência-piloto tem gerado bons resultado, tendo em vista os ganhos de produtividade 
individuais em cada área. 

 o teletrabalho foi identificado como elemento relevante na atratividade de novos integrantes da 
força de trabalho do Cade. 

 



 

 

Desafios 

Tem-se que como um dos grandes desafios da área a modernização do modelo de 

gestão de pessoas com foco em competências.  

Por meio de uma política de gestão de pessoas ainda mais arrojada, pretende-se atrair 

profissionais excelentes e torná-los ainda melhores através de programas de capacitação e 

desenvolvimento gerencial, assim como da agenda de valorização e desenvolvimento dos 

servidores afinal, permanece o desafio de ampliar e reter a força de trabalho do Cade. 

Finalmente, pretende-se para os próximos exercícios ampliar a atuação estratégica da 

gestão de pessoas, no sentido de direcionar os seus subsistemas a impulsionarem a área 

finalística do Cade na superação dos objetivos institucionais. 

Gestão da Tecnologia da Informação 

 
Conformidade legal da gestão de TI 

 
As contratações de Tecnologia da Informação do Cade são todas normatizadas por 

meio da Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014 e embasadas pelo Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é instrumento 
de gestão para a execução das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), possibilitando justificar os recursos 
aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar esforços naquilo que é 
considerado mais relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao 
cidadão. 

O PDTIC é um projeto que está alinhado ao Mapa Estratégico do Cade 2017/2020 e 
contribui para, principalmente, o atingimento dos objetivos:  

 Prover adequada infraestrutura, suporte logístico e tecnológico. 

 Ampliar os serviços ofertados eletronicamente pelo Cade. 

 Aprimorar o mecanismo de gestão da informação e do conhecimento. 

 Aprimorar processos de comunicação interna e externa. 

 Adotar melhores práticas e inovação. 

 Outro alinhamento deste projeto é com a Estratégia Governança Digital – EGD. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de governança de TI 

 

 
 

O modelo de governança de TI do Cade tem como principal instância o Comitê 

Estratégico de Tecnologia da Informação (Ceti) do Cade, que foi instituído pela Portaria Cade 

nº 14, de 21 de janeiro de 2014 e modificado pela Portaria nº 182 de 15 de maio de 2017. O 

Ceti é vinculado ao Gabinete da Presidência do Conselho, com natureza deliberativa, do tipo 

estratégico, e tem a finalidade de direcionar, monitorar e avaliar o uso estratégico da 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com vistas a contribuir para que o Cade atinja 

seus objetivos institucionais. 

O regimento interno do Ceti foi instituído pela Portaria Cade nº 17, de 23 de janeiro 

de 2014 e alterado pela Portaria nº 183 de 15 de maio de 2017. De acordo com o Art. 7º do 

regimento interno, o Comitê deve se reunir, ordinariamente, com periodicidade trimestral ou 

quadrimestral. 

As documentações do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do Cade, 

inclusive as atas de reuniões, estão disponibilizadas no portal da autarquia no menu Acesso à 

Informação > Publicações Institucionais > Tecnologia da Informação 

CGD

CETI

CSIC

CGTI

São objetivos específicos do plano: 

 Planejamento e acompanhamento das ações de TIC. 
 Efetividade nas contratações de TIC. 
 Fortalecimento das ações de TIC. 
 Integrar as necessidades de TIC das áreas do Cade. 
 Otimizar os esforços. 
 Garantir o controle das ações de TIC. 
 Aplicar os recursos naquilo que é considerado mais 

estratégico. 
 Melhorar o serviço prestado para a sociedade e para o 

Cade. 



 

(http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/tecnologia-da-

informacao). 

Em 2016, alinhado ao Decreto nº 8.638/2016, foi instituído o Comitê de Governança 

Digital (CGD), por meio da Portaria Cade nº 164/2016. O CGD teve sua composição alterada 

pela Portaria Cade nº 180/2017 e é constituído pelos seguintes representantes: 

 Conselheiro decano, salvo quando este ocupar interinamente a presidência do 
Cade, caso em que o segundo conselheiro mais antigo será o membro da CGD; 

 Diretor de Administração e Planejamento; 
 Superintendente-Adjunto decano, salvo quando este ocupar interinamente a 

superintendência-geral do Cade, caso em que o membro da CGD será o outro 
Adjunto; 

 Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

 
Montante de recursos aplicados em TI 

 
Tabela  8 - Contratações de Tecnologia da Informação com os recursos de TI 

(vigentes em 2018) 

