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RESUMO 

 

ALVES, Leticia. O Direito Concorrencial e o Mercado Publicitário. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Monografia). Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo abordar o tema da 
concorrência desleal e o mercado publicitário. No primeiro momento, aborda-se a 
evolução histórica do direito de concorrência no mundo e no Brasil, abrangendo o 
histórico do fenômeno de truste, após a apresentação histórica da concorrência é 
estudado a fundo o mercado publicitário, onde se analisa a distinção da publicidade 
e outros meios de comunicação social como a propaganda; Banner e Marketing, em 
seguida  há o desenvolvimento da parte histórica e a evolução da publicidade no 
mundo e no Brasil, a partir de então, analisando o CONAR que é o conselho 
nacional de autorregulamentação publicitaria, e por fim as razões de fato, onde se  
tem o desfecho da defesa da concorrência no meio publicitário e a observância das 
infrações no contexto publicitário na lei concorrencial brasileira.  

 
 

PALAVRAS-CHAVES: autorregulamentação; publicidade; propaganda; CONAR; 
concorrência desleal; CADE; fenômeno truste; SEAE; defesa da concorrência.



 

 
ABSTRACT 

 

ALVES, Leticia. O Direito Concorrencial e o Mercado Publicitário. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Monografia). Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 

This work of course completion aims to address the issue of unfair competition and 
the advertising market. In the first stage, the historical evolution of the competition 
law in the world and in Brazil, covering the history of the phenomenon of trust, is 
discussed, after the historical presentation of the competition is studied in depth the 
advertising market, which analyzes the distinction of advertising and other media 
such as advertising; Banner and Marketing, then there is the development of the 
historical part and the evolution of advertising in the world and in Brazil, from then on, 
analyzing the CONAR which is the national council of self-regulation advertising, and 
finally the reasons of fact, where has the outcome of the defense of the competition 
in the advertising medium and the observance of the infractions in the advertising 
context in the Brazilian competitive law. 
 
 
KEYWORDS: self-regulation; publicity; advertising; CONAR; unfair competition; 
CADE; truste phenomenon; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O amparo da concorrência na sociedade contemporânea se tornou uma 

cobrança e um controle ao desenvolvimento da economia, pois o direito empresarial 

tende fundar limites ás praticas que poderão afetar a livre concorrência e criar 

prejuízos a essas práticas, quanto à geração de empregos, limitação do 

desenvolvimento tecnológico, ausência de preço justo. As políticas públicas de 

prevenção e repressão das práticas anticompetitivas, vem para abonar as condutas 

que possam consequentemente através dos comportamentos empresariais lesionar 

a concorrência.  

No direito da concorrência o principal conceito é sob o mercado relevante que 

se dividem em dois: o material significa um mercado de prestação de serviços e 

fornecimento de bens, ficando claro que o concorrente que proporcionar o mesmo 

serviço fará parte desse mercado. De outro lado temos o mercado geográfico, que 

se define podendo exerce sua atividade em uma região, Estado, país ou vários 

países, por esse fato que se tem o nome de mercado relevante material.  

Na concorrência também tem atos de concentração, podendo ser horizontais 

que são as incorporações de concorrentes do mesmo mercado relevante e verticais 

que são as aquisições de fornecedores ou clientes em etapas diferentes da 

produtividade sendo mercados relacionados mais não idênticos, incluindo ainda 

nessas relações o conglomerado que seria várias empresas com mercados distintos. 

Cabe lembrar-se das práticas anticoncorrenciais que se dividem em duas etapas 

horizontais que visa reduzir ou eliminar concorrentes por meio de preço, acordos ou 

condições e os verticais que visa às restrições a fornecedores que acabe tendo 

influencia na produção do outro, como por exemplo, discriminação de preços e 

condições, venda casada. 

A concorrência tem sua defesa através do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, composto pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica) que tem poderes para aplicações de sanções de natureza 
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administrativa, incumbindo ao judiciário julgar civilmente e penalmente pelas práticas 

contra a concorrência e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério 

da Fazenda que poderá investigar quanto a praticas empresarias relevância no 

mercado.  

A publicidade é um dos meios mais utilizados para influenciar os 

consumidores e destinatários das suas mensagens sobre um produto ou serviço, 

deste modo é indispensável um sistema que estabeleça padrões éticos que regule 

as atividades realizadas pelo meio publicitário, abordando a auto-regulamentação 

publicitária no Brasil.  

O CONAR é um órgão responsável pelo exercício da atividade autor 

reguladora no campo da publicidade, sendo os casos julgados pelo Conselho de 

Ética do CONAR, o principal objetivo do CONAR é garantir que os anunciantes 

respeitem os princípios éticos perante a publicidade e a concorrência leal, evitando 

que as empresas anunciantes utilizem artifícios desleais para captar a clientela dos 

concorrentes. 
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1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO DIREITO DE CONCORRÊNCIA 

 

 

A expressão inglesa “FAIR PLAY” se remete em fundamentos e como origem 

da legislação da concorrência que visa o caráter de lealdade e competição no 

mercado, o direito da concorrência é justificado pela necessidade de 

regulamentação das imprecisões do mercado que através das deficiências como por 

exemplo os custos, não obtém regular-se exclusivamente pelo equilíbrio entre as 

ofertas e as demandas. Presentemente, a concorrência desleal ao vai-e-vem é 

cenário sob o prisma da defesa dos interesses da sociedade, em específico o 

consumidor, destaca-se o CADÊ que vem impedindo que se formem explorações ou 

diferentes formas de concorrência desleal em nossa economia. 

Os limites para a liberdade de mercado no âmbito jurídico estão amparados 

pela legislação com o objetivo de preservar a concorrência, com os limites as 

práticas eram reprimidas aquelas que julgam ser danosas para a concorrência, um 

exemplo a ser utilizado é a proibição dos acordos anticoncorrênciais, as práticas 

abusivas jogadas em uma posição dominante. O direito da concorrência é 

encontrado na classe superior o que se chama casualmente de direito antitruste e 

aquém deste a repressão a concorrência desleal.  

As abordagens de que a noção de competição é uma só e acaba se 

revelando economicamente por meio do princípio da eficiência, e que através do 

aspecto jurídico os interesses tutelados são os próprios observando a proteção do 

competidor direto incluindo todos os participantes do mercado, sendo eles: 

competidores (produtores, comerciantes, prestadores de serviços) e consumidores 

(interesse coletivo na conservação do mercado). 

A regulamentação da concorrência passou a ser uma repressão a 

concorrência desleal, se tornando um organismo de proteção do direito de 

propriedade, e em seguida passando pela generalização das regras chegando ao 
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direito antitruste sendo vinculado ao chamado sistema econômico liberal, porem 

ocorre que a concorrência não é perfeita e se tem a necessidade de regular as 

consequências dessas imperfeições previstas.  

Com o Sherman Act nos EUA e o surgimento de normas em outros países por 

meio de influência norte-americana acaba ocorrendo o marco de mudanças, 

deixando-se de enfrentar a proteção de interesses das empresas (modelo 

profissional), para encarar a proteção do interesse da sociedade (do consumidor), 

sendo um interesse público genérico na conservação de uma ordem concorrencial 

adequada. 

No modelo Paleo liberal de competição desleal era vinculado ao início da era 

industrial, sendo uma liberdade absoluta de indústria e comercio, neste modelo 

admitia-se qualquer iniciativa que acabaria sendo legitima caso não violasse 

nenhum direito de propriedade de alguém ou que não violasse normas penais, 

cominando em repressivas nas fraudes mais graves, a expressão a ser utilizada 

para essa violação é fraude e a palavra-chave é dolo, Baptista (1996). Com a era 

indústria os próprios grupos empresariais mais fortes começaram a comprimir pela 

criação de uma disciplina da competição, onde surgiu pela primeira vez através de 

jurisprudência. 

Com essas jurisprudências as empresas recorriam a autotutela para se 

defenderem das iniciativas desleais de seus consumidores, com a consequência 

competitiva surgiram a criação de trastes e cartéis e acordos preservativos se 

tornando uma sobrevivência do mais forte. 

Um dos primeiros exemplos que podemos utilizar sobre as normas contra a 

concorrência desleal é a experiência da Alemanha, em 1869 o tribunal 

(REICHSGERICHT) mencionava que toda conduta concorrencial que não fosse 

expressamente proibido pela lei era aceitável, ou seja, o princípio da liberdade de 

indústria e comercio. A defesa da competência desleal se cresceu com apoio na 

jurisprudência e esta foi sofisticada sobre o princípio da responsabilidade civil, 

Baptista (1996).  

A responsabilidade extracontratual surgiu por meio de um sistema normativo 

sobre competição desleal, toda desordem era punido, ainda que o foco não fosse a 

propriedade industrial como: os ornamentos, segredos industriais, crédito industrial, 

reputação, marcas, denominações de origem, onde passaram a ser protegidos, 

pode-se falar que o ato de concorrência desleal era considerado como um ato ilícito 
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profissional, existiam corporações profissionais a agirem e tipificarem algumas 

presunções de concorrências desleal. 

Com essa experiência na Europa continental se desenvolve a doutrina da 

concorrência desleal, onde antes tínhamos apenas jurisprudência para tentar 

responsabilizar a competição desleal, estabilizada em alguns pontos básicos tais 

como a determinação do bem jurídico protegido, identificação dos critérios 

identificadores da deslealdade e o estabelecimento dos pressupostos de aplicação 

desse direito, entretanto o fundamento continua a ser individualista seguindo assim o 

direito subjetivo que é lesionado pelo ato de concorrência desleal.  

A linhagem individualista tem o ato do Estado em se cobrir de um caráter de 

neutralidade passiva de conflitos entre empresários, essa atitude acarreta na 

proteção de posições conquistadas no mercado e acaba-se fortalecendo os mais 

fortes ocasionando o monopólio. Em alguns países a clausula geral age como um 

gerenciador de parâmetros profissionais como exemplos: na lei alemã discorre sobre 

os bons costumes, na lei italiana de correção profissional, na lei da suíça a boa-fé 

objetiva e na lei de paris em usos honestos em matéria industrial e comercial.  

Essas expressões tem a interpretação de duas vertentes sendo que uma se 

baseasse nos usos e costumes do mercado sendo uma visão sociológica, 

constituindo um foco mais objetivo tendo como foco a conduta, e a outra em uma 

interpretação moral sendo uma corrente deontológica tendo um modo de ver 

subjetivo onde se tem a conduta valorada, ordenando um alvo fraudulento, a má-fé, 

a consciência de agir deslealmente. As duas correntes têm em comum uma conduta 

que abrange o que é ilícito só o que se realize numa relação de concorrência, o que 

leva a entender que a vítima e o delituoso sejam os empresários, Baptista (1996).  

A anulação da ligação entre o interesse do empresário concorrente tendo sua 

conduta profissionalmente correta e o interesse social predominado, aos poucos faz 

com que a sociedade tenha o interesse na existência da concorrência e não o abrigo 

de posições de mercado como andava ocorrendo, com o objetivo de proteção acaba 

ocasionando em direitos dos consumidores onde passa-se a ter um mercado livre e 

competitivo representando o interesse público. O Estado deixa de ser neutralidade 

passiva para ser uma intervenção ativa. 

Com essa nova face do Estado ocorre que se deixa de regular as ações do 

empresário sobre o foco das incorreções das condutas e padrões de classes 

empresariais, com essa mudança drástica acabou se tornando péssima para os 
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empresários e do ponto de vista do direito dos consumidores a um melhorando no 

mercado competitivo e de livre acesso passam a ser incriminadas as práticas de 

preços probatórios, os cartéis, alguns acordos de distribuição, vendas vinculadas e 

tudo que infrinja a livre concorrência justa, nascendo assim o direito antitruste, 

Baptista (1996).  

O direito antitruste passa a ser uma exigência legal, começa aqui as normas 

de proteção ao consumidor individual que antecipam a proteção em massa dos 

consumidores, protegendo assim as regras de defesa da concorrência e não dos 

concorrentes, onde antes se tinha a lei da sobrevivência do mais forte no mercado.  

O direito antitruste acaba protegendo o conjunto de comportamentos individuais e 

coletivos diante da produção, distribuição e consumo dos bens, sendo um direito 

regulador dessas condutas.  

