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Regulação e Concorrência - I


Regulação econômica e proteção à concorrência
surgem quase simultaneamente nos EUA:
–
–



Regulação econômica: Interstate Commerce Act (1887)
Defesa da concorrência: Sherman Act (1890)

Motivo: aumento acentuado do poder de mercado
emergindo em setores com acentuadas falhas de
mercado

Regulação e Concorrência - II


Regulação complementa o papel desempenhado
pela livre concorrência em setores em que falhas
de mercado impedem seu correto funcionamento:
–
–



Criar condições para seu funcionamento quando isso é
possível
Substituição do mecanismo de mercado por regulação
tarifária apenas quando não restar outra opção

Conceito de eficiência: máximo bem estar social

Falhas de mercado


Assimetria de informação
–








Seleção adversa, risco moral, problemas de agência

Incerteza
Bens públicos e bens não rivais
Monopólios naturais
Switching costs e lock in
Hidden markets
Externalidades

Regulação e Consumidor


Regulação é associada a monopólios naturais...



... mas regulação alcança inúmeras dimensões (Inmetro/Ipem, Conar,
MAPA, etc), cada qual associada a uma falha de mercado (ou
combinações de falhas)
–





não necessariamente vinculadas a ausência de competição

CDC regula relações de consumo sobre várias falhas de mercado...
–

Informação (art. 6º, III, IV – e arts. 9, 30-31, 33, 36-37, 39-40, 46, 52 § 2º)

–

Switching costs (art. 6º, V – e arts. 39, XIII, 48, 51-53)

... mas avança também sobre questões relacionadas a poder de
mercado:
–

Preço excessivo, venda casada, etc

Regulação de tarifas


Vários modelos são adotados, por ordem de “engessamento”:
–

price setting (congelamento): Tarifa de Interconexão, Rodovias, Transmissão

–

price cap (preço máximo): CMED, Telefonia, Energia Elétrica, ANS

–

price cost margins (regulação por custos): Conta CCC

–

subsídios cruzados: energia, saneamento

–

Padronizações de planos: ANS



Cada modelo tem propriedades que produzem incentivos específicos



Para determinar preços, necessário amplo conhecimento da dinâmica do
setor (agências), mas ainda assim assimetria persiste

Regulação tarifária e eficiências - I


Mercados de bens escassos:
–

tarifas pelo preço médio impulsionam consumo...
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Regulação tarifária e eficiências - II


... mas renda (capacidade de pagamento do bem/serviço) desses
consumidores marginais é menor.
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