Nº do 
Contrato 

Fornecedor Nº do Processo Valor 

2018/41 RSI INFORMÁTICA LTDA 08700.005353/2017-77 R$2.200.000,00 

2018/40 DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI 08700.005353/2017-77 R$300.800,00 

2018/39 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 08700.005353/2017-77 R$230.277,60 

2018/38 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08700.005361/2018-02 R$1.559.000,00 

2018/37 PISOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 08700.002988/2018-01  R$ 1.276.436,66  

2018/36 ISH TECNOLOGIA S/A 08700.003102/2018-39 R$715.500,00 

2018/35 TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA 08700.003102/2018-39 R$755.800,00 

2018/17 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 08700.003582/2018-19 R$592,00 

2018/16 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 08700.003582/2018-19 R$5.192,00 

2018/15 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI-ME 08700.004487/2017-71 R$92.835,00 

2018/10 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA 08700.000703/2018-90 R$137.244,58 

2018/07 BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A 08700.005353/2017-77 R$1.464.270,00 

2018/03 EUROMONITOR INTERNATIONAL RESEARCH & CONSULTING LTDA 08700.005373/2017-48 R$50.268,00 

2017/11 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 08700.000946/2017-47 R$206.023,44 

2016/29 M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A 08700.001964/2015-84 R$885.440,35 

  TOTAL R$8.603.242,97 

 

 

 
  

https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=520523&id_procedimento_atual=520523&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000989&infra_hash=ebcaf0f3b785b4620d008cf9f27c54f445ab03942086d9cb10de39d5bb4f9b19


 

Contratações mais relevantes de recursos de TI 

Em 2018 uma das principais contratações foi o pregão das fábricas de software, 
métricas, qualidade e sustentação (contrato 2018/39). Essa contratação permitirá a 
concretização de uma série de necessidades de desenvolvimento de TI previstas no PDTIC, 
em especial as relacionadas ao projeto Cade Digital.  

Outra contratação de grande relevância foi a ampliação do número de licenças 
Qlikview e aquisição de novas licenças da plataforma Qliksense. Tais licenças ampliam a 
capacidade de geração de relatórios dos processos relacionados ao Cade, possibilitando 
maior eficiência na tomada de decisão no âmbito da autarquia e ganho na transparência dos 
dados que tramitam pelo Conselho. 

Por fim, cabe elencar também a aquisição de sistema de segurança e controle 
patrimonial, que visa dotar o Cade de solução mais eficiente para o registro, controle e 
segurança de seus bens móveis - principalmente mobiliário e acervo de biblioteca. 

Além disso, houve uma série de contratações importantes relacionadas à segurança 
da informação. 

 

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por 
cadeia de valor 

O Cade está inserido na Cadeia de Valor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
O macroprocesso relacionado à área de TI é o de Governança da Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Nesse marcroprocesso estão inseridas as seguintes iniciativas: 

 Consultorias de governança de TIC, Gestão de serviços de TIC e Segurança da 
informação, que objetivaram aprimorar os processos, procedimentos e 
normativos do Cade com relação a cada uma dessas temáticas; 

 Cade digital - Projeto de fornecimento se serviços digitais por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações; 

 Cade em números - Projeto de transparência que apresenta os principais dados 
sobre a atuação do Cade na defesa da concorrência no país. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança da informação 

Na temática de segurança da informação, foram realizadas três importantes 
contratações: 

 Aquisição de solução de gerenciamento de identidades, possibilitará o controle 

dos acessos realizados nos sistemas, com auditoria e customização, garantindo o 

privilégio mínimo necessário às atividades de cada servidor e colaborador, 

conforme o controle 6.3.2 da Norma Complementar nº 07 da IN01/GSIPR. A 

ferramenta melhorará o fluxo de atualização e troca de senhas realizado hoje pela 

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação. 

 Aquisição de solução de correlacionamento de eventos, que consiste em uma 

ferramenta que armazena, trata e cruza registros de diversos ativos em uma rede. 

Com ele será possível extrair informações complexas a partir do 

correlacionamento dos registros coletados na rede, como eventos de firewall, 

servidores de aplicação, autenticação e bancos de dados, facilitando a descoberta 

de falhas na infraestrutura, pontos de possíveis vazamentos de dados e ataques 

em andamento, de modo a possibilitar maior conformidade às normas e boas 

práticas na gestão de ativos de informação. 