Com o surgimento de racionalização da economia em garantir a todos a 

possibilidade de desempenhar uma atividade econômica houve a necessidade de 

regular os abusos, pois com a nova possibilidade surge uma posição dominante 

querendo viciar o mercado com práticas anticoncorrenciais como também utilização 

de artifícios e fraudes na venda de mercadorias. A antiga lei antitruste considerava 

crime contra a economia popular todo acontecimento que pudesse representar um 

dano ativo ou potencial ao patrimônio de várias pessoas, sendo classificados como 

crime os monopólios, artifícios, fraudes e abusos contra a economia pública. 

No Brasil a Constituição Federal de 1937 em seu artigo 135, advertia a 

possibilidade de intervenção estatal para coordenar os fatores de produção para 

evitar ou ressalvar os seus conflitos, entretanto o artigo 141 estabelecia o princípio 

da proteção a economia popular, aonde fundamentava a fixação de preços através 

de acordos com empresas e as vendas abaixo do preço de custo, conforme o 

decreto-lei 869 de 1938 que tipificava essas condutas como açambarcamento de 

mercadorias, Leal (2012).  

O Governo Collor após a Constituição Federal de 1988, dando continuidade a 

tentativa de liberalização da economia nacional, teve a necessidade de ter um 

instrumento normativo que pudesse conter os abusos de poder econômico em um 

mercado que deveria se autorregular, com esse intuito foi adotada a Lei.8158 de 

1991 que criou a Secretaria Nacional de Direito Econômico – SNDE com o designo 

de limitar e corrigir os comportamentos de empresas que pudessem afetar 

diretamente ou indiretamente, os mecanismos de formações de preços, a livre 
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concorrência, a liberdade de iniciativa ou os princípios constitucionais da ordem 

econômica. O desempenho do CADE ganhou nova importância com o auxílio da 

SNDE, através da adoção de decisões técnicas em casos de grandes repercussões. 

Em 1994 vigorou a Lei 8.884, que transformou o CADE em autarquia Federal 

aonde se implementou o Sistema brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), 

marcado pela atuação coordenada da Secretaria de Acompanhamento Econômico 

do Ministério da Fazenda – SEAE/MF, da Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça – SDE/MJ e do CADE. Com os avanços obteve melhorias na 

fiscalização das infrações à ordem econômica e enalteceu a importância da atuação 

da análise de atos de concentração econômica, mesmo com uma legislação 

antitruste no Brasil não foi suficiente para impedir que o desenvolvimento econômico 

se formasse nas seguintes características:  

 

 

a) elevada concentração econômica e produção voltada para o 
exterior;  
b) dependência estrutural da economia em relação ao poder 
econômico; 
c) industrialização baseada no incentivo à grande empresa 
brasileira de capital nacional ou estrangeiro; brasileira de 
capital nacional ou estrangeiro;  
d) surgimento do mercado interno apenas com a urbanização e 
industrialização; e  
e) preponderância de estratégias de atuação concertada entre 
Estado e setor empresarial. (CARVALHO, LIMA, 2012, p.17). 

 

 

Surge um reequilíbrio entre a defesa da concorrência e a regulação, a defesa 

da concorrência provoca uma incidência nas relações econômicas em que se tem o 

caráter reativo, residual e eventual aonde se tem o estimulo ao processo adaptado. 

Em meados de 2004, resultou na aprovação no dia 05 de outubro de 2011, uma 

inovação na defesa da concorrência a nova lei 12.529/11. 

A Lei 12.529 gerou grandes alterações no SBDC, sendo elas: a análise de 

estruturas, a análise de condutas e o exercício da advocacia da concorrência. Essa 

nova lei concretizava avanços na implementação política no âmbito do SBDC, a 

importância da política brasileira de defesa da concorrência é que se tem cada vez 
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mais uma maior organização entre a repressão as infrações contra a ordem 

econômica na esfera penal e na esfera civil.  

Como pode-se observar, a nova lei trouxe avanços institucionais relevantes 

no SBDC, porem se tem três objetivos fundamentais: promover o adequado e 

eficiente cumprimento da função pública, controlar o exercício da atividade estatal 

em vista do respeito aos direitos e garantias individuais e legitimar a atuação estatal.  

 

 

1.1 O HISTÓRICO DO FENÔMENO DE TRUSTE 
 

 

O truste pode ser considerado uma situação jurídica onde uma pessoa 

adquire determinado bem, em atitude fiduciária em um regime especial de amparo 

patrimonial adotando o dever de aplicá-lo em determinada finalidade. O foco 

principal dessa circunstância jurídica é o reconhecimento do fenômeno denominado 

de “dupla-propriedade”, ocorre que sobre um mesmo bem o qual é transferido ao 

fiduciário acaba existindo mais de um direito de propriedade. Os tribunais 

consideram segundo direito de propriedade como superior ao do fiduciário, assim 

admitiria ao truste assumir uma eficácia real tornando o instituto algo seguro para as 

práticas de determinadas atividades, como por exemplo a constituição de garantias 

ou administrações de patrimônios de terceiros.  

Para obter uma nova passagem diferente do trilhado, o julgamento do truste 

deve desconsiderar certos comportamentos do sistema para buscar sua 

funcionalidade e seus valores. Miguel Reale propõe a concepção do instituto como 

“modelo” onde não se encara o truste como um conjunto de elementos compostos 

através de uma construção histórica simbólica e ligados a determinadas aparências 

de um sistema jurídico, e sim como uma “estrutura normativa” que organiza as 

situações fáticas onde se tem uma qualificação de comportamentos futuros a que se 

atrelam a determinadas consequências, Martins (2017).  

A ideia aplicável na sociedade romana para a busca do sentido de fidúcia 

acaba não se tornando gratuita, em sua origem o truste se aproximava do pacto 

fiduciário romano, isto é, onde transferia determinado bem a outra pessoa para 

acatar uma finalidade especifica, quando era cumprida essa finalidade onde se 
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executou a transferência, o fiduciário romano deveria restabelecer a propriedade ao 

proprietário original ou aquele denominado beneficiário.  

A fidúcia romana quão no truste, a obrigação tinha um caráter pessoal no 

alcance em que houvesse a quebra da fides aonde teria a venda da coisa a um 

terceiro por exemplo: aquela pessoa em que acreditou na palavra alheia teria 

somente o direito a indenização dos prejuízos e não o direito de recuperar a coisa. 

Na Corte, tal direito decorria do acontecimento de o fiduciário ter empenhado sua 

palavra ao aceitar os encargos do truste, portanto, por um lado isso gerava um dever 

de consciência para o fiduciário, entretanto, levava a necessidade de proteção da 

pessoa que confiou na palavra deste, isto é, o beneficiário.  

Através desse dever de consciência passou a habitar os limites de proteção 

do beneficiário, não somente contra o fiduciário, mas também englobando a relação 

a terceiros que acaba-se se envolvendo na situação jurídica do truste contraindo o 

bem afetado, se estes terceiros estivessem de boa-fé, ou seja, consciência limpa a 

obtenção do bem seria reconhecida como legitima e portanto passariam a ser 

proprietários exclusivos do bem, entretanto, caso tivessem adquirido o bem com 

violação a sua própria consciência onde poderiam conhecer ou ter reconhecido o 

truste a aquisição passaria a ser ilegítima e os mesmos cairiam a ter que atuar como 

trustes do bem. É importante ressaltar que a fidúcia teria seu lado negativo porem 

positivo também, pelo lado negativo no sentido de justificar a responsabilidade civil 

do fiduciário, entretanto um efeito positivo que seria a criação de obrigações para o 

fiduciário e assim estabelecendo segurança a atuação do mesmo, Martins (2017).  

O tema abrange tamanha conexão e interpretação que acaba se dividindo em 

três grupos:  

 

 

Aqueles que alegam que haveria apenas o valor fidúcia e 
mecanismos para sua proteção e preservação; os que 
entendem que a segurança seria o valor principal e a fidúcia 
seria um mero “perfume”, e ainda aqueles que, como será aqui 
defendido, entendem que fidúcia e segurança são os dois lados 
de uma moeda, que, embora um dos lados da moeda esteja 
virado para cima, em determinado momento, isto não anula seu 
outro lado. (MARTINS,2017, p. 39). 
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O Autor Pierre Lepaulle, cita a afetação patrimonial quando se aplica um 

propósito essencial em cima de um determinado patrimônio, esse propósito no caso 

do truste seria a finalidade que se persegue, tratando-se de uma causa 

objetivamente aferível que se depara por trás da criação do truste, Martins (2017).  

Essa criação acabou tendo consequências sendo elas:  

 

 

Quando o fiduciário ou o beneficiário agem em nome próprio, 
no curso normal de suas vidas, contraindo obrigações etc., 
seus credores não terão sobre os bens em truste uma garantia 
em caso de inadimplemento, tal como ocorre com o restante de 
seus patrimônios. Por outro lado, caso tais obrigações venham 
a ser contraídas em relação à administração ou à consecução 
das finalidades do truste, é lícito que seus efeitos fiquem 
restritos aos ativos e passivos que compõe o patrimônio 
afetado, preservando, por outro lado, o restante de seus 
patrimônios. (MARTINS,2017, p.41). 

 

 

O valor de segurança não afeta apenas o fiduciário e o beneficiário, mas 

também o próprio instituidor do truste, este também fica evitado não apenas em 

restituir os bens em truste, e ainda podendo mediante acordo com o fiduciário 

atribuir aos objetos e bens nova finalidade, na medida em que ambos perderam o 

poder de livre disposição sobre o bem. Contudo, fica claro evidenciar que a 

segurança é um dos valores sobre qual se construiu a figura do truste, permitindo 

assim que está se desenvolvesse e não ficasse apenas atrelada na autonomia em 

relação a fidúcia.  

A noção de propriedade na fiduciária em qualquer modalidade é indissociável 

do valor fidúcia, ou seja, por trás da propriedade rege a força de um ato de fidúcia 

com suas medidas em casos diferentes, como menor naquelas que tem garantias e 

maiores nas de administração, porem sempre presente. Com isso na alienação em 

garantia temos dois atos fiduciários que são: a transferência de uma propriedade em 

garantia ao proprietário fiduciário, e de outro, a transferência da posse direta do bem 

ao devedor.  

Através desse duplo ato de transferência fiduciário haverá uma necessidade 

de proteção, no caso do devedor fiduciante sua proteção está prevista no Art.66-B, 

§.2°, da Lei 4.728/1965:  
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Art.66-B, § 2°: O devedor que alienar, ou der em garantia a 
terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, 
ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código 
Penal (BRASIL, Lei nº 4.728, 1965). 

 

 

Alfredo Buzaid, esclarece que o domínio não era apenas formal ou limitado, 

pois o fiduciário encontrar-se indiretamente vinculado no exercício de suas 

capacidades de proprietário, as obrigações assumidas em face do fiduciante em 

relação a natureza de boa-fé do negócio fiduciário, caso ele deseje evitar 

responsabilidades devera não contravir obrigações, Martins (2017).  

No Direito brasileiro, a fidúcia como elemento da relação obrigacional acaba 

fortalecendo os vínculos das relações jurídicas obrigacionais, já que a parte da 

relação já está marcada pelo elemento fiduciário colocando em uma posição de 

maior vulnerabilidade. Com o dever de boa-fé as espécies de propriedade fiduciária 

foram positivadas em um conjunto de deveres de conduta, com o objetivo de 

proteger o fiduciante.  

A fidúcia terá o valor da segurança assumindo na propriedade fiduciária um 

duplo efeito, na primeira sua aparência interna a segurança fundamenta a afetação 

patrimonial, onde sua causa é apenas os riscos internos a relação jurídica. Na 

segunda seu aspecto é externo, onde se limita os efeitos das relações jurídicas do 

credor em relação ao conjunto de bens que englobam a propriedade fiduciária.  

Quando se há um patrimônio de afetação em uma incorporação imobiliária, os 

direitos e bens e seus complexos de relações jurídicas que estiverem envolvidos no 

patrimônio fiduciários não se podem comunicar com o patrimônio do fiduciário ou 

com os empreendimentos imobiliários desenvolvidos pelo próprio incorporador, o 

objetivo é a proteção do patrimônio de afetação em relação a situação econômico-

financeira do fiduciário e não somente proteger o patrimônio das relações jurídicas 

do fiduciário com terceiros.  

