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MONOPÓLIO
MONOPÓLIO em linhas gerais, é a ausência de concorrentes em
determinado setor da economia, resultando na existência de apenas
um fornecedor, constituindo assim uma forma extrema de
concorrência imperfeita.
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OLIGOPÓLIO
OLIGOPÓLIO são poucos os fornecedores, cada um detendo uma
grande parcela do mercado, e sendo sensíveis a mudanças de preço
no mercado, representando uma estrutura de mercado de
concorrência imperfeita.
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HOLDING
As HOLDINGS são, nesse
contexto, o conjunto de diferentes
companhias dominadas por uma
organização central, responsável
por administrar a maior parte ou
todas as suas respectivas ações.
Em
muitos
casos,
as
holdings
formam
conglomerados compostos por
inúmeras empresas dos mais
diversos
segmentos
e
até
concorrentes entre si.
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HOLDING

5

TRUSTE
Os TRUSTES correspondem à
fusão ou união entre duas empresas
de um mesmo ramo ou de áreas
diferentes da economia, constituindo
uma única companhia ou um grupo
de associados de maior porte.
Essa forma de monopólio é
muito utilizada por grandes empresas
que se vêm ameaçadas pelo
crescimento
de
pequenas
concorrentes em fase de rápido
crescimento, mas também pode
envolver empresas de porte maior.
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TRUSTE
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CARTEL
Os CARTÉIS, por sua vez, são
uniões secretas ou não oficialmente
divulgadas entre empresas concorrentes
para ajustar o preço de suas mercadorias
de modo a manter o interesse e evitar a
perda de lucros em razão da disputa de
mercado.
Trata-se de uma prática considerada
ilegal
no
contexto
legislativo
de
praticamente todos os países existentes,
embora seja amplamente praticada.
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MULTINACIONAIS
Uma EMPRESA MULTINACIONAL é caracterizada por ter sua matriz
em um determinado país e atuar no mercado de outros países. Sua origem
é do final do século XIX, porém, a atuação dessas empresas no mercado
mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de
1945.
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS
O principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em
outros países com o intuito de obter máxima lucratividade, os fatores que
contribuem para a construção de filiais são: isenção de impostos, amplo
mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra
barata.
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS
A instalação de uma filial em países em desenvolvimento ocorre, na maioria das
vezes, através de beneficios do governo (doação de terreno e isenção de impostos). Nos
locais onde ocorre a construção de uma filial há geração de empregos e desenvolvimento
industrial. No entanto, os lucros obtidos por essas empresas são destinados à contrução
de novas filiais em outros locais, e uma parte vai para a matriz localizada no país de
origem.
•País: Estados Unidos
•Setor: hardware

•Vendas: US$ 261,7 bilhões (R$ 1 trilhão)
•Bens: US$ 373,7 bilhões (R$ 1,5 trilhão)

•Lucro: US$ 59,4 bilhões (R$ 237,6 bilhões)
•Valor de mercado: US$ 961,3 bilhões (R$ 3,8 trilhões)
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS
Pode ocorrer a divisão regional do trabalho, onde as empresas multinacionais
produzem cada parte de um produto em localidades diferentes, com o objetivo de reduzir
custos na produção. Esse fato ocorre conforme a disponibilidade de matéria-prima de
cada região.
•País: Japão
•Setor: indústria automobilística
•Vendas: US$ 272,1 bilhões (R$ 1 trilhão)
•Bens: US$ 465,6 bilhões (R$ 1,8 trilhão)
•Lucro: US$ 17,2 bilhões (R$ 68,8 bilhões)
•Valor de mercado: US$ 176,6 bilhões (R$ 704,1 bilhões)
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS
Exemplos de empresas multinacionais (transnacionais): Motorola, Nokia, Siemens, Vivo,
Sony, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Mc Donald’s, Nestlé, Nike, Adidas, Puma, Volkswagen,
General Motors, Toyota, Peugeot, Petrobras, entre outras.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
01- Algumas empresas de países capitalistas promovem uma
associação que as torna um único corpo empresarial, unindo capitais
a fim de controlar um determinado mercado, bem como a oferta de
produtos e, principalmente, dos preços.

Esse tipo de integração é chamado de:
a) truste
b) cartel
c) holding
d) interdependência
e) conglomerados
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
CADE APURA SUPOSTO MONOPÓLIO NO MERCADO DE GÁS EM BRASÍLIA
Segundo o Cade, há evidências de que os acusados se organizaram com o objetivo de
limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos mercados.
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
instaurou processo para apurar supostas práticas financeiras abusivas nos mercados de
distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha,
no Distrito Federal e Entorno. Segundo o Cade, há evidências de que os acusados se
organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e
divisão dos mercados de distribuição e de revenda do produto.
Exame. Acessado em 26 jan 2017- adaptado.
02- De acordo com a notícia, há suspeitas de formação de um tipo de monopólio conhecido como:
a) conglomerado
b) oligopólio
c) truste
d) cartel
e) holding
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
03- Quando estudado o surgimento de qualquer multinacional típica, nota-se que
primeiramente esta passou por um período de dominação do mercado interno. No seu
caminho em direção a esta supremacia na sua área específica, uma determinada empresa
- futura multinacional - se vale de todos os elementos possíveis para diminuir o número de
concorrentes e, consequentemente, o número de participantes com quem terá que dividir
as fatias do bolo "lucros".
(Portal Economia.net. Multinacionais. Disponível em: http://www.economiabr.net/economia/5_multinacionais.html)

Uma estratégia muito comum utilizada pelas empresas transnacionais para o controle dos
mercados é:
a) a baixa dos preços das mercadorias e serviços para aquém de seus custos de produção.
b) a realização de políticas sociais que disseminam propagandas positivas para as grandes
marcas.
c) a organização de cartéis internacionais não regulamentados por organizações
supranacionais.
d) a fusão ou compra de empresas concorrentes ou até de setores diferentes (trustes).
e) a difusão de produtos de maior qualidade em relação aos seus adversários no mercado.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
04- A partir da observação da distribuição das
multinacionais no espaço terrestre, pode-se afirmar que
a) o continente americano apresenta uma distribuição
equilibrada de localização das sedes das 500 maiores
empresas multinacionais.
b) a estratégia utilizada para localização das sedes é a
redução das desigualdades mundiais.
c) as sedes das empresas multinacionais concentram-se
nos países desenvolvidos do chamado Norte.
d) as empresas multinacionais estão presentes
homogeneamente em todos os hemisférios.
e) a maior presença ocorre nos países da África do Sul,
Japão, Índia e Brasil, que compõem o BRICS.
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