 Aquisição de solução de segurança para computadores para melhor controle dos 

acessos a dados armazenados nos servidores, computadores, celulares e tablets, 

viabilizando a rastreabilidade dos autores responsáveis por atos praticados com 

estas informações, protegendo os dispositivos de armazenamento contra 

infecções de malwares que podem causar vazamento de dados, uso malicioso dos 

recursos computacionais para ataques e mineração de criptomoedas e obtenção 

de credenciais aos sistemas da autarquia. 

 

 

Principais avanços alcançados 

 Maior maturidade nos processos de governança e 
serviços de TI; 

 Elaboração de um compêndio normativo de 
segurança para orientar a atuação de servidores, 
colaboradores e visitantes; 

 Ampliação da capacidade de desenvolvimento de 
novos serviços; 

 Ampliação da transparência com a geração de novos 
relatórios no projeto Cade em Números e ampliação 
do número de licenças para acesso a tais relatórios. 

 



 

Em consonância com tais contratações, por meio de consultoria Prodoc, a CGTI 
trabalhou na elaboração de um compêndio normativo relacionado à segurança da 
informação. Tais normas estão em fase final de revisão e devem ser publicadas ainda no 
primeiro semestre de 2019. São elas: 

 

 Direcionamentos de segurança da informação para a contratação, permanência e 
desligamento de pessoas; 

 Controle de acesso físico; 
 Controle de acesso lógico; 
 Uso de computadores; 
 Uso de impressoras; 
 Uso de ativos infraestrutura; 
 Descarte de mídias;  
 Arquivamento de documentos convertidos para o formato digital. 
 

 

 

 

 

 

Ações futuras 
 Ampliação dos serviços públicos digitais. 
 Automatização de processos por meio de machine learning, inteligência 

artificial e mineração de dados. 
 Melhoria da gestão da informação e transparência pública por meio da 

ciência de dados e de dados abertos. 

Principais desafios (dificuldades, fraquezas e riscos) 
 

 Número insuficiente de servidores na área de Tecnologia da 
Informação. 

 Alongamento do prazo de execução dos projetos. 
 Processos internos ainda necessitam ser mapeados. 
 Capacidade limitada das empresas estatais prestadoras de serviços de 

tecnologia da informação no atendimento das demandas para o 
desenvolovimento de soluções tecnológicas. 

 A escassez de pessoal dificulta a entrega de novos serviços públicos 
digitais. 



 

 

 

Capítulo 5 – Demonstrações Contábeis 

  



 

 

Demonstrações Contábeis 

 

Declaração do Contador, Ariatã Faria 

 

O Serviço de Contabilidade – SECONT compõe a 

estrutura da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 
Logística - CGOFL, que por sua vez compõe a estrutura da 
Diretoria Administrativa e Planejamento do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. O Cade é uma 
autarquia ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 
e sua Setorial Contábil é a responsável pelo SECONT. 

Esta declaração leva em conta as demonstrações 
contábeis consolidadas do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. 

A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pelo SECONT, de 
acordo com os procedimentos descritos no Manual Siafi. Este é um processo que visa 
assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no 
Sistema Integrado da Administração Financeira. 

As Demonstrações Contábeis do Conselho Administrativo de Defesa Econômica são: 

 Balanço Patrimonial – evidencia ativos e passivos do Cade; 

 Balanço Orçamentário – informa a execução do orçamento aprovado demonstrando 

a receita prevista x receita arrecadada e a despesa autorizada x despesa executada; 

 Balanço Financeiro e a Demonstrações dos Fluxos de Caixa – tem como objetivo 

demonstrar o fluxo financeiro do exercício correspondente confrontando as entradas 

de recursos com as saídas; 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – demonstrativo que apura o resultado 

patrimonial confrontando as variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as 

variações patrimoniais diminutivas (despesas); 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – demonstra as variações do 

patrimônio líquido bem como a evolução do período correspondente. 

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64, Lei 
complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor 
Público – NBC TSP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e o Manual 
Siafi. 

No segundo semestre de 2017 o Cade deu início na contabilização da dívida ativa não 
tributária em fase de teste. Após alguns ajustes foi contabilizado a dívida ativa de 2017 por 



 

completo. Em 2018 deu-se o início da contabilização de toda a dívida ativa não tributária do 
Cade, considerando os anos de 2002 a 2018 e todo o estoque de multas aplicadas por 
infrações à ordem econômica. 