Portanto, apesar do patrimônio de afetação ter se regulado de forma melhor e 

completa referente os efeitos do valor fidúcia, encontramos a proteção contra as 

demais relações jurídicas do fiduciário e de sua situação jurídica em todas as 

espécies de propriedade fiduciária.  
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Para melhor proteção foi criada uma lei antitruste que deu origem pelo 

Sherman Act, lei americana no dia 2 de julho de 1890, complementada pelo Clayton 

Act em 1914 e pela lei que criou no mesmo ano, o Federal Trade Comission, que foi 

a agencia antitruste americana, no qual o nosso CADE se inspirou. 

A Lei n° 8.884/94 foi revogada pela nova lei que no dia 29 de maio de 2012 

entrava em vigor a Lei n° 12.529, publicada em 30 de novembro de 2011, essa lei 

estrutura o SBDC, impondo a repressão contra as infrações cometidas contra a 

ordem econômica. O CADE é o principal órgão criado pela a legislação antitruste, 

que tem o objetivo de: a- analisar preventivamente atos de concentração 

empresarial, como fusões e incorporações de empresas (controle de estruturas), b- 

punir agentes econômicos que atentem contra a ordem econômica, praticando atos 

como cartéis ou preços predatórios (repressão de condutas) e c- difundir a chamada 

“cultura da concorrência” pelo país. 

 

 

1.1.1 Histórico do direito de concorrência no Brasil 

 

 

A Defesa da concorrência no Brasil possui base constitucional, pois constitui a 

livre concorrência, a Constituição Federal traz expressamente em seu art.173, § 4º, 

que “A lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” e no art. 

170, IV “livre concorrência”, segundo Ferraz Júnior (2011), sendo assim, no Direito 

concorrencial não poderá haver nenhuma limitação ou constrangimento pelos 

agentes econômicos.  

Além da Constituição Federal a concorrência é defendida pelo SBDC, que é 

composto pela SEAE/MF (Secretária de Acompanhamento Econômico, do Ministério 

da Fazenda) que emiti pareceres sobre aspectos econômicos, SDE/MJ (Secretaria 

de Direito Econômico, do Ministério da Justiça) que tem a funções de investigar e 

receber denuncia, conhecendo e apurando as mesmo de infrações à ordem 

econômica procedendo ao processo para o CADE para julgamento. Como podemos 

ver a defesa da concorrência é composto por três órgãos para analisar, receber e 

julgar as ações que vão contra as regras da livre concorrência.  
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Esses órgãos são responsáveis pela aplicação da concorrência no Brasil 

tendo duas abas: o controle das estruturas, que representa o controle das 

concentrações econômicas que limitam ou prejudicam a livre concorrência e controle 

das condutas que abrangem o comportamento dos agentes econômicos.  

O CADE é a instancia decisória do SBDC, é composto por 6 conselheiros e 

um presidente, compete ao mesmo analisar e julgar os processos administrativos e 

de concentração econômica como por exemplo: controle de condutas, controle de 

estruturas. Segundo Ferraz Júnior (2011), o direito da concorrência não está 

preocupado com a forma societária que determinado negócio possa ter, mas sim 

com os efeitos que este possa gerar em determinado mercado relevante.  

Com a entrada em vigor da nova lei de defesa da concorrência brasileira- Lei 

n°12.529 de 2011 revogando a Lei °8.884 de 1994, houve alterações e inovações 

com o intuito de  melhorar o jurídico-normativo do direito da concorrência ou direito 

antitruste brasileiro, esse direito acaba se revestindo em um conjunto de normas e 

princípios que acabam sendo garantias, tendo como base os preceitos 

constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência do sistema brasileiro, atuam de 

forma preventiva, repressiva e educativa em prol do mercado dos consumidores e 

da economia nacional.  

O principal atuante do direito antitruste é o CADE, acompanhado da 

secretaria de acompanhamento econômico- SEAE, o sistema brasileiro de defesa da 

concorrência foi reestruturado, foi modificado o administrativo com o objetivo de 

aprimorar a eficiência e celeridade nas investigações e julgamentos das condutas 

anticompetitivas, e nas análises de operações de concentrações de empresas.  

As investigações e julgamentos tornaram-se uma única autarquia federal (o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica), com o intuito das atuações serem 

mais eficientes do SBDC, não cabendo recursos de suas decisões na esfera 

administrativas.  

 

 

[...] o novo modelo institucional adotado pela Lei, ao concentrar 
as principais funções em um único órgão, o CADE, 
racionalizará as atividades e trará ganhos de eficiência e 
escala ao SBDC, evitando-se as repetições de funções 
anteriormente encontradas na Lei 8.884/1994 entre SEAE, 
SDE e CADE. É de se esperar, portanto aumentos de 
intensidade e qualidade na aplicação da Lei a partir dos ganhos 
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que deverão surgir com atuação do “novo-CADE”. Essa é uma 
das maiores novidades desta Lei. (ANDERS, 2012, p. 15) 

 

 

Dentro do CADE foram criados o Tribunal de Defesa Administrativa – TDA 

que possui função judicante, a Superintendência-Geral - SG é responsável pela 

instrução processual e o Departamento de Estudos Econômicos – DEE pela 

elaboração de estudos e pareceres.   

Nas competências o CADE visa garantir a livre concorrência no âmbito do 

poder executivo, investigando e decidindo em última instância sobre a concorrência, 

com isso acaba possuindo três funções: preventiva, repressiva e educacional. 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica atua de três formas 

principais: preventivamente, repressivamente e de forma educacional. Diante de 

uma atuação preventiva, o CADE, por meio do controle de concentrações, analisa as 

operações que possam ter maior impacto no mercado e que possam afetar a livre 

concorrência, concedendo a autorização para a realização dessas operações. Por 

outro lado, quando atua em sua forma repressiva, o Conselho averigua as práticas 

que visem à dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento 

arbitrário dos lucros, instaura os processos, decide e aplica as penalidades cabíveis, 

Voronkoff (2012). 

O CADE e a SDE se juntaram em um único órgão, dando mais autonomia às 

investigações uma vez que toda a estrutura investigatória é levada para dentro da 

autarquia o que não ocorria na lei revogada, em que os órgãos permaneciam 

vinculados a Administração Pública direta funcionando com os interesses do 

Ministério da Justiça, da Fazenda e do Governo Federal. A diminuição dessa 

estrutura de investigação e instrução dos processos administrativos na Lei n° 

12.529/2011 será benéfica ao SBDC, porque tal estrutura estará separada da 

administração Pública direta, sobre livre pressão governamental e política, assim 

sendo mais facilitada para a implantação de uma política de Estado para a defesa da 

concorrência pelo CADE. 

Quanto a atuação repressiva, o art.36 da Lei n° 12.529/11 especificamente o 

inciso I, dispõe que: 
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Art. 36.  Constitui infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 
seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:  
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa. (BRASIL, Lei nº 12.529, 
2011). 

 

 

 Portanto, a atuação repressiva representada pelo art. 36 da Lei n°12.529/11 

dispõe que será penalizado quem com dolo ou sem dolo atentar contra a ordem 

econômica mesmo se não chegar a produzir efeitos serão penalizados. Esse artigo 

em seus seguintes incisos abrangem melhor a represaria contra formas de 

prejudicar que para a caracterização pode ser que produza ou possa produzir a 

dominação de mercado, o aumento arbitrário dos lucros, prejudique, de qualquer 

forma, a livre concorrência ou livre iniciativa ou exerça abuso de posição dominante.  

O conselho administrativo de defesa econômica no Processo Administrativo 

nº 08012.001376/2006-16traz a condenação da empresa a pagar a multa por ter 

violado as regras do CADE.  

 

 

[...]em razão do cumprimento das obrigações estabelecidas 
nos respectivos Termos de Compromisso de Cessação 
celebrados com o Cade; e pela condenação das 
Representadas Mitsubishi Eletric Corporation (Melco) e Toshiba 
Corporation, pela prática de infração à ordem econômica, nos 
termos do art. 20, incisos I, II e III c/c art. 21, 
incisos I, II, III, IV e X, da Lei nº 8.884/1994, correspondentes 
ao art. 36, incisos I, II e III c/c seu § 3º, inciso I, 
alíneas a, b, c e d, da Lei nº 12.529/2011, com aplicação de 
multas nos valores de R$ 4.667.293,83 (quatro milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e três 
reais e oitenta e três centavos) e R$ 445.060,39 (quatrocentos 
e quarenta e cinco mil sessenta reais e trinta e nove centavos), 
respectivamente, a serem pagas no prazo de 30 (trinta) dias da 
publicação da decisão e pelo envio de cópia da decisão ao 
Ministério Público Federal no Estado de São Paulo (PR/SP) e 
Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), tudo nos 
termos do voto da Conselheira Relatora; o Conselheiro João 
Paulo de Resende proferiu voto acompanhando a Conselheira 
Relatora, mas divergindo com relação a dosimetria das multas 
aplicadas às Representadas Mitsubishi Eletric Corporation 
(Melco) e Toshiba Corporation, pelo que propôs o valor de R$ 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11275156/artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11275135/inciso-i-do-artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11275113/inciso-ii-do-artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11275080/inciso-iii-do-artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11275048/inciso-iv-do-artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11274863/inciso-x-do-artigo-21-da-lei-n-8884-de-11-de-junho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103268/lei-antitruste-lei-8884-94
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488410/artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488391/inciso-i-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488369/inciso-ii-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488348/inciso-iii-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488279/par%C3%A1grafo-3-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488264/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488243/alinea-a-do-inciso-i-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488223/alinea-b-do-inciso-i-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488204/alinea-c-do-inciso-i-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488184/alinea-d-do-inciso-i-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1030141/lei-12529-11
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3.179.047,39 (três milhões, cento e setenta e nove mil quarenta 
e sete reais e trinta e nove centavos), para cada 
Representada[...] (JUSBRASIL, 2018) 

 

 

Outra pratica é a questão do preço predatório, que é a pratica definida de 

preços abaixo do custo, com o intuito de eliminar concorrentes para após explorar o 

poder do mercado. Qualquer empresário que se sentir prejudicado deve fazer a 

denúncia junto ao órgão de defesa da concorrência para investigações, será 

observado se o valor e demais condições do mercado trata de preço precatório ou 

apenas da eficiência real da concorrência, como podemos visualizar o exemplo 

acima citado. 

A principal mudança da Lei n° 12.529/11 está expressa no art.37 e seus 

incisos, que se refere aos critérios valorativos das penalidades, no caso do inciso I,  

foram reduzidos de 1% a 30% do valor do faturamento bruto do último exercício da 

empresa anterior à instauração do processo administrativo para 0,1% a 20% desse 

valor , no caso das pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que 

não exerçam atividade empresarial, o valor passou de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 

(seis milhões) de UFIR para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 

2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) (inciso II da nova lei, e inciso III da antiga 

lei). Por último, no caso do administrador a multa foi reduzida de 10 % a 50% para 

1% a 20%.  

Uma das condutas na concorrência é o cartel, sua responsabilidade é julgar e 

punir administrativamente em instância única pessoas físicas e jurídicas que 

cometam qualquer tipo de infração à ordem econômica, não havendo possibilidade 

de recurso para outro órgão,  qualquer acordo ou prática concertada entre 

concorrentes para fixar preços, dividir mercados, estabelecer quotas ou restringir 

produção, adotar posturas pré-combinadas em licitação pública, ou que tenha por 

objeto qualquer variável concorrencialmente sensível. Os cartéis, por implicarem 

aumentos de preços e restrição de oferta e nenhum benefício econômico 

compensatório, causam graves prejuízos aos consumidores tornando bens e 

serviços completamente inacessíveis a alguns e desnecessariamente caros para 

outros. 

Para maior esclarecimento pode-se usar como exemplo que em: 22 de julho 

de 2009, diante do Processo Administrativo nº 08012.003805/2004-10 o acordão foi 
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proferido na sessão ordinária de julgamento nº 448, o CADE aplicou multa contra a 

Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV no valor de R$ 352.000.000,00 

(trezentos e cinquenta e dois milhões de reais), correspondentes a 2% do 

faturamento bruto da empresa no exercício anterior.  

O CADE tem um controle preventivo sobre atuações de concentrações, tem 

por objetivo proteger o mercado e os consumidores sobre os abusos que possam 

surgir das concentrações com o intuito de aumentar o lucro incessante de uma 

empresa, portanto, este controle verifica se determinada ação induzira o 

desenvolvimento econômico e o fortalecimento da competitividade no mercado, ou 

se acabará causando prejuízos à concorrência e a coletividade.  

