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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo realizar uma análise crítica acerca das 

informações geralmente trocadas entre partes, em operações de fusões e aquisições (M&A), a 

fim de identificar riscos concorrenciais presentes na troca de dados de natureza financeira, 

jurídica, operacional, administrativa e de marketing. Especialmente durante a fase de coleta de 

informações, de due diligence e durante a negociação dos contratos definitivos, percebe-se uma 

ausência de limites claros à troca de informações estratégicas entre os players envolvidos no 

deal. Como na prática a condução de operações societárias complexas é realizada por 

consultores financeiros e jurídicos, muitas vezes sem conhecimento do direito antitruste, as 

preocupações relacionadas à não divulgação de informações estratégicas estão longe de ser 

prioridade. Quando essas preocupações existem, são muitas vezes mitigadas pela necessidade 

de simetria informacional e de segurança para uma tomada de decisão que envolva menos riscos 

às partes. Nota-se que, em várias situações, e até por falta de conhecimento – portanto, sem 

manifesta intenção – os agentes envolvidos se veem discutindo e alinhando informações que 

não poderiam. Há, assim, uma necessidade de esclarecimento ao mercado de aquisições acerca 

do que sejam dados sensíveis e quais os limites para sua transmissão, a fim de evitar a 

configuração de gun jumping pelo abuso nessa troca de informações, dentre outras infrações de 

natureza concorrencial. A ideia neste trabalho é não apenas deixar claro o que seria sensível aos 

olhos do órgão regulador, dos profissionais e players envolvidos, mas, sobretudo, destacar 

alternativas e mecanismos de mitigação desse risco de abuso. Ainda que se presuma que a 

adoção de procedimentos mitigadores possa prejudicar a plena simetria informacional, o que se 

priorizará é a defesa dos interesses da sociedade, da concorrência em sie da dinâmica de 

mercado. Portanto, espera-se proporcionar ao leitor, operador do direito empresarial e 

concorrencial, elementos suficientes para que no futuro, ao se deparar com situações que 

envolvam esse tipo de risco, possa aconselhar seus clientes, evitando riscos de desconstituição 

da operação ou prováveis sanções administrativas pelos órgãos antitrustes. Por fim, serão 

apresentados no decorrer do trabalho casos concretos, ilustrando situações em que o CADE 

enfrentou a problemática, e ainda, circunstâncias em que, diante do risco elevado de 

transferência de dados indevidos, o órgão regulador, juntamente com as empresas envolvidas 

na operação, desenvolveram mecanismos práticos exitosos na coibição ao intercâmbio de dados 

sensíveis. 

 

Palavras-chave: Troca. Informações. Concorrencialmente Sensíveis. Operações Societárias. 

Identificação. Limites. Estratégias. Mitigação. 



 

   

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this master's thesis is to carry out a critical analysis of the information generally 

transferred between parties in mergers and acquisitions (M&A), in order to identify competitive 

risks in the exchange of financial, legal, operational, administrative and marketing data. 

Especially during the information gathering, the due diligence and the negotiation of the 

definitive contracts, there is an absence of clear limits on the exchange of strategic information 

between the players involved in the deal. Normally, as the conduct of complex corporate 

transactions is carried out by financial and legal advisors, not aware of antitrust law, concerns 

related to the non-disclosure of strategic information are far from being a priority. When these 

concerns exist, they are often mitigated in the face of the need for informational symmetry and 

certainty for decision making that involves less risk to the parties. It is noted that in several 

situations, and due to lack of knowledge - therefore, without manifest intention - the players 

find themselves discussing and aligning information that they could not. Thus, there is a need 

to clarify to the M&A market what sensitive data is and what are the limits for their transfer, in 

order to avoid the configuration of gun jumping. The idea is not only to make it clear what 

would be sensitive in the view of the regulatory agencies, the professionals and players 

involved, but above all to highlight alternatives and mechanisms to mitigate this risk of abuse. 

Although it is assumed that the adoption of mitigating procedures may harm informational 

symmetry, what will be prioritized is the defense of society's interests, of competitive market 

and market dynamics. Therefore, it is expected to provide the reader, the operator of corporate 

and antitrust law, with sufficient elements so that in the future, when faced with situations that 

involve risks, he can advise his clients, avoiding the risk of disruption of the operation or 

administrative sanctions by antitrust agencies. Finally, concrete cases will be presented in , in 

which, in view of the high risk of improper data transfer, the regulatory body, together the 

course of this thesis, in which the players involved in M&A, developed successful practical 

mechanisms to prevent the exchange of sensitive data. 

 

Keywords: Exchange. Information. Competitively Sensitive. Mergers and Acquisitions. 