No ano de 2018 houve um total empenho por parte do SECONT para que a 
contabilização da dívida ativa fosse efetuada toda ainda no exercício, o que de fato ocorreu. 
Esse empenho em contabilizar o estoque de dívida ativa e de multas aplicadas por infrações 
à ordem econômica refletia também para o atendimento da recomendação 156752 – 
“Proceder ao registro contábil de créditos a receber e de dívida ativa inscrita sob a 
responsabilidade de cobrança da unidade e respectivos ajustes para perdas, conforme 
disposto no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MCASP”, constante no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503658 da Controladoria Geral da União. 

Após todo o esforço para a contabilização da dívida ativa os montantes de créditos 
relativos as dívidas ativas não tributárias representam a quantia de R$ 2,3 bilhões e para as 
multas aplicadas por infrações à ordem econômica representam a quantia de R$ 530 milhões 
contabilizados em curto prazo e R$ 1,1 bilhão contabilizados em longo prazo. 

Como a contabilização da dívida ativa é um tema recente para esta SECONT e, assim 
sendo, não existia um histórico de contabilização e consequentemente de pagamentos não 
foi possível obter informações suficientes para que pudesse efetuar a contabilização do ajuste 
para perdas da Dívida Ativa referente ao exercício de 2018 ficando assim para próximo 
exercício a contabilização do ajuste para perdas. 

 

Sendo assim, declaro que as informações constantes nas Demonstrações Contábeis - 
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações dos Fluxos 
de Caixa, Demonstrações das Variações Patrimoniais e as Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido, estão em conformidade com a lei 4.320/64, com o Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP bem como com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas do Setor Público, relativos ao exercício de 2018, refletem nos seus 
aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. 

 

Ariatã Faria 

CRC n º DF 023607/O-4 

Contador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

 

 

  



 

Demonstrações contábeis 

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis 

As Demonstrações Contábeis (DCON) do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do 
Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei 
Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição e o Manual SIAFI, ambos da 
Secretaria do Tesouro Nacional. As DCON foram elaboradas a partir das informações 
constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), e 
tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis da unidade 
orçamentária 30211 – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), integrante do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social (OFSS). As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis 
estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro e são 
compostas por: 

I Balanço Patrimonial (BP); 

II Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 

III Balanço Orçamentário (BO); 

IV Balanço Financeiro (BF); 

V Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

VI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 

VII Notas Explicativas. 

 

  



 

Balanço Patrimonial 

R$ milhões 

ATIVO 2018 2017 

ATIVO CIRCULANTE 776.866 90.252 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 102.964 36.667 

    Créditos a Curto Prazo - 17.847 

        Dívida Ativa Não Tributária - 17.847 

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 673.556 35.364 

    Estoques 346 374 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.437.175 193.036 

    Ativo Realizável a Longo Prazo 3.425.673 183.184 

        Créditos a Longo Prazo 2.321.920 183.184 

            Dívida Ativa Não Tributária 2.321.920 183.184 

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.103.753 - 

    Imobilizado 7.630 8.346 

        Bens Móveis 7.630 8.346 

            Bens Móveis 15.763 14.876 

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens 
Móveis 

(8.133) (6.530) 

        Bens Imóveis - - 

            Bens Imóveis 41 41 

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis (41) (41) 

    Intangível 3.872 1.506 

        Softwares 3.872 1.506 

            Softwares 4.593 2.057 

            (-) Amortização Acumulada de Softwares (720) (551) 

TOTAL DO ATIVO 4.214.041 283.287 

     

PASSIVO 2018 2017 

PASSIVO CIRCULANTE 1.192 911 

    Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 844 834 

    Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 257 6 

    Demais Obrigações a Curto Prazo 92 71 

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 1.192 911 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.212.849 282.376 

Resultados Acumulados 4.212.849 282.376 

    Resultado do Exercício 3.939.001 233.525 

    Resultados de Exercícios Anteriores 282.376 52.826 

    Ajustes de Exercícios Anteriores (8.529) (3.975) 

Total do passivo e patrimônio líquido 4.214.041 283.287 

 

  



 

Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes 

R$ milhões 

ATIVO 2018 2017 
Ativo financeiro 102.964 36.667 
Ativo permanente 4.111.077 246.620 
PASSIVO 2018 2017 
Passivo financeiro 22.126 7.567 
Passivo permanente - 834 
Saldo patrimonial 4.191.915 274.886 

 
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço 

Patrimonial 

R$ milhões 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO 

Recursos Ordinários (10.887) 
Recursos Vinculados 91.724 
    Previdência Social (RPPS) - 
    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 91.724 
TOTAL 80.838 

 