O CADE e o Seae (Secretária de acompanhamento econômico), também 

analisa os atos de concentração, de modo a reprimir a excessiva concentração que 

impossibilita a concorrência. Pode-se dizer que possui três funções: função 

preventiva (controle de fusões, incorporações e outros atos de concentração 

econômica), função repressiva (combate à cartéis e outras condutas nocivas à livre 

concorrência) e função educativa (instruir o público sobre a importância da 

concorrência, bem como as condutas nocivas ao sistema econômico). 

No art.90 traz expressamente uma série de atos que são considerados como 

operações de concentração:  

 

 

Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato 
de concentração quando: I - 2 (duas) ou mais empresas 
anteriormente independentes se fundem; II - 1 (uma) ou mais 
empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou 
permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários 
conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por 
via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle 
ou partes de uma ou outras empresas; III - 1 (uma) ou mais 
empresas incorporam outra ou outras empresas; ou IV - 2 
(duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, 
consórcio ou joint venture.( BRASIL, Lei nº 12.529, 2011) 

 

 

Esse artigo acaba visando garantir mais segurança jurídica aos empresários 

por meio das operações que deverão ser analisadas pelo CADE. Exemplo, foi o que 

aconteceu com a aquisição da Garoto pela Nestlé. Em 2002, a Nestlé Brasil Ltda 
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resolveu incorporar a Chocolates Garoto S/A. O CADE, após o julgamento, negou a 

operação de concentração, afirmando que tal ato traria prejuízos aos consumidores 

e a livre concorrência. 

No Art.88, § 2º descreve o controle dos atos de concentração que deveriam 

ser realizados no prazo de 240 dias contados do protocolo da petição ou de sua 

emenda, o CADE se empenha nos casos onde as operações possam exercer perigo 

a livre concorrência e tem o foco de aliviar os recursos de seus órgãos para uma 

atuação de forma mais expressiva nas análises das condutas anticompetitivas ou 

infrações à ordem econômica.  

No ano de 2011 (sob a égide da lei anterior) a média geral era de 154 (cento 

e cinquenta e quatro dias). O objetivo do CADE acaba sendo a diminuição do 

número de condutas anticompetitivas no Brasil, o mesmo possui uma ajuda de 

extrema importância que seria a atuação da advocacia nacional no auxílio ao SBDC, 

com as sanções aos atos infracionais a ordem econômica e as condutas infracionais 

perpetradas pelos agentes econômicos entre eles mesmos.  

Portanto, as modificações e novidades que a Lei n°12.529/11 trouxe foram as 

alterações na estrutura administrativa do SBDC, modificação do procedimento dos 

atos de concentração, trazendo ainda vantagens na medida que se aprimoram mais, 

acelerando a atuação do CADE e o tornando mais eficiente em favor dos agentes 

econômicos, do mercado interno e da sociedade brasileira como um todo. 
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2 O MERCADO PUBLICITÁRIO 

 

 

2.1 DISTINÇÃO DA PUBLICIDADE DE OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE 

SOCIAL 

 

 

Além da publicidade, existem outros meios de comunicação sendo a 

propaganda, o marketing e banner.  

Marketing é entendida pelo Autor Silva, que constitui conquistar e manter 

clientes, sendo uma filosofia de empresa já que a ciência é de encontrar como fazer 

uma empresa vender melhor e mostrando como ela funciona. O Erbolato segue a 

definição da associação americana de marketing, que menciona que marketing é a 

cumprimento das atividades que acarretam no andamento de serviços e 

mercadorias do produtor aos consumidores finais, comerciais e industriais, 

englobando pesquisas de mercado sobre fixação de preços, publicidade e promoção 

de vendas. 

Para os autores Barbosa e Rabaça, as atuações de marketing envolvem 

produto e serviço, com o objetivo de agradar as necessidades de consumo e criar 

necessidades, com o artifício de tornar ótimo os ganhos de uma empresa, de modo 

a assegurar a sua expansão.  

Os autores creem que o marketing se divide em 6 áreas fundamentais sendo 

elas: pesquisa de mercado que aponta os fatos e tendências do mercado para a 

facilidade de tomar decisões baseando na realidade, o planejamento do produto que 

consinta nas necessidades do consumidor, admitindo a empresa o uso absoluto de 

sua capacidade produtiva, a determinação de preços que seria a fixação do preço do 

produto em função dos seus custos e dos fatores de mercado, a propaganda onde 

se consumidor conhece o produto, a promoção de vendas que estimula o aumento 
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de vendas levando o produto ao consumidor, e por fim a distribuição onde se leva 

fisicamente o produto do fabricante ao consumidor final.  

Nos últimos anos apareceram novas modalidades de marketing podendo ser 

classificadas como marketing de serviços, ecológico, esportivo, institucional, social e 

entre outros... a mais utilizada nos dias atuais é a web marketing ou marketing on-

line, que é um anexo de atividades técnicas de marketing que aproveitam as 

ferramentas disponíveis no world wide web (www), tendo vendas on-line, 

promoções, serviços gratuitos, listas de discussão, analise e monitoramento da 

audiência. Portanto, o marketing é conhecido como uma estratégia empresarial de 

otimização de lucros, com a manipulação de produção de ofertas, necessidades e 

preferências dos consumidores.  

Silva também aborta sobre a propaganda, onde se tem dois sentidos dobre a 

propaganda, uma sendo política onde é a divulgação de doutrinas, opiniões e 

afirmações fundamentadas em fatos falsos ou verdadeiros com o objetivo de 

influenciar o comportamento do público, e a outra comercial seria uma divulgação de 

mensagens através de anúncios com o objetivo de influenciar o público como 

consumidor.  

A propaganda é estimada como uma técnica do âmbito de vendas em massa 

e assumiu através da língua latina o sinônimo de publicidade, a propaganda acaba 

sendo considerada meio de anuncio tendo a vantagem de compreender qualquer 

espécie de propaganda como exemplo ela também abrange religião, pois a 

propaganda foi utilizada pela igreja católica no século XVII. A palavra propaganda é 

gerúndio do verbo propagare que significa propagar, estender, multiplicar, algo que 

abranja propagando ideias, crenças, princípios e doutrinas.  

O Autor Erbolato define a propaganda sendo um conjunto de atividades que 

influencia o homem, com objetivo religioso, cívico ou político, porém sem finalidade 

comercial, a classificação de propaganda segundo Erbolato é: propaganda direta 

que significa enviar ao consumidor anúncios de diversas natureza, propaganda falsa 

onde se tem o anuncio do produto engajando qualidades ou vantagens que o 

produto não possui, propaganda no ponto de venda aonde se tem o anuncio e o 

produto junto. 

Para Barbosa e Rabaça propaganda é um processo de informações com 

objetivo de influenciar opiniões, sentimentos e atitudes do público, é um conjunto 

onde se tem os meios de comunicação para a divulgação das vantagens e 
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qualidades do produto, incluindo marca, ideia, doutrina ou instituição. Para os 

autores a classificação de propaganda pode ser: propaganda comparada onde 

através de persuasão e declarações favoráveis acaba elevando tal marca, 

propaganda política onde se tem o objetivo a conservação e a conquista do poder e 

a propaganda sublimar onde se tem a transmissão da mensagem no anuncio porem 

não são percebidas pelo público.  

De acordo com Strauss e Frost, propaganda é uma informação não-pessoal 

por ser vinculada em diversas mídias, essa forma é persuasiva e dados sobre o 

produto e serviços, para os autores relacionar a internet todo espaço pago em sites 

ou e-mail pode ser identificada como propaganda, ou seja, qualquer meio pago que 

transmita ideias, produtos ou serviços é considerada propaganda. A publicidade e 

propaganda tem objetivos diferentes porem pontos comuns, como as técnicas e os 

veículos que são anunciados, a propaganda é um conjunto de ideias que tende a 

influenciar o homem com objetivos religiosos, políticos e cívico, já a publicidade tem 

caráter comercial.  

Anuncio para Silva seria uma mensagem de venda, com qualquer forma de 

identificação, com o intuito de influenciar compradores de uns serviços ou produto 

transmitida por vários meios de comunicação. Para Erbolato o anuncio é um texto 

podendo ser ilustrativo ou não que é divulgado nos veículos de comunicação social, 

para incentivar ou oferecer. Já Barbosa e Rabaça o anuncio é um meio de informar 

ao público qualquer assunto, podendo ser ainda uma mensagem de propaganda 

elaborada com finalidades comerciais, institucionais e políticas, passando a ser 

considerada informação publicitária de uma marca, produto, serviço e outros... 

podendo classificar ainda o anuncio como a aparição inclusos nos filmes, postagens, 

programas de televisão. 

Como citar artifícios de comunicação e não mencionar banner? de acordo 

com Millward Brow Interctive e Brennan, o banner é um anuncio também e comum 

no mundo da internet, o que diferencia o banner de outros anúncios é que permite o 

usuário a clicar no anuncio obtendo maiores informações sobre o produto ou serviço 

ali anunciado, além de obter diferente formatos que acabe conseguindo a atenção 

do usuário como sons, animações e entre outros, assim estimulando o usuário a 

compra.  

Para Strauss e Frost, conceituam o banner como algo publicitário de formato 

retangular ou quadrado que ocupam um lugar nas páginas dos sites, podendo 
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transmitir vídeo e áudios em poucos centímetros de espaço o que facilita para a 

propagação do anúncio. Sanna e Barbosa o banner é uma peça de publicidade com 

funções e objetivos iguais aos de anuncio de mídia impressa ou comercial de 

televisão, o objetivo do banner é vincular o consumidor e o site anunciante. Barbosa 

menciona que a palavra banner é de origem inglesa com significado de bandeira ou 

faixa.  

Usamos como exemplo quando entramos em um site e que quando abre 

aparece uma mensagem em um quadrado ou triangulo com um anuncio que não 

tem as vezes nada a ver com a página em que você acessou, isso é considerado 

banner.  

Qual seria a distinção entre a banner, propaganda e marketing... a 

propaganda tem a intenção de propagar, divulgar e o objetivo que o mercado 

conheça o produto, pode ser anunciada em comunicações de massas como 

televisão, jornais e também em panfletos, sua comunicação é utilizada por 

organizações ou pessoas com pensamentos religiosos, ideológicos ou políticas, 

buscando uma ideologia ou mudança de atitude, exemplo que podemos utilizar é 

campanhas eleitorais (políticas), alistamento militar. O que diferencia ela da 

publicidade é que a publicidade é ramo comercial onde se tem um produto com o 

intuito de interessar o consumidor e impulsionar a compra do mesmo.  

Se confundi muito publicidade e propaganda pelo fato de serem semelhantes 

na mídia em que são empregadas, utilizando os mesmos formatos para se espalhar 

sua mensagem, a chave para diferenciar elas é que a propaganda não tem a 

intenção de venda de produto ou serviço, porém é utilizada para mudar as atitudes 

do público em relação a uma determinada pessoa ou assunto.  

O marketing é onde se envolve a empresa em algo global, onde escolhe os 

meios de comunicação que o produto irá ser comunicado e os caminhos que o 

produto deve cursar como: posicionamento estratégico, entendimento do 

consumidor final, logística e distribuição, gestão de preço e entre outros artifícios. O 

marketing ele é considerado o “pai” da publicidade e propaganda por ser mais 

global, onde se liga o consumidor e a empresa sendo considerado algo de pura 

estratégia, pois tem o intuito de desenvolver ações para chegar ate o cliente e 

atender suas satisfações e necessidades.  

O marketing é composto pelos 4P´s que são os produtos, preços, praça e 

promoções onde tudo se desenvolve com o objetivo de atrair e satisfazer o cliente 



30 

 

onde seria algo certeiro, o marketing planeja quem serão as empresas, seus 

clientes, os produtos e serviços, porem o marketing apesar de estar à frente da 

publicidade eles dois tem algo de comum, porque o marketing inventa os artifícios 

para a satisfação do consumidor, para isso acontecer obtém estudos do público 

alvo, a divulgação da empresa e de seus produtos, é onde entra a publicidade que 

tem o objetivo de convencer o consumidor com o artifício de como aquele produto ira 

beneficiá-lo , levando a compra do produto ou serviço.  

