
Breve  introdução a temas 
de Compliance Antitruste
17 de maio de 2018



2

Exposição Antitruste

Concentração  = Risco

+ 20% de Market Share = Posição dominante legalmente presumida

Foque em 3 princípios gerais:

1º
SAIBA o que é 
informação 
comercialmente 
sensível.

2º
IDENTIFIQUE
essas informações 
no contexto de mercado 
da sua empresa.

3º
ORIENTE
todos os envolvidos no fluxo de 
transmissão dessas informações 
a NÃO COMPARTILHÁ-LAS.
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Informações Sensíveis: o que são?

Custos das empresas envolvidas
Nível de capacidade e planos de expansão
Estratégias de marketing
Precificação de produtos (preços e descontos)
Principais clientes e descontos assegurados
Salários de funcionários
Principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados
Informações não públicas sobre marcas e patentes e P&D
Planos de aquisições futuras
Estratégias competitivas

Em apenas 1 linha?
TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO SUA QUE VOCÊ NÃO GOSTARIA QUE O SEU 
CLIENTE SOUBESSE!



4

Informações Sensíveis 

BAIXO RISCO

● Informação processada 
- Histórica
- Consolidada
- Amostragem
- Sem acesso direto a 
informação pura

● Utilização de terceiros 
- Caráter de pesquisa
- Não exclusiva
- Independente

MÉDIO RISCO

● Não pedir informação 
comercialmente sensível

● Utilização de terceiros 
- Caráter de pesquisa
- Não exclusiva
- Independente

ALTO RISCO

● Informação 
Comercialmente Sensível

● Invasão/monitoramento 
direto do concorrente 
(espionagem corporativa)

● Ausência de 
independência da 
prestadora de serviço
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Recomendações (Informações Sensíveis)

 Jamais forneça aos concorrentes, direta 

ou indiretamente, informações 

comercialmente sensíveis.

 Não compartilhe (inclusive por meio do 

recebimento) informações comercialmente 

sensíveis com um concorrente.

 Esta recomendação se estende a todo tipo 

de transmissão/recepção, voluntária ou 

involuntária.

 Redes sociais (Whatsapp, Facebook etc.) 

não são garantia de confidencialidade! 

 A utilização de informações de mercado 

obtidas de forma independente (ou seja, 

sem a participação dos concorrentes) ou 

publicamente disponíveis é permitida.

IMPORTANTE: Se você acha que uma 

determinada informação pode ter valor 

comercial para a sua empresa ou para seus 

concorrentes, a regra deve ser não dividi-la 

com empresas concorrentes. 
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Recomendações (Gestão de Documentos)

 Não se comunique com colegas, 

concorrentes ou clientes (por e-mail ou 

qualquer outra forma escrita, telefone, 

pessoalmente) de uma maneira que 

possa dar a impressão que a sua 

empresa é conivente com práticas 

anticompetitivas.

 Não ignore ou delete comunicações 

anticompetitivas.

 Reporte comunicações 

anticompetitivas para o seu superior e 

para o Departamento Jurídico.

 Alinhe com o Departamento Jurídico a 

melhor forma de responder 

comunicações que tenham cunho 

anticompetitivo de forma a reforçar a 

posição da empresa a esse respeito. 
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SITUAÇÕES DE 
RISCO
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 Relacionamento com concorrentes

 Associações, feiras e eventos

 Consórcio e Joint Ventures

 Organizações de padronização (Standard Setting 

Organizations)

 Leilões (público e privado)

 Relacionamento com distribuidores, fornecedores e clientes

 Relacionamento com o público

 Discursos públicos

Situações de risco
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 Defina a pauta da reunião objetivamente.

 Convide pessoas/empresas baseado em critérios objetivos.

 O convite deve trazer o assunto que será discutido e a pauta da reunião.

 Preferencialmente, o convite deve se destinar ao Departamento Jurídico. Caso não for possível,
deve tê-lo em cópia.

 A pauta não deve conter temas comercialmente sensíveis.

 Prefira ambientes neutros (sem ser sede de empresas) para a realização da reunião.

 Evite conversas informais antes da reunião, seja por telefone, whatsapp, e-mail, chat,
pessoalmente etc.

Como agir: ANTES
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 É aconselhável que o advogado antitruste da empresa acompanhe a reunião.

 A reunião deve seguir e limitar-se a pauta previamente disponibilizada.

 Evite discussões sobre assuntos comercialmente sensíveis.

 Quando tratar de assuntos do negócio, não mencione dados financeiros ou da empresa.