Quadro de Compensações 

                  R$ milhões 

ATIVO 2018 2017 
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.028 1.059 
    Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.028 1.059 
        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 1.028 1.059    

PASSIVO 2018 2017 
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 55.407 56.432 
    Execução dos Atos Potenciais Passivos 55.407 56.432 
        Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a Liberar 709 709 
        Obrigações Contratuais a Executar 54.697 55.722 

 

  



 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

R$ milhões 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2018 2017 
    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 34.543 31.354 
        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 34.543 31.354 
    Transferências e Delegações Recebidas 117.051 40.009 
        Transferências Intragovernamentais 117.038 39.865 
        Outras Transferências e Delegações Recebidas 13 144 
    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 4.221.451 782.298 
        Ganhos com Incorporação de Ativos 4.221.447 782.298 
        Ganhos com Desincorporação de Passivos 4 - 
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 291.476 44.980 
        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 291.476 44.980 
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 4.664.521 898.642 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2018 2017 
    Pessoal e Encargos 13.827 10.493 
        Remuneração a Pessoal 10.046 9.097 
        Encargos Patronais 2.911 574 
        Benefícios a Pessoal 768 729 
        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 102 92 
    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 686 716 
        Aposentadorias e Reformas 685 716 
        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1 - 
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 22.108 19.266 
        Uso de Material de Consumo 260 134 
        Serviços 19.829 17.526 
        Depreciação, Amortização e Exaustão 2.019 1.605 
    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - 10 
        Descontos Financeiros Concedidos - 10 
    Transferências e Delegações Concedidas 638.431 634.558 
        Transferências Intragovernamentais 634.252 634.198 
        Transferências ao Exterior 4.035 - 
        Outras Transferências e Delegações Concedidas 144 361 
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 342 4 
        Perdas Involuntárias - 4 
        Desincorporação de Ativos 342 0 
    Tributárias 2 2 
        Contribuições 2 2 
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 50.123 68 
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 725.520 665.117 
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II) 3.939.001 233.525 

 

  



 

Balanço Orçamentário 

R$ milhões 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISÃO 

INICIAL 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
RECEITAS 

REALIZADAS 
SALDO 

RECEITAS CORRENTES 34.447 34.447 34.543 96 
    Receitas de Serviços 34.447 34.447 34.543 96 
        Serviços Administrativos e 
Comerciais Gerais 

34.447 34.447 34.543 
96 

    Outras receitas correntes - - 0 0 
        Demais receitas correntes - - 0 0 
Subtotal de receitas 34.447 34.447 34.543 96 
Subtotal com refinanciamento 34.447 34.447 34.543 96 
Deficit - - 22.763 22.763 
Total de Receitas Orçamentárias 34.447 34.447 57.305 22.858 

R$ milhões 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

SALDO DA 
DOTAÇÃO 

Despesas correntes 54.220 49.776 49.188 36.825 35.767 588 
    Pessoal e Encargos 
Sociais 

10.967 14.070 13.696 13.696 12.908 
374 

    Outras despesas 
correntes 

43.253 35.706 35.491 23.129 22.859 
214 

Despesas de capital 865 8.341 8.118 131 131 224 
    Investimentos 865 8.341 8.118 131 131 224 
Reserva de contingência 11.078 10.633 - - - 10.633 
Subtotal das despesas 66.163 68.750 57.305 36.956 35.898 11.445 
Subtotal com 
refinanciamento 

66.163 68.750 57.305 36.956 35.898 
11.445 

Total de Despesas 
Orçamentárias 

66.163 68.750 57.305 36.956 35.898 
11.445 

 

  



 

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (anexo 1) 

R$ milhões 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS 

INSCRITOS 
EM 

EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

INSCRITOS 
EM 31 DE 

DEZEMBRO 
DO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO 

Despesas correntes 685 3.012 1.879 1.879 1.235 584 
    Outras despesas 
correntes 

685 3.012 1.879 1.879 1.235 584 

Despesas de capital 51 3.742 3.680 3.680 12 101 
    Investimentos 51 3.742 3.680 3.680 12 101 
Total de Despesas 
Orçamentárias 

736 6.754 5.559 5.559 1.246 685 

 

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não 
Processados Liquidados (anexo 2) 

R$ milhões 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS 

INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

INSCRITOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR 
PAGOS CANCELADOS SALDO 

Despesas correntes 63 11 36 4 34 
    Outras despesas 
correntes 

63 11 36 4 34 

 

  



 