Os dois estão ligados, pois o marketing produzir o que será feito “promoção” e 

a publicidade entra para promover o que o marketing planejou, portanto o marketing 

planeja o antes, o durante e o depois do procedimento de vendas, e a publicidade é 

a maneira de excitar o cliente a realizar a compra.   

O banner são os formatos publicitários dentro da internet, podendo ser em 

imagens, vídeos curtos, links tendo o objetivo de atrair consumidores (captação de 

clientela), os afiliados podem anunciar produtos, promoções, campanhas. O banner 

seria uma publicidade com o maior ritmo pela internet, podendo o cliente entrar em 

algum vídeo e aparecer em formato de quadrado ou retângulo a publicidade de algo, 

mesmo que o site e o banner não tenham ligação com os assuntos. 

O banner é um método que está sendo muito utilizado para quem quer atingir 

vários públicos com uma rapidez podendo fixar marcas e inverter consumidores, 

porque o cliente tem ali o anuncio através do banner onde com apenas um click o 

público consiga ver todos os benefícios que o produto ou serviço oferece, sendo 

uma comunicação visual.  

O banner é considerado uma peça versátil para a divulgação de serviço ou 

produto, além de ser utilizado na internet ele também pode ser aproveitado em 

outros meios de comunicação como: tradicional que é feito em lona, tem 

acabamento em PVC ou madeira e uma corda para ser pendurado, roll-up que tem 

uma estrutura de alumínio onde se tem a lona ou tecido do banner possam ser 

facilmente enrolado para transporte, x-banner que é feito para ser utilizado no chão, 

banner L que é uma estrutura compacta, com ilhós que possuem maior sustentação, 

porem a mais utilizada é na internet.  

A publicidade, propaganda, marketing e banner estão todos relacionados com 

apenas um objetivo que é levar o conhecimento de algo para a sociedade, seja ela 

em fazer todos os procedimentos, exemplo : anuncio de red bull onde se tem todos 

os tramites para a criação desse lançamento (marketing), ou divulgar com o intuito 
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de mudar opiniões sobre algo ou alguém exemplo: fazer alistamento para o exército 

(propaganda), também excitar o consumidor a comprar um produto ou serviço, 

exemplo: venda de casa (publicidade) e uma divulgação mais acessível e rápida, 

exemplo: um vídeo curto que surge com informações de um produto ou serviço em 

uma página da internet (banner).  

 

 

2.1.1 Histórico e Evolução da Publicidade no Mundo e no Brasil 

 

 

Com a invenção da escrita e seu decorrer na antiguidade, começa a surgir 

uma necessidade de arrumar diferentes meios de comunicação com a sociedade, 

portanto como consequência houve a precisão de habilitar profissionais para obter a 

atenção do público através de uma ideia ou pensamento por meio de uma 

mensagem. A comunicação passou a ser utilizada como um viés de aprimorar a 

memorização de uma oportunidade e influenciar o público a adquirir bens e serviços, 

entretanto foram necessários o passar de alguns séculos para a formalidade da 

publicidade. 

No cotidiano é muito comum a sociedade confundir publicidade e propaganda, 

a diferença está em que a publicidade recorre para o instituto de conservação, os 

sentimentos de conforto, prazer... e a propaganda recorre ao sentido moral e social 

dos homens, aos sentimentos nobre e as suas virtudes. 

 Através da invenção da imprensa mecânica por Gutenberg no século XV 

surge uma fase importante da publicidade, aonde se tem o emprego do papel, 

grandes avanços aos meios de comunicação, portanto mesmos antes da impressão 

dos livros havia já os primeiros panfletos, folhas volantes, Muniz (2004).  

No ano de 1625, surgiu no periódico inglês Mercurius Britannicus o primeiro 

anuncio publicitário de um livro, em 1631 na França, Theophraste Renaudot criava 

em sua gazeta uma pequena seção de anúncios. Ao surgir os primeiros anúncios o 

objetivo era chamar a atenção do leitor para determinado ponto ou fato, entretanto 

ainda a mensagem publicitária ainda não almejava ser sugestiva e acabava sendo 

limitada a ser informativa, Muniz (2004).   

É aprovada em 18 de junho de 1965 a Lei 4.680 que define a remuneração 

base das agências publicitárias em 20%, a publicidade cresce como um campo de 
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interesses e descobre uma sociedade consumista, tendo como coligados o 

fortalecimento dos créditos e a propagação dos produtos como veículos, alimento, 

eletrodomésticos. O primeiro publicitário e criador da primeira agência foi Voley 

Palmer, que em 1841 ficou conhecido ao esboçar a publicidade de vários 

anunciantes, Muniz (2004).  

Com o aparecimento da era industrial tinha a necessidade da produção em 

massa e a necessidade de ampliação de consumo em bens produzidos, o artifício 

publicitário foi-se aperfeiçoando, acabando por ser mais convincente nas suas 

mensagens e, contudo, perdendo quase que por completo o seu sentido que era 

apenas informativo. A concorrência bastante disputada entre várias marcas acabou-

se obrigando ao surgindo de um tipo de publicidade mais agressiva, chamada de 

publicidade combativa, essa publicidade tinha o objetivo de impor um produto ao 

invés de indicá-lo, com essa mudança originou muitos abusos que foram sanados 

com a entrada em vigor da legislação que regularizou a atividade publicitária, Muniz 

(2004).  

No final da década de 70 aparece o surgimento do CONAR, o governo federal 

estava pensando em “censurar previamente” a propaganda criando um setor que 

controlasse a publicidade com o alvo de não aceitar que nenhum tipo de anuncio 

fosse conduzido sem que antes passasse por sua análise e atualização. Perante o 

aviso o setor ofereceu uma contraproposta um código que teria a finalidade de 

proteger os interesses do mercado publicitário, do consumidor e de cuidar do livre-

arbítrio de expressão comercial. A proposta foi aprovada e em 1978 era fundado o 

Conselho Nacional brasileiro de Auto-regulamentação publicitária o CONAR, uma 

ONG designada de colocar em pratica o Código brasileiro de Auto-regulamentação 

Publicitária.  

O CONAR é quem avalia e decide fundamentado em reclamações e queixas 

de pessoas físicas ou jurídicas se uma propaganda ou publicidade está acatando e 

se enquadrando em um código de ética combinado pelos grupos de comunicação, 

anunciantes e agências, se o conselho se resolver que alguma propaganda ou 

publicidade está desrespeitando o código ético ela pode padecer alterações ou até 

mesmo ser reprimida de ser veiculada. 

Presentemente, a maioria das mensagens publicitária é sugestiva com a 

ajuda de estudos de mercados de motivações, entretanto a publicidade informativa e 
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combativa não deixou de existir pois foi substituída pelas relações públicas, 

enquanto a publicidade combativa foi ocupada pela propaganda.  

Segundo Muniz, entre os sociólogos alguns dividem o caminho andado pela 

publicidade em três épocas sendo elas:  

 

 

Na era primária, limitava-se a informar o público sobre os 
produtos existentes, ao mesmo tempo em que os identificava 
através de uma marca. Isto sem argumentação ou incitação à 
compra. Na era secundária, as técnicas de sondagem 
desvendavam os gostos dos consumidores e iam orientar a 
publicidade, que se tornou sugestiva. Na era terciária, 
baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia social, na 
sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as 
motivações inconscientes do público, obrigando-o a tomar 
atitudes e levando-o a determinadas ações. (MUNIZ, 2004 p.2). 

 

 

A palavra publicidade indicava o ato de divulgar com o intuito de ser tornar 

público, em latim é chamada de Publicus que significa público dando origem ao 

termo publicite em francês que se referia-se à publicação ou leitura de leis, editos, 

ordenações jurídicas e julgamentos, contudo o termo publicidade perdeu a conexão 

ligada a assuntos jurídicos e contraiu no sex. XIX, a acepção comercial que 

mencionada que qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, por meio de 

anúncios pagos e ligados sob o encargo de um anunciante identificado com 

objetivos de interesse comercial.  

A publicidade tem sua classificação conforme suas funções e seus objetivos 

estratégicos que são:  

 

 

a) Publicidade de produto - objetiva divulgar o produto, levando 
o consumidor ao conhecimento e compra. O responsável por 
sua veiculação é o fabricante do bem.  
b) Publicidade de serviço - procura divulgar serviços, tais como 
bancos, financiadoras e empresas seguradoras. 
c) Publicidade de Varejo: os produtos anunciados são 
patrocinados pelos intermediários (os varejistas). O varejo é 
uma das instituições do canal de distribuição e caracteriza-se 
por ser especializado na venda ao consumidor final. Pode-se 
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aplicar também a designação publicidade comercial a esta 
modalidade. 
d) Publicidade comparativa - o anunciante tenta evidenciar que 
as qualidades do seu produto são superiores às dos artigos 
oferecidos pelos seus concorrentes. A comparação pode se dar 
em nível dos preços, da qualidade ou de determinadas 
características dos produtos comparados. 
e) Publicidade cooperativa - é o anúncio ou campanha 
publicitária para a venda de um produto realizada 
conjuntamente pelo fabricante com um ou mais lojistas ou, 
inversamente, a associação de diversos fabricantes junto a 
uma grande loja, para a produção de anúncios cooperados. 
f) Publicidade industrial - é aplicada no campo do marketing 
industrial, onde os bens são comercializados para 
intermediários que, posteriormente, encaminharão os produtos 
para o consumidor final. A tarefa da publicidade industrial, não 
é a de vender o produto, mas facilitar, agilizar, otimizar e 
reduzir os custos do processo de venda. 
g) Publicidade de promoção - deve ser entendida como o apoio 
às ações de Promoção de Vendas através dos meios 
massivos: rádio, televisão, cinema, jornal, revista e outdoor. 
(MUNIZ, 2004, p.3). 

 

 

A publicidade é acentuada como uma arte de despertar no público o desejo 

de compra ocasionando a ação, pois o seu principal propósito é de estimular 

vendas, aumentar a convicção racional ou emocional do consumidor em relação ao 

produto. Podemos utilizar como exemplo o caso da AIDS, que o governo brasileiro 

aflito com o aumento dos casos, fez uma campanha com o intuito de estimular o uso 

de preservativo masculino, se parasse por aqui estaríamos mencionando uma 

propagando, porém, após ser colocado a marca do produto podemos falar que se 

trata de uma publicidade, onde temos o informativo, a ação e o consumo em uma 

única campanha, pois quando se divulga um produto aliado á marca se faz a 

publicidade, portanto tem ato lucrativo.  

A diferença clara entre a propaganda e a publicidade é que a primeira é paga 

pelo estado, pelos seus organismos oficiais ou particulares, mas é gratuita para o 

indivíduo, contudo a propaganda é paga pelo individuo porem não paga o 

equivalente aos benefícios que recebe, já a publicidade o indivíduo para 

proporcionalmente aos produtos que consome. A publicidade pode ser considerada 

como ato comercial, paga pelo consumidor apontada para a sociedade apelando 
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para o conforto, prazer, instinto de conservação, assim gerando serviços e 

ganhando consumidores.  

A publicidade pode ser conceituada como o ato de ser público, divulgar fato 

ou ideia com componentes comerciais, despertando o interesse no público de 

compra, levando á ação, podemos considerar que se consiste em um conjunto de 

artifícios de ação coletiva com o propósito de tornar conhecido um produto, podendo 

ser analisada no sentido de motivação do consumo em massa dos produtos 

englobando todas as formas de comunicação.  

A publicidade tem capacidade informativa, força persuasiva e caráter 

comercial, para se enquadrar em uma publicidade os requisitos são: ter um produto 

ou serviço para oferecer ao mercado em quantidade que sua promoção releve o uso 

dos meios massivos. Manejar, inventar e produzir anúncios ou um conjunto de 

anúncios, designado campanha. Estes anúncios e campanhas devem ser plantadas 

em meios de comunicação pagos ou patrocinados. Meios de comunicação são 

consideradas instrumentos empregados para a transmissão e o atendimento de 

informações, os veículos de comunicação são as empresas individuais responsáveis 

por trabalhar com os meios de comunicações.  

Os publicitários estão sempre antenados nas tendências culturais e nos 

comportamentos da sociedade com o intuito de criar anúncios que se identifique 

com o consumidor, podendo reproduzir comportamentos e valores. As agências 

publicitárias na atualidade têm sua estrutura do início com o primeiro contato ao 

cliente e ao fim do projeto com a produção da peça publicitária.  