Identification. Limits. Strategy. Mitigation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dados recentes disponibilizados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais e pela empresa de auditoria e consultoria KPMG informam que, em 

2019, o total de fusões e aquisições no Brasil excedeu pela primeira vez o patamar de mil 

transações, totalizando 1.231 operações concretizadas - o maior número desde 1999, início da 

série histórica do levantamento feito pela KPMG.1    

 

Figura 1: Fusões e aquisições atingem recorde em 2019 

 

Fonte: KPMG 

 

As operações ocorridas em 2019 destoam das anteriores, também em volume financeiro 

e nível de complexidade, na medida em que apresentam números maiores do que a série 

registrada nos últimos cinco anos. A queda na taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (SELIC), a realização de reformas estruturantes, as alterações legislativas visando 

maior liberdade econômica, o retorno potencial do consumo interno e os planos de privatizações 

sinalizam o fim de um ciclo recessivo e abrem a perspectiva de que, após os efeitos decorrentes 

do Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), empresas buscarão melhorar resultados, expandir 

seus negócios e aumentar suas participações no mercado por meio de aquisições de ativos ou 

de outras empresas.  

 

 Diante desse cenário de novos atos de concentração2 surge a preocupação de como esses 

negócios estão sendo e serão conduzidos pelas partes envolvidas, seja o lado vendedor ou 

 
1 KPMG. Fusões e aquisições atingem recorde em 2019. Disponível  em:  https://valor.globo.com/empresas/ 

noticia/2020/01/17/fusoes-e-aquisicoes-atingem-recorde-em-019.ghtml.  Acesso em: 17 jan. 2020. 
2 Ato de Concentração foi a expressão escolhida pela lei n. 12.529/2011 para designar fusões, incorporações e 

outras formas de reorganização societária. Segundo a doutrina, concentração de empresas é todo ato de associação 

empresarial, seja por meio da compra parcial ou total dos títulos representativos de capital social (com direito a 

voto ou não), seja através da aquisição de direitos e ativos, que provoque a substituição de órgãos decisórios 
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comprador. Surge a dúvida se a concentração de mercado, por meio dessas operações, será, ao 

fim, benéfica ao consumidor e à concorrência. Não menos importante é saber se, na hipótese da 

não concretização dessas operações, as informações transmitidas entre as partes, ao longo dos 

processos competitivos e negociais, preservaram a independência dos agentes e evitaram o 

conhecimento de informações concorrencialmente sensíveis, que versam diretamente sobre o 

desempenho das atividades-fim dos agentes econômicos, contribuindo para eliminar ou mitigar 

a rivalidade e a incerteza necessária à competição, criando incentivos ou induzindo à prática de 

condutas anticompetitivas.   

 

Nesse contexto, partindo da premissa de que a negociação de uma operação, exitosa ou 

não, pode sempre envolver comunicação e coordenação entre as partes, a presente pesquisa se 

aprofundará de maneira criteriosa nos meandros das informações reveladas nas distintas fases 

negociais de uma operação de M&A. O propósito é identificar o limite no intercâmbio de 

informações, sem deixar de lado a necessária atenção com relação ao eventual abuso na 

transmissão de dados concorrencialmente sensíveis. 

 

Este trabalho, portanto, tem por objetivo tratar do limiar para a troca de informações em 

operações de M&A, e mais do que isso, pretende explorar circunstâncias em que, ainda que não 

concluída a operação por motivos outros, a transmissão de informações entre as partes ao longo 

das negociações possa colocar em risco a futura independência dos players envolvidos.   

  

O compartilhamento de dados financeiros e jurídicos ao longo do procedimento de due 

diligence, a análise de ganho de sinergia operacional e marketshare, a alocação de riscos, o 

planejamento futuro, a integração pós-aquisição, bem como as negociações em torno dos 

contratos definitivos, são fases que exigem das partes e de seus assessores uma conduta 

responsável, comprometida e bastante bom senso. A busca de sinergia e de simetria 

informacional não deve afetar a independência das partes até que a operação seja concretizada. 

Preocupações dessa natureza são enfrentadas também em outras jurisdições, a exemplo da 

norte-americana, em que estudiosos como Michael Naughton provocam os agentes envolvidos 

 
independentes por um sistema unificado de controle empresarial. In: FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do 

Antitruste. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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em operações societárias a sempre fazerem perguntas-testes, a fim de determinar o que é 

sensível3. 

 

Ainda, a doutrina norte-americana elenca inúmeras técnicas de cautela para avaliar as 

condutas admissíveis na fase pré-fechamento4. Por exemplo, caso a operação não seja ao final 

aprovada, a informação trocada, ou o acordo celebrado, são válidos? O intercâmbio da 

informação produz efeitos líquidos competitivos? Há outro modo de obter o mesmo objetivo 

com a produção de menores efeitos anticompetitivos? As perguntas objetivam criar um cenário 

negocial em que agentes engajados no processo de concentração permaneçam operando