Balanço Financeiro 

R$ milhões 

INGRESSOS 2018 2017 
Receitas Orçamentárias 34.543 31.486 
    Ordinárias - 132 
    Vinculadas 36.659 32.087 
        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 36.659 32.087 
    (-) Deduções da Receita Orçamentária (2.116) (732) 
Transferências Financeiras Recebidas 117.038 39.865 
    Resultantes da Execução Orçamentária 22.985 5.625 
        Repasse Recebido 22.985 5.625 
    Independentes da Execução Orçamentária 94.053 34.241 
        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 18 1.432 
        Demais Transferências Recebidas 50.437 - 
        Movimentação de Saldos Patrimoniais 43.598 32.808 
Recebimentos Extraorçamentários 611.981 607.366 
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 1.058 9 
    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 20.349 6.754 
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 109 1 
    Outros Recebimentos Extraorçamentários 590.465 600.602 
        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento - 3 
        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 3 - 
        Arrecadação de Outra Unidade 590.461 600.598 
Saldo do Exercício Anterior 36.667 30.745 
    Caixa e Equivalentes de Caixa 36.667 30.745 
Total de Ingressos 800.229 709.462 

R$ milhões 

DISPÊNDIOS 2018 2017 
Despesas Orçamentárias 57.305 34.271 
    Ordinárias 33.648 5.623 
    Vinculadas 23.657 28.647 
        Previdência Social (RPPS) 40 - 
        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 23.617 28.647 
Transferências Financeiras Concedidas 634.098 634.198 
    Resultantes da Execução Orçamentária 38 660 
        Repasse Concedido 38 660 
    Independentes da Execução Orçamentária 634.060 633.538 
        Movimento de Saldos Patrimoniais 634.060 633.538 
Despesas Extraorçamentárias 5.862 4.326 
    Pagamento dos Restos a Pagar Processados 36 31 
    Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 5.559 4.294 
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 109 1 
    Outros Pagamentos Extraorçamentários 158 - 
        Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 3 - 
        Demais Pagamentos 154 - 
Saldo para o Exercício Seguinte 102.964 36.667 
    Caixa e Equivalentes de Caixa 102.964 36.667 
Total dos Dispências 800.229 709.462 

 

 



 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

                                                                                                     R$ milhões 

  2018 2017 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 70.108 8.619 
    Ingressos 742.155 671.951 
        Receitas Derivadas e Originárias 34.543 31.486 
            Receita de Serviços 34.543 31.344 
            Outras Receitas Derivadas e Originárias 0 142 
        Outros Ingressos das Operações 707.612 640.465 
            Ingressos Extraorçamentários 109 1 
            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 3 - 
            Transferências Financeiras Recebidas 117.038 39.865 
            Arrecadação de Outra Unidade 590.461 600.598 
    Desembolsos (672.047) (663.332) 
        Pessoal e Demais Despesas (30.340) (28.163) 
            Previdência Social (634) (667) 
            Direitos da Cidadania (29.702) (27.499) 
            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento (3) 3 
        Transferências Concedidas (7.345) (970) 
            Intragovernamentais (3.310) (970) 
        Outros Desembolsos das Operações (634.362) (634.199) 
            Dispêndios Extraorçamentários (109) (1) 
            Transferências Financeiras Concedidas (634.098) (634.198) 
            Demais Pagamentos (154) - 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (3.811) (2.696) 
    Desembolsos (3.811) (2.696) 
        Aquisição de Ativo Não Circulante (1.275) (2.608) 
        Outros Desembolsos de Investimentos (2.536) (88) 
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa 66.297 5.923 
Caixa e equivalentes de caixa inicial 36.667 30.745 
Caixa e equivalente de caixa final 102.964 36.667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

R$ milhões 

 

Demais 
Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Total 

Saldo Inicial do Exercício 2017 - 52.826 - 52.826 
Ajustes de Exercícios Anteriores - (3.975) - (3.975) 
Resultado do Exercício - 233.525 - 233.525 
Saldo Final do Exercício 2017 - 282.376 - 282.376   
        

     

Saldo Inicial do Exercício 2018 - 282.376 - 282.376 
Ajustes de Exercícios Anteriores - (8.529) - (8.529) 
Resultado do Exercício - 3.939.001 - 3.939.001 
Saldo Final do Exercício 2018 - 4.212.849 - 4.212.849 

 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

R$ milhões 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2018 2019 
    Pessoal e Encargos 13.827.200,25 10.493.079,34 
        Remuneração a Pessoal 10.046.374,43 9.097.126,64 
        Encargos Patronais 2.911.093,95 574.335,36 
        Benefícios a Pessoal 767.852,20 729.324,55 
        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e 
Encargos 