O início se dá com o contato/atendimento entre o cliente e a agencia, os 

profissionais nessa primeira etapa tem a responsabilidade de identificar a 

necessidade do cliente, o que ele precisa e o que de fato ele quer mesmo não 

conseguindo se expressar, por isso que nesse setor são profissionais especializados 

com o início de tudo onde se tem o apuro de imaginação do cliente, também 

mostrando ao cliente o processo interno da agencia para repassar o melhor briefing 

para a equipe de produção, Muniz (2004).  

Logo após, tem-se o planejamento de mídia um setor especializado e 

responsável pelos artifícios a serem utilizados para a divulgação, com a meta de 

atingir o máximo de resultado com o mínimo de investimento, pois o que salienta o 

cliente é ter sua publicidade que atinja os maiores resultados com um custo 

benefício mínimo, focando assim no seu público alvo (dependendo da idade e do 
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que se trata a publicidade), obtendo uma forma satisfatória entre o produto e o 

cliente.  

Com o planejamento/comunicação a equipe tem a responsabilidade de 

definição dos objetivos de cada projeto, o que se preza no planejamento é observar 

para quem será direcionado a publicidade, para que tipo de perfil do público-alvo 

tendo como observações a idade e o produto. O planejamento/comunicação tem 

ligação com o departamento de criação, que após terem a noção do público alvo, 

eles têm o artifício de planejar o desenvolvimento do conteúdo e do aspecto visual 

de cada campanha, essa equipe é formada pelos designers e redatores que 

trabalham em conjunto.  

Com essas etapas concluídas vem a produção convencional que é uma área 

responsável pela parte operacional, onde os profissionais têm uma comunicação 

com os fornecedores definindo prazos, orçamentos, qualidade dos materiais, eles 

entendem sobre a produção gráfica e produção eletrônica, pois o que se procura é 

eficiência e custo benefício. Temos pôr fim a produção WEB que também pode ser 

chamada de produção on-line, este setor é estimado como novo nas agências que 

vem recebendo espaço porque se tem uma extensão na internet com o objetivo de 

comunicação, a vantagem é que se tem mais oportunidade com a divulgação de 

campanhas, a publicidade é o meio em que expõe sua ideia e se tem seu ganho. 

 

 

2.2 CONAR– CONSELHO NACIONAL DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO 

PUBLICITÁRIA 

 

 

No ano de 1960 o Brasil passava pela a instalação do governo militar, por 

meio de que sobrevinham a reprimir cada vez mais a sociedade com seus sistemas 

autoritários. Com a repressão que a sociedade estava recebendo, começaram a se 

manifestar contra o governo, os anos que se passavam foram marcados pela 

privatização de liberdade de expressões e de opiniões políticas, na década de 70, os 

militares continuaram a censurar cada vez mais os meios de comunicações como 

jornais, filmes, revistas, rádios e a televisão. 

Com a repressão que a sociedade estava vivendo nos meios de 

comunicações, os representantes das principais associações de meio de 
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comunicações resolveram criar o Código brasileiro de Auto-regulamentação 

Publicitária. Após de elaborado os mesmos tiveram o cuidado e intenso trabalho 

para convencer as autoridades militares a não designar a censura, utilizando-se de 

argumentos que o campo era capaz de se autorregular, por meio da elaboração do 

CBAP, os agentes das indústrias publicitárias aceitaram o projeto. 

O CONAR (conselho nacional de auto-regulamentação publicitária) deu inicio 

em 1980 na cidade de São Paulo, se tornando uma ONG (organização não 

governamental) sem fins lucrativos e com a finalidade de que o CBAP fosse 

cumprido e respeitado, como objetivo de impedimento de circulação de propagandas 

falsas e abusivas, sobrepondo seus princípios éticos que tangem a regulamentação, 

sendo esses:  

● Todo anuncio deve ser verdadeiro e honesto, além de respeitar as leis do 

país. 

● Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, 

evitando acentuar as diferenças sociais. 

● Ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao 

consumidor, respeitando o princípio da leal concorrência. 

● Respeitar a atividade publicitária. 

● Não desmerecera confiança do público nos serviços prestados pela 

publicidade.  

Como as demais disciplinas o CONAR também possui seu conselho de ética, 

formado por publicitários, empresários e profissionais de outras áreas, sendo assim 

uma ferramenta que fiscaliza e apura as denúncias recebida, o objetivo é impedir 

que propagandas e campanhas publicitárias faltassem com o devido respeito sobre 

a moral e a ética, prejudicando a sociedade. 

De acordo com Barbosa (2011, p.12), o artigo 5º do Estatuto do CONAR lista 

como intenções do órgão: 

 

 

I. Zelar pela comunicação comercial, sob todas as formas de 
propaganda, fazendo observar as normas do Código Brasileiro 
de Auto-regulamentação Publicitária, que prevalecerão sobre 
quaisquer outras. 
II. Funcionar como órgão judicante nos litígios éticos que 
tenham por objeto a indústria da propaganda ou questões a ela 
relativas. 
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III. Oferecer assessoria técnica sobre ética publicitária aos seus 
associados, aos consumidores em geral e às autoridades 
públicas, sempre que solicitada. 
IV. Divulgar os princípios e normas do Código Brasileiro de 
Auto-regulamentação Publicitária, visando a esclarecer a 
opinião pública sobre a sua atuação regulamentadora de 
normas éticas aplicáveis à publicidade comercial, assim 
entendida como toda a atividade destinada a estimular o 
consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, 
conceitos e ideias. 
V. Atuar como instrumento de concórdia entre veículos de 
comunicação e anunciantes, e salvaguarda de seus interesses 
legítimos e dos consumidores. 
VI. Promover a liberdade de expressão publicitária e a defesa 
das prerrogativas constitucionais da propaganda comercial. 

 

 

O CONAR é composto por quatro órgãos distintos sendo eles: 

● Assembleia Geral: órgão soberano que são constituídas por seus 

associados fundadores e efetivos, compete julgar os relatórios e contas do conselho 

superior decorrentes do exercício financeiro, reunindo-se na segunda quinzena de 

março de cada ano. 

● Conselho Superior: Os membros do conselho superior se reúnem uma vez 

a cada dois meses e são compostos pelos representantes dos associados 

fundadores do CONAR, ficam sujeitos à função de alterações do CBAP e cabendo-

lhe ainda cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Ética. 

● Conselho de Ética: se divide em sete Câmaras, sediadas em São Paulo, 

Rio, Brasília e Porto Alegre, e é composto por 180 conselheiros, entre efetivos e 

suplentes, recrutados entre profissionais de publicidade de todas as áreas e 

representantes da sociedade civil. 

● Conselho Fiscal: fiscaliza os meios de publicidades.  

Conforme artigo 9º do Estatuto Social do CONAR (2018), seus membros são 

divididos em: 

 

 

I. Associados fundadores, que, são “as entidades 
representativas das agências de publicidade, dos veículos de 
comunicação e de anunciantes que tenham subscrito como 
fundadoras os atos constitutivos do CONAR”;  
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II. Associados efetivos, que englobam as “entidades e 
empresas que aderirem ao Código Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária e se comprometerem a seguir suas 
normas e a acatar as decisões do Conselho de Ética e do 
Conselho Superior do CONAR”;  
III. Associados titulares, que não optarem pela admissão ao 
quadro social como associado efetivo e;  
IV. Associados honorários, que podem ser “pessoas físicas ou 
jurídicas que tenham prestado relevantes serviços à ética na 
atividade de propaganda, seja por atuação ou estudos”. 

 

 

Os direitos e deveres de todos os associados se subdividem em: A) 

associados e fundadores e efetivos, tem o direito de participar das assembleias 

gerais e nelas serem votarem e serem votados, são responsáveis pelos julgamentos 

de denúncias apresentadas que violem o CBAP. B) os membros titulares e 

honorários não gozam do direito de participar das assembleias gerais da instituição, 

mas também podem apresentar denúncias e beneficiar-se dos serviços. 

O CONAR julga as denúncias que lhe são feitas cabendo ainda a agilidade do 

julgamento, assegurando “capaz de adotar medida liminar de sustação no intervalo 

de algumas horas a partir do momento em que toma conhecimento da denúncia” 

(CONAR, 2018). 

No Artigo 50 do CONAR (2018), traz as penalidades referentes às infrações 

cometidas por publicidades que não se enquadram na ética do código: 

 

 

a) Advertência;  
b) Recomendação de alteração ou correção do Anúncio;  
c) Recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a 
divulgação do anúncio; d. divulgação da posição do CONAR 
com relação ao Anunciante, à Agência e ao Veículo, através de 
Veículos de comunicação, em face do não acatamento das 
medidas e providências preconizadas.  
§ 1º - Compete privativamente ao Conselho de Ética do 
CONAR apreciar e julgar as infrações aos dispositivos deste 
Código e seus Anexos e, ao Conselho Superior do CONAR, 
cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas do Conselho de 
Ética em processo regular.  
§ 2º - Compete privativamente ao Conselho Superior do 
CONAR alterar as disposições deste Código, bem como alterar, 
suprimir e acrescentar-lhe. 
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As denúncias podem ser representadas por membros do Conselho Superior 

ou pelo Vice-Presidente Executivo do CONAR, podendo ainda ser pelos associados 

do Conselho quando por ventura se sentirem lesados em suas atividades 

publicitárias, os consumidores podem também efetivar denúncias contra ato ou fato 

publicitário que vão contra as normas do código.  

O conselho de Ética (RICE) vem transcrito em seu artigo 13, parágrafo 1°, 

que para a representação processual perante o mesmo não é privativa de advogado. 

Após a denúncia e o recebimento da mesma pelo Conselho de Ética, caso haja 

temor do anuncio o conselho poderá suspender imediatamente a circulação do 

próprio, nos casos que houver receio de que a demora do julgamento possa tornar 

medida impotente.  

Segundo Barbosa, (2011.p.16), nos processos poderá a parte recorrer através 

de recurso ordinário em face de despachos homologados ou de acórdãos de 

primeira instância, cabendo ainda recurso extraordinário da parte que perdida e do 

terceiro prejudicado quando a decisão proferida não for unânime ou tiver sido 

calcada em erro de fato resultante de atos ou documentos da causa, ambos no 

prazo de 10 dias. O CONAR não se satisfaz com o formalismo e o conservadorismo, 

sendo assim, preferindo a conciliação sempre que possível entre as partes.  

 

 

A atividade auto regulatória desenvolvida pelo CONAR se 
encaixa perfeitamente no conceito de auto regelação de base 
voluntária, posto que envolva agentes que voluntariamente 
aderem à instituição e se comprometem a cumprir o disposto 
em seu código de auto-regulamentação. Enquanto o CONAR é 
responsável pela auto regulação do conteúdo da mensagem 
publicitária, o CENP é responsável pela auto regulação do 
relacionamento comercial que envolve as agências de 
publicidade, os veículos de comunicação e os anunciantes. 
(BARBOSA, 2011, p. 19). 
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3 A CONCORRÊNCIA DESLEAL E O MERCADO PUBLICITÁRIO 

 

 

3.1 AS RAZÕES DE FATO 

 

 

Conforme o mercado publicitário expandiu, consequentemente houve um 

intermédio entre compra e venda no âmbito publicitário, onde algumas pessoas 

começaram a se especializarem para melhor auxiliarem os anunciantes a 

escolherem os veículos adequados e tanto de ajudar os veículos a captarem 

compradores, se tornando assim uma espécie de “corretor”. Porem no século XX, as 

propagandas tomam outros rumos, onde deixam de ser informativas e se voltam 

para o convencimento dos consumidores. 

A publicidade tinha o objetivo agora de estimular hábitos de consumo, com os 

novos produtos que as indústrias passaram a oferecer no mercado: rádios, 

detergentes, eletrodomésticos, refrigerantes, automóveis, televisores e outras coisas 

que atiçariam a curiosidade dos consumidores, excluindo assim o antigo objetivo 

que era apenas anunciar o produto.  

Com a publicidade voltada a estimular o consumo, foi através desse conjunto 

que surgiram as primeiras empresas voltadas a oferecer aos anunciantes um serviço 

envolvendo as três etapas da publicidade: a elaboração da ideia criativa, produção 

das peças e divulgação na mídia, contribuindo ainda para uma relação entre 

anunciantes e veículos.  