 Durante a reunião, prepare uma ata contendo: (i) lista dos participantes com suas respectivas
funções e empresas; (ii) resumo das discussões realizadas e seus interlocotures; e (iii) campo de
assinatura pelos participantes ao final. Faça questão que todos os participantes assinem e que
seja registrado eventuais saídas.

 Caso a discussão caminhar para a divulgação de informações comercialmente sensíveis,
interrompa a discussão e alerte sobre os riscos antitruste. Se persistir, proteste, saia da reunião e
peça para se registrar em ata.

Como agir: DURANTE
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 A ata da reunião deve ser revisada e aprovada pelo advogado antitruste, antes do envio aos 
demais participantes.

 Ainda, deve-se evitar conversas informais depois da reunião, seja por telefone, whatsapp, e-mail, 
chat, pessoalmente etc.

 Os e-mails que se fizerem necessários para se discutir eventuais ações e resultados (minutas, 
linhas de ação etc.) devem ser pré-aprovados pelo advogado antitruste.

Como agir: DEPOIS
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 Atentar para:

 Almoços/jantares de associações/sindicatos e similares

 Entrevista com analistas

 Press releases

 Conferências para divulgação de resultados etc.

p

Não revelar dados sensíveis, capacidade ociosa, preços/estratégias 
de médio/longo-prazo etc. 

Tais informações podem ser entendidas como sinalizações a 
concorrentes.

Discursos Públicos
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 Mais investigações e procedimentos de busca e apreensão

 Multas mais altas

 Execução criminal: mais sentenças de prisão

 Ações civis de reparação de danos

 Maior cooperação internacional (investigações, incursões)

 Aumento do número de acordos de leniência

 Abordagem mais rigorosa

Tendências
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 Multas Administrativas:

Empresas:
Multa de até 20% do faturamento

Indivíduos: 
(i) Multa de até 20% da multa da empresa, no caso de 
administrador, direta ou indiretamente responsável pela 
infração cometida; e 

(ii) Multa de R$ 50K a R$ 2B para os demais indivíduos 
(não administradores da empresa).

O valor da multa varia conforme a gravidade da infração 
em concreto e é dobrada em caso de reincidência.

Lei nº 12.529/2011: 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
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Outros: 

 Publicação da decisão em jornais de grande circulação

 Proibição de participar de licitações públicas durante 5 anos

 Inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor

 Cisão de sociedade, transferência de controle societário, vendas dos 
ativos ou cessão parcial de atividade

 Proibição de gerir empresas por até 5 anos

Prescrição: 5 anos e 12 anos para cartel

 Multas Civis: indenização por Perdas e Danos

 Persecução Criminal: Pena de prisão para indivíduos (até 5 anos) e multa

Lei nº 12.529/2011: 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
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 Outras Consequências: 

 Anulação de cláusulas contratuais

 Custos da investigação (processos são longos, custam 
caro e demandam muito tempo dos funcionários)

 Grandes danos para a reputação da empresa 

 Grandes danos pessoais

 Perda de confiança com as autoridades de defesa da 
concorrência (atualmente o CADE é um importante 
stakeholder nas estratégias de Policy e Legal)

Lei nº 12.529/2011: 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
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Casos recentes no CADE

PA nº 08012.005255/2010-11 – Cartel CONDENAÇÃO
Representados: Elpida Memory, Inc., Hitachi Ltd., SK Hynix Inc., Infineon Technologies, AG, Micron Technology, Inc., 
Mitsubishi Electric Corp. etc.
Conselheiro: Márcio de Oliveira Júnior 
Data: 23/11/2017

PA nº 08700.006386/2016-53 – Indução à conduta uniforme/ Cartel INSTAURAÇÃO
Representados: TRW Automotive Ltda.; Wabco Centro de Distribuição de Peças Automotivas Ltda.; Affinia
Automotiva Ltda.; BorgWarner Brasil Ltda.; Dayco Power
Transmission Ltda.; Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.; DMC Promoções e Publicidade Ltda.; entre outros.
Data: 27/09/2016

PA nº 08700.011304/2015-10 – Indução à conduta uniforme RECOMENDAÇÃO PARA CONDENAÇÃO
Representada: Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil - AFREBRAS
Data: 21/08/2017
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PAs instaurados pelo CADE 
envolvendo empresas japonesas*

* Há processos com partes confidenciais.
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 INVESTIMENTO EM PREVENÇÃO

 COMPLIANCE ANTITRUSTE CUSTOMIZADO

 REVISÃO PERIÓDICA DO MANUAL COM BASE EM FEEDBACK

 TREINAMENTO PRESENCIAL E RECICLAGEM SÃO ESSENCIAIS!

Como evitar?
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Dúvidas 

?
?

??

?

?
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