101.879,67 92.292,79 

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 686.391,42 715.512,94 
        Aposentadorias e Reformas 685.072,92 715.512,94 
        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1.318,50 - 
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 22.108.213,67 19.265.658,85 
        Uso de Material de Consumo 260.384,06 134.259,81 
        Serviços 19.829.278,55 17.526.484,13 
        Depreciação, Amortização e Exaustão 2.018.551,06 1.604.914,91 
    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - 10.000,00 
        Descontos Financeiros Concedidos - 10.000,00 
    Transferências e Delegações Concedidas 638.431.331,06 634.558.457,97 
        Transferências Intragovernamentais 634.252.381,62 634.197.525,41 
        Transferências ao Exterior 4.034.625,00 - 
        Outras Transferências e Delegações Concedidas 144.324,44 360.932,56 
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de 
Passivos 

342.279,70 4.272,02 

        Perdas Involuntárias - 4.271,85 
        Desincorporação de Ativos 342.279,70 0,17 
    Tributárias 1.907,90 2.130,72 
        Contribuições 1.907,90 2.130,72 
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 50.122.642,19 67.969,51 
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 725.519.966,19 665.117.081,35 
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II) 3.939.001.340,82 233.524.656,12 

Fonte: SIAFI 

 



 

Notas explicativas das Demonstrações Contábeis 

Analisando as demonstrações contábeis deste órgão, constantes do sistema Siafi, regidas pela 
Lei 4.320/64 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT 16.6 
(R) aprovada pela Resolução CFC n° 1.133/2008, relativas ao exercício de 2018, explicita-se, 
em nota explicativa ao Balanço Patrimonial, o seguinte: 

 
Nota 1 – Depreciação e Amortização 

 
O CADE está aplicando os dispositivos da NBCT 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão, 
salientando que, em relação à depreciação, desde 2010, mensalmente os registros contábeis 
são feitos e, quanto à amortização dos Intangíveis, no decorrer do exercício de 2016 efetuou-
se, de forma manual, a sua apuração e registros contábeis. 
A metodologia adotada para estimar a vida útil dos bens permanentes é o da tabela inserida 
na Macrofunção SIAFI 020330, observando-se o período anual e o mensal. No entanto, o 
CADE efetua a depreciação mensalmente (método linear ou quotas constantes), conforme 
item 47 da referida macrofunção. 
As taxas e prazos utilizados para os cálculos da depreciação dos bens patrimoniais (ativo 
imobilizado) são os constantes da macrofunção 020330. 
Quanto à amortização, informa-se que desde agosto/2016 o órgão vem efetuando os 
registros contábeis para amortização do ativo intangível, no CADE, apenas softwares. 
Considerando a ausência de sistema de patrimônio, os cálculos estão sendo realizados de 
forma manual e mensalmente registrados no sistema SIAFI. 
O CADE implementou o Sistema de Gestão Administrativa e Financeira – GEAFIN em todos os 
seus módulos, almoxarifado e patrimônio, porém o sistema ainda não realiza a amortização, 
sendo essa realizada manualmente via SIAFIWEB ao término de cada mês. Estima-se que 
durante o primeiro semestre de 2019 a amortização estará sendo realizada via sistema. 
O método utilizado para a realização do cálculo da amortização dos intangíveis é o linear ou 
cotas constantes, conforme macrofunção 020330. 
O valor da depreciação acumulada até dezembro de 2018 é igual a R$ 8.132.655,36 para bens 
móveis e R$ 41.427,30 para amortização acumulada – bens imóveis, assim como está 
registrada a amortização acumulada de intangíveis (softwares) no valor de R$ 720.471,36, 
conforme contas 12381.01.00, 12381.06.00 e 12481.01.00, respectivamente. 

 
Nota 2 - Reavaliação 

 
O CADE ainda não está realizando a reavaliação de seus bens, conforme macrofunção SIAFI 
020335 e orientações da NBCT 16.1 e 16.11. 
Durante todo o exercício de 2018 houve registro de ocorrência contábil devido à falta de 
reavaliação de seus bens, para, dentre outros objetivos, a implementação do módulo de 
patrimônio do Geafin, porém a reavaliação de bens não foi possível implementar, ainda no 
exercício, devido à falta de servidores para o correto acompanhamento. Assim, foi realizada 
licitação para contratação de empresa especializada para o respectivo trabalho, conforme 
processo 08700.004007/2018-52. A previsão é que no primeiro semestre de 2019 seja dado 
início ao processo de reavaliação dos bens do CADE. 