Segundo Costa, Costa (2008, p.23): 

 

 

O CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), é uma 
associação representada de todas as categorias envolvidas na 
publicidade, embora com um peso maior dos veículos, que 
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indicam 12 membros, contra 6 das agências e 4 dos 
anunciantes. Entre as funções dessa entidade, duas merecem 
especial destaque: a competência para credenciar as 
Agências, que somente têm direito a receber o desconto-
padrão de 20% quando tiverem o “Certificado de Qualificação 
Técnica” expedido pelo CENP; e a responsabilidade pelo 
julgamento de todos os atores do mercado de publicidade, no 
que toca a infrações às NPAP e também ao Código de Ética da 
Propaganda, por meio de um Conselho de Ética, órgão criado 
para esse fim”. 
 

 

O mercado da propaganda adquiriu uma associação que serve como debates 

e diálogos no ramo da publicidade, ou seja, o Estado em nome do setor publicitário 

como um todo. 

Com os avanços do mercado acabou surgindo a concorrência desleal, que 

seria quando os comerciantes se utilizam de meios desonestos para expandir sua 

clientela em prejuízo de seus concorrentes, como por exemplo: desrespeitar regras, 

atentar a turbação do livre funcionamento do mercado ou prejudicar os direitos de 

marcas. Outro meio desleal é a publicidade comparativa que pode ser considerada 

um ato de concorrência desleal, a Lei Federal n° 9.279/96 no seu artigo 195 dispõe 

as práticas que são consideradas como crime de concorrência desleal:  

 

 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
I - Pública, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento 
de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
II - Presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, 
com o fim de obter vantagem; 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito 
próprio ou alheio, clientela de outrem; 
IV - Usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os 
imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
V - Usa, indevidamente, nome comercial, título de 
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas 
referências; (BRASIL, Lei nº 9.279, 1996). 

 

 

A Lei acima mencionada encaixa-se no caso da publicidade comparativa 

enganosa, acontece quando o anunciante publica afirmação falsa com um só 
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objetivo que é o de obter clientela do concorrente, no inciso I da Lei fica 

caracterizado o ato ilícito de quem publica a informação e no inciso II o ato ilícito é 

de quem divulga ou presta a informação, o inciso V fica evidente a publicidade 

comparativa quando houver o uso indevido de nome comercial, título de 

estabelecimento. Para acontecer a concorrência desleal é  necessário observar o 

meio que foi utilizado, com a ressalva de não se observar as motivações e nem 

objetivos, no Brasil se considera ilícito a publicidade comparativa também no caso 

que mencionar marca ou marcas com o intuito de induzir os destinatários a confusão 

de mensagens ou para a degenerescência da marca, entretanto, a publicidade 

comparativa não é proibida caso siga as regras do CDC, sob risco de caracterizar a 

concorrência desleal, usurpação de marca ou lesão ao direito do consumidor.  

Nos dias atuais a propriedade marcaria é o maior patrimônio de uma 

empresa, portanto, há uma seguridade de que o produtor, comerciante ou 

anunciante terá a propriedade de seu maior bem que seria a marca que ela 

representa, mesmo havendo a aposição da marca do concorrente ocorrendo a 

identificação visual de quem é o fabricante ou que produto está sendo anunciado e 

comparado, acabara acarretando obrigações indenizatórias.  

A publicidade comparativa tem seu viés, por um lado tem seus pontos 

favoráveis que seria o estimulo da livre concorrência, o avanço tecnológico movido 

pela comparação de produtos, obtendo maior informações de produtos, 

representando a liberdade de expressão dentre outro, contudo, apresenta também 

lado desfavoráveis através da parcialidade na elaboração, possibilidade de 

aumentar a indecisão dos consumidores, contribui para a concorrência desleal. 

Contudo, é viável a prática da publicidade comparativa no Brasil, desde que sem a 

utilização de marca registrada alheia e dados falsos ou mentirosos, que é 

identificada como publicidade comparativa implícita.  

Nesse meio de marcas, também temos publicidades e propagandas que 

provocam a concorrência, quando pensamos em propagandas já relacionamos com 

política e religião onde os temas que envolvem um caloroso debate, apesar disso, 

no mundo dos negócios com a propaganda o que se tem mais frequente é jogo de 

marcas, como no caso de Samsung vs. Apple; Coca-Cola vs. Pepsi, as marcas 

vivem se provocando através das propagandas, podemos citar como exemplo: 

Nissan vs. outros, na sua propaganda ela cita outras marcas concorrentes como se 

as marcas não fossem boa, isso sem nenhum pudor, outro exemplo é a Samsung 
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que em sua campanha resolveu mencionar o problema mais frequente da Apple que 

é a tomada, e entre outras, as marcas com o passar do tempo acabam fazendo de 

tudo para rebaixar seus concorrentes.  

Um dos casos envolvendo propaganda comparativa foi realizada pela 

empresa Spectrum Brands Brasil, que empregou a marca Duracell nas embalagens 

do produto Rayovac, a campanha “Desafio Rayovac”, mencionou que as pilhas 

Rayovac teriam a mesma duração da concorrente Duracell, o caso foi parar na 

justiça e teve seu julgado pela ministra do STJ Nancy Andrighi que julgou o mérito 

relatando que a publicidade comparativa é permitida no âmbito da União, 

Domingues (2017).  

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitaria prevê a publicidade 

comparativa no art. 27, dispõe:  

 

 

O anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do 
produto oferecido, conforme disposto nos artigos seguintes 
desta Seção, onde estão enumerados alguns aspectos que 
merecem especial atenção. 
§ 1º - Descrições 
No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações 
que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser 
comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências 

fornecer as comprovações, quando solicitadas. (CONAR,2018). 
 

 

Portanto, o anuncio deverá ter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, 

quando houver comparação e lhe for questionado terá a ciência que apresentará 

dados que comprovem o porquê da comparação. Na seção 7, art.32 – propaganda 

comparativa, cita que a publicidade comparativa será aceita, caso respeite os 

princípios e limites, conforme citação:  

 

 

Art.32-Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e 
atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade 
Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que 
respeite os seguintes princípios e limites:  
a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a 
defesa do consumidor; 
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b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, 
posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, 
não constituem uma base válida de comparação perante o 
Consumidor; 
c) a comparação alegada ou realizada seja passível de 
comprovação; 
d) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita 
com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o 
confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se 
trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse 
caso, deve ser caracterizado; 
e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas 
concorrentes; 
f) não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à 
imagem do produto ou à marca de outra empresa; 
g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o 
prestígio de terceiros; 
h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço 
não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente 
indicada pelo anúncio. (CONAR,2018). 

 

 

A propaganda comparativa não pode estabelecer confusão entre produtos e 

marcas concorrentes, e não poderá denegrir a imagem do produto ou marca de 

terceiro. O entendimento da ministra Nancy Andrighi, foi identificar a licitude da 

publicidade comparativa onde é necessário entender as normas que asseguram a 

proteção a marca e aquelas que garantem a livre concorrência e a liberdade de 

expressão, já que o direito de uso exclusivo da marca não é um direito absoluto e 

irrestrito, Domingues (2017).  

A concorrência precisa obter limites nas suas esferas, para que não se 

configure infração à ordem econômica quanto a própria concorrência indevida ou 

desleal, no âmbito comercial é importante identificar quando a concorrência se torna 

ilícita e quais os requisitos que configura a mesma, a concorrência desleal acontece 

através de uma conduta indevida de concorrente que pretende por meios ilícitos 

adquirir maior número de clientes e portanto acaba afetando e causando prejuízo 

aos direitos de outro empresário e aos direitos dos consumidores, pois induz o 

consumidor ao erro em decorrência dessas práticas.  

A Lei de propriedade Industrial (9.279/96), cita diferentes condutas com 

crimes de concorrência desleal, e uma vez reconhecido a concorrência desleal gera 

ao empresário lesado o direito de ser reparado pelos danos sofridos também na 
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esfera civil, podemos salientar que não são somente as condutas tipificadas como 

crime que acarretam danos e acabam configurando a concorrência desleal, mais 

deverá ser observado também os atos de confusão entre produtos ou 

estabelecimento,  denigração do concorrente, desrespeito a clausula contratual.  

O empresário precisa se prevenir contra os atos ilícitos cometidos pelos 

competidores desleais, quando identificado o ato desleal devera o mesmo procurar 

juridicamente para se defender desses atos, pois reparando seus prejuízos irá 

ajudar a economia do país. O objetivo para a concorrência é que permaneça no 

mercado concorrente, empresas que sejam criativas, que fabriquem e comercializem 

produtos de boa qualidade, ao contrário do que andamos identificando que são 

empresas que crescem em virtude de atos ilícitos, que acabam prejudicando seus 

concorrentes através de artifícios ilícitos. 

 

 

3.1.1 A defesa da concorrência no meio publicitário. 
 

 

Os órgãos que ajudam na defesa da livre concorrência e da livre iniciativa são 

a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE),em 1930, o Estado intervia na economia para garantir a 

manutenção da livre concorrência e da livre iniciativa, o principal objetivo é evitar a 

concorrência entre agências de propaganda pelo fato que na década de 1950 as 

agencias teriam um desconto uniforme sobre a tabela de preços dos veículos, 

portando os anunciantes acabaram escolhendo as agencias como critérios técnicos 

e políticos, uma vez que nenhuma delas pode oferecer descontos.   

Na publicidade se instalou uma auto-regulamentação, onde se tinha os 

padrões de organizações e de remuneração do setor, já que se prezava que os 

autores deveriam agir com ampla liberdade e que o Estado não poderia intervir na 

livre atuação do mercado, gerando um “protecionismo econômico” que impedi a 

competição entres as agências pelo o fornecimento do melhor preço, com isso o 

Estado vem com o foco de garantir os direitos dos anunciantes.  

Em 1957, o Presidente da República revogou o decreto que conferia a 

eficácia geral das normas padrão, sob o argumento do SECOM (Secretaria Especial 

de Comunicação Social) que “cabia ao Estado retirar subsídios e proteções ao 
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produtor nacional, a fim de obter impacto sobre a competitividade e os preços, o 

que, até então, não vinha ocorrendo em relação ao mercado publicitário, que 

continuava a orientar-se por rígida regulamentação pública. ” (COSTA; COSTA, 

2008, p.41). 

As comissões sobre veiculação começaram a cair na medida em que os 

contratos iam vencendo, com a baixa de veiculação no setor publicitário houve em 

1998 as edições das atuais Normas-Padrão da Atividade Publicitária criando o órgão 

CENP para sua aplicação, o NPAP e o CENP comunicarão ao sistema de defesa da 

concorrência aonde foi instaurado um processo de avaliação, as instituições 

aceitaram que as novas normas-padrão provocavam uma restrição à concorrência 

de preços, porem era licita e saudável para a publicidade, pois se houvesse a 

desregulamentação poderia desencadear uma queda de qualidade na competição 

das agencias se tornando um ciclo vicioso, aonde continuaria tendo intervalos 

comerciais e anúncios porem menos atraentes consequentemente caindo à 

audiência.  

Podendo ter a consequência de menor interesse publicitária entre as 

empresas, contudo as entidades que instituíam o CENP acreditam que a auto-

regulamentação não ia contra o interesse público, na forma que eram transparentes 

e saudáveis. Com isso a SEAE aprovou o ato, porem alguns pontos deveriam ser 

excluídos, conforme Costa, Costa (2008, p.43-44), faz menção:  

 

 

1. A fixação do desconto padrão em 20%, recusada sob o 
fundamento de que a fixação uniforme desse desconto elimina 
a concorrência de preços. Contra os argumentos apresentados 
pelo setor de publicidade, a SDE sustentou que a qualidade da 
propaganda não era um bem em si e que um mercado 
saudável deveria ter opções mais amplas de custo/benefício, 
em vez de exigir uma alta qualidade e custos correspondentes. 
2. A vedação de concessão de descontos a bureaux de mídia, 
criticada porque o modelo atual de desconto-padrão implica 
uma espécie de venda casada de serviços de criação/ 
produção e de mídia. Com a abertura da concessão de 
descontos para os bureaux, seria possível destacar esses dois 
serviços, permitindo a contratação autônoma de serviços de 
mídia. Além disso, a SDE sustentou que a abertura do mercado 
aos bureaux seria benéfica para os anunciantes, na medida em 
que ela pressionaria para baixo o preço cobrado pelos 
veículos. Para corroborar esse argumento, indicou que em um 



48 

 

mercado livre, como o dos EUA, as agências cobram em média 
15% pelos serviços integrados e os bureaux cobram 10% pelo 
serviço de mídia. Também indicou que, na Argentina, os 
descontos das centrais de compra de espaço chegam a 40%. 
3. A exigência de certificação das agências, atacada sob o 
argumento de que “os certificados de qualificação são 
utilizados como barreira à entrada e não como padrão de bom 
funcionamento”, o que as torna uma barreira à livre iniciativa. 
 