 

 
Nota 3 – Dívida Ativa 

 
Em atendimento ao Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503658 (CGU), o CADE 
contabilizou a Dívida Ativa referente aos anos de 2002 a 2018. O montante de créditos 
relativos a Dívida Ativa não Tributária representa a quantia de R$ 2.321.920.204,90, 
contabilizado em longo prazo.  
Foi contabilizado, a título de crédito a receber, a quantia de R$ 530.757.624,33 referente às 
infrações à ordem econômica, contabilizada no curto prazo e R$ 1.103.753.010,43 em longo 
prazo. 
Em relação ao ajuste para perdas da Dívida Ativa não houve nenhum registro contábil. O 
Serviço de Contabilidade entrou em contato com a Procuradoria Federal Especializada do 
CADE para que houvesse manifestação acerca do ajuste para perdas da Dívida Ativa e a 
mesma manifestou-se informando da inexistência de valores a serem contabilizados para tal 
fim. 
Não é demais salientar que esses valores não compõem receita para este órgão, conforme Lei 
12.529/2011, art. 28, inciso IX, § 3° que diz: “o produto da arrecadação das multas aplicadas 
pelo CADE, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos de que trata o art. 13 da Lei n° 7.347/85 e a Lei n° 9.008/95. 

 
Nota 4 – Restos a Pagar 

 
No que se refere aos restos a pagar do exercício de 2018, informa-se o registro contábil de R$ 
21.407.185,23, sendo: 

 Restos a Pagar Processados Inscritos       – R$ 1.057.849,54 

 Restos a Pagar Processados Reinscritos   – R$ 33.576,49, sendo: 

- R$ 22.421,78 (2015NE800209); 

- R$ 5.695,16 (2016NE800243); 

- R$ 4.474,11 (2017NE800017); 

- R$ 985,44 (2017NE800028). 

 Restos a Pagar Não Processados inscritos   – R$ 20.349.335,69  

 Restos a Pagar Não Processados Reinscritos  – R$ 685.065,25 

 
Considerando os valores aprovados na LOA/2018, na ordem de R$ 46.063.141,00, o montante 
inscrito em Restos a Pagar representa 46,47%. Observa-se que em comparação ao exercício 
anterior, houve um aumento no percentual de Notas de Empenho inscritas em Restos a Pagar, 
também em decorrência da liberação orçamentária suplementar na ordem de 20.100.000,00 
ao orçamento inicial. Para a execução dessa suplementação foram necessários vários 
procedimentos licitatórios, concluídos mais intensivamente no último trimestre do exercício. 

  



 

Capítulo 6 - Outras Informações Relevantes 
  



 

Outras Informações Relevantes 

Materialidade 

A materialidade das informações presentes no relato integrado é fruto da 
identificação, avaliação e priorização dos temas relevantes do Planejamento Estratégico do 
Cade 2017-2020, que impactam nossa capacidade de criar valor para a sociedade no curto, 
médio e longo prazo.  

No final de 2017 revisitamos nossa materialidade através do realinhamento 
estratégico do Cade aos desafios que se apresentavam, com vistas a ampliar a escala e a 
efetividade da política de defesa da concorrência. 

Os temas identificados foram avaliados em ciclos de reuniões, que contaram com a 
alta administração, bem como por representantes de diversas áreas, com o objetivo de 
envolver a autarquia com o delineamento de iniciativas até 2020, focando o olhar para as 
oportunidades no longo prazo e para as possibilidades de execução no curto prazo. 

O ano de 2018 foi marcado por grandes avanços e significativas mudanças positivas, 
que projetaram ótimas perspectivas para o futuro da defesa da concorrência. O Cade buscou 
instituir as melhores práticas para o país, por meio de políticas públicas que fortalecem a 
atuação da instituição em âmbito nacional e internacional, colaborando para a consolidação 
da livre concorrência e o combate aos abusos do poder econômico. 

Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Em dezembro de 2018, o Cade foi objeto de deliberação feita pelo TCU no Acórdão nº 

2926/2018 TCU Plenário, que emitiu recomendação ao Conselho para que fossem anexados, 

nos processos de atos de concentração, a memória de cálculo dos índices e outros elementos 

matemáticos que fundamentem suas conclusões. Destacamos que já foram adotadas 

providências para atendimento à recomendação. 

 

 

 

 

 

 

 