 

O CENP apresentou um parecer de Fabio Nusdeo que o desconto-padrão ocasiona 

venda casada, já que se tem o oferecimento de serviços complementares que acaba 

tornando a prestação atrelada. Destaca-se a argumentação do TCU sobre a 

questão:  

 

 

O argumento utilizado pelos requerentes, de que o livre 
mercado seria ruinoso para o setor, é conhecido de longa data 
pelas autoridades de defesa da concorrência. Na verdade, 
trata-se do argumento mais comum na defesa de práticas 
cartelizastes. Entretanto, este é um argumento que retrata a 
incapacidade das empresas em perceberem o dinamismo da 
economia. Longe de ser ruinosa, a ação das forças do mercado 
tende a propiciar vastos benefícios ao setor. Serão estas forças 
que separarão as empresas eficientes das ineficientes. Os 
possíveis prejuízos causados a concorrentes ineficientes serão 
amplamente excedidos por benefícios aos consumidores e à 
economia como um todo. (COSTA; COSTA, 2008, p.45) 

 

 

Houve uma instabilidade no mercado da publicidade através da NPAP 

buscando a regulamentação adequada no setor publicitário, onde se tem uma 

concorrência saudável e os interesses dos autores defendidos. O CADE ficou 

voltado a avaliar a compatibilidade do acordo com o direito da concorrência, ficando 

decidida a reavaliação a cada contestação que fosse surgindo das pessoas que 

tiveram seus interesses violados pela a regulamentação e deixando ainda acessível 

o reexame caso os interesses que houvesse discordância.  

 

 

3.1.1.1 As infrações no contexto da publicidade na Lei Concorrencial Brasileira 
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O mercado relevante é uma unidade de analise para a avaliação do poder de 

mercado, onde se tem duas dimensões: a dimensão produto e a dimensão 

geográfica, significa que tal produto é produzido ou vendido através de uma firma 

que possa impor pequeno preço, porém não transitório aumento de preços onde 

fizesse o consumidor por este motivo consumir outro produto ou comprasse em 

outra região. A definição do mercado relevante é importante para a análise dos 

casos que chegam no CADE, pois para se falar em poder de mercado deve-se 

definir qual mercado relevante é mais afetado por um ato de concentração ou por 

condutas abusivas.  

A Lei de defesa do consumidor (12.529/11), relata que ocorre poder de 

mercado quando um grupo ou empresa controla fornecedor, intermédio, adquirente 

ou financiador de um produto, ou seja, controla uma parcela equivalente a 20% do 

mercado relevante. O poder de mercado seria quando um grupo ou uma empresa 

consegue sustentar seus preços acima do nível competitivo de mercado e sem 

perder seus clientes, entretanto, se uma empresa possui dominância em um 

mercado relevante não necessariamente ela possua poder de mercado. No poder de 

mercado pode ocorrer abuso de poder econômico, que consistiria em um 

comportamento de uma empresa ou grupo de empresas que emprega seu poder de 

mercado para prejudicar a livre concorrência, através de condutas anticompetitivas.   

O poder de mercado pode virar um monopólio que significa a existência de 

um ofertante, onde as empresas podem gerar os preços de mercado por meio do 

controle de quantidade ofertada, o que isso significa que o monopolista pode 

diminuir a produção e aumentar os preços até alcançar o máximo de lucro possível, 

com isso produzira menos e com preços maiores do que os que aproveitariam em 

uma situação competitiva, originando uma infração.  

O amparo a concorrência não é somente proteger os preços e quantidades 

para o maior benefício do consumidor, mais também gerar igualdade de 

oportunidades nas disputas de mercado, contudo a defesa da concorrência interessa 

também aos empresários principalmente de pequeno porte e os microempresários, 

porque se tem a necessidade de impedir as grandes empresas de usarem seu poder 

econômico para objetivos anticoncorrenciais.  

A conduta anticompetitiva é quando qualquer agente econômico se utiliza de 

artifícios para causar danos a livre concorrência caracterizando abuso de poder 
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econômico, esse abuso não está limitado a praticas especificas pois para a 

caracterização de uma conduta ser danosa a concorrência é complicada, porque são 

analisados vários fatores para o reconhecimento do ato. Por um desses motivos, o 

CADE encontrar-se presente para conter as condutas que se mostram danosas a 

concorrência.  

O artigo 36 da Lei 12.529/11, menciona que a infração à ordem econômica é 

considerada quando: limitar, falsear ou se qualquer modo prejudicar a livre 

concorrência, aumentar arbitrariamente os lucros do agente econômico, dominar o 

mercado, ou qualquer conduta que seja considerada uma forma abusiva. O Art. 36, 

§ 3° da lei 12.529/11 estabelece as condutas que são infrações à ordem econômica, 

suas alíneas caracteriza as infrações quando há a combinação com concorrentes:   

 

 

§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 
configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus 
incisos, caracterizam infração da ordem econômica:  
I - Acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, 
sob qualquer forma:  
a) os preços de bens ou serviços ofertados 
individualmente;  
b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita 
ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou 
frequência restrita ou limitada de serviços;  
c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou 
potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a 
distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos;  
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação 
pública; (BRASIL, Lei nº 12.529, 2011). 

 

 

O objetivo principal do artigo 36, §3° e seus incisos da lei 12.529/11 é 

caracterizar as infrações à ordem econômica, podemos aludir os incisos II, VI e VII, 

no inciso II temos a influência entra concorrentes uniformes ou concertada, já no 

inciso VI onde o infrator exigi ou concede exclusivamente para a divulgação de 

publicidade nos meios de comunicação, e por último o inciso VII aonde se utiliza 

meios enganos para provocar a oscilação de preços de terceiros.  
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Art.36, § 3°, II - promover, obter ou influenciar a adoção de 
conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;  
VI - Exigir ou conceder exclusividade para divulgação de 
publicidade nos meios de comunicação de massa;  
VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de 
preços de terceiros;(BRASIL, Lei nº 12.529, 2011). 

 

 

Esse dispositivo estabelece uma lista de causas danosas a concorrência, 

podemos citar entre as condutas como exemplo do art.36: cartel, influência de 

conduta uniforme, preços predatórios, fixação de preços de revenda, venda casada, 

abuso de posição dominante, recusa de contratar, Sham Litigation, criar dificuldades 

ao concorrente, acordos de exclusividade e outros, Cade (2016).  

Como uma das condutas inflacionárias está o cartel que seria qualquer 

acordo acertado entre concorrentes para fixar preços, dividir mercadorias, 

estabelecer quotas ou restringir produção. O problema do cartel é a implicação no 

aumento de preços e restrição de oferta e nenhum benefício econômico, 

ocasionando grandes prejuízos aos consumidores tornando bens e serviços 

inacessíveis para alguns e caros para outros, dependendo da situação financeira de 

cada um. Alguns meios são tomados para a identificação de carteis como atas de 

reuniões, escutas telefônicas, mensagens trocadas entre concorrentes e entre 

outros.  

Nos meios de concorrências pode-se ocorrer por meio da coação que uma 

empresa entre para o cartel, essa empresa coagida deve denunciar o cartel, pois 

será amparada pelo artigo 86, I e II da Lei. 12.529/11 que menciona:  

 

 

Art. 86.  O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, 
poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação 
punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 
(dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, 
com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à 
ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo e que dessa 
colaboração resulte:  
I - A identificação dos demais envolvidos na infração; e  
II - A obtenção de informações e documentos que comprovem 
a infração noticiada ou sob investigação. (BRASIL, Lei nº 
12.529, 2011). 
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O Cartel configura ato ilícito administrativo que pode ser punido pelo CADE, 

no âmbito administrativo a empresa condenada pelo CADE pela pratica de cartel 

poderá ocorrer sanções de multa no percentual de 0,1% a 20%, referente o valor do 

faturamento bruto da empresa no último exercício anterior a instauração do processo 

administrativo. Os administradores envolvidos diretamente ou indiretamente poderão 

ser condenadas a pagar uma multa entre 1% a 20% referente aquela aplicada á 

empresa, outros meios de sanções também podem ser tomados como: a proibição 

de contratar com instituições financeiras oficiais, parcelar débitos fiscais, participar 

de licitações pelo prazo não inferior a cinco anos, portanto, o cartel além de ser um 

ilícito administrativo, é um crime punível com pena de 2 a 5 anos de reclusão e 

multa, conforme lei 8.137/90. O primeiro cartel punido pelo SBDC foi o chamado 

“cartel de aço” pela Lei 8/884/94 no ano de 1999, as empresas Siderúrgica Nacional- 

CNS, Cosipa e Usiminas foram condenadas pelo CADE a pagar multa entorno de 

R$ 50 milhões por pratica de cartel, referente ao efetivo aumento de preços.  

As infrações concorrenciais também envolvem: restrições territoriais, acordos 

de exclusividades, venda casada, discriminação de preços e entre outros, para 

maior esclarecimento as restrições territoriais ocorrem quando: o produtor 

estabelece limites referente a área de atuação dos distribuidores/revendedores, 

ocorrendo a restrição da concorrência e a entrada em diferentes regiões, essa 

prática é comum no meio comercial porém pode ser utilizada como instrumento de 

formação de cartéis.  

Os acordos de exclusividade são frequentes, porque se tem compradores de 

determinado bem ou serviço e que se comprometem a adquiri-lo com exclusividade 

de determinado vendedor, onde fica restrito a comercialização dos bens dos rivais, 

podendo assim trazer efeitos nocivos à livre concorrência. A venda casada é comum 

e acontece com frequência no âmbito da concorrência, já que o ofertante de um bem 

ou serviço atribui a sua venda, que o comprador adquira um outro bem ou serviço 

através do primeiro.  Podemos abordar também a discriminação de preços, o 

produtor que tem poder de mercado se utiliza disso para fixar preços diferentes para 

o mesmo produto e serviço, de forma que irá elevar seus lucros, podendo ser um 

meio de financiar estratégias predatórias através de subsídios. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A publicidade é um dos meios mais eficazes para o aumento de 

consumidores sobre um produto ou serviço, pode ser equiparada aos outros meios 

de comunicação como marketing, banner e até mesmo a propaganda. Entretanto no 

meio publicitário há concorrências desleais que se utilizam de artifícios como 

propaganda enganosa ou por meio de não cumprir o prometido.  

Para sanar esses prejuízos que os concorrentes desleais colocam em meio a 

sociedade existe uma auto-regulamentação exercida pelo CONAR, que fundamenta 

nas regras e princípios do Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitaria, 

abrangendo um mecanismo para a defesa de concorrência na atividade econômica 

envolvendo os direitos e interesses dos consumidores  

Existem outros órgãos que ajudam nas análises dessas concorrências sendo 

eles o CADE e o Seae, que tem por objetivo reprimir os atos de concentração que 

impossibilita a concorrência, tendo três funções: função preventiva; função 

repressiva e função educativa.   

A Lei 12.529/11 vem para ajudar a inibir as infrações no mercado publicitário 

por meio da concorrência, em seus artigos menciona-se os tipos de infrações, a 

mais comum é a venda casada e o cartel, onde empresas entram em comum acordo 

e fixa preços ou outros meios para faturarem mais ou vender o produto ou serviço 

pelo mesmo preço em momentos de crise ou de procura maior.  

No decorrer da pesquisa deste trabalho de conclusão de curso, podemos 

observar que existem publicidades que podem fazer os lucros de um país aumentar 

ou quebrar de vez, pois os anunciantes acabam fazendo de seus anúncios 

publicitários uma guerra entre seus concorrentes, podendo se utilizar de meios 

anticompetitivos denegrindo a marca alheia. Entretanto os órgãos citados acima são 

de total competência para julgar, analisar e proceder o caminho e as penalidades 

certas para a competitividade desleal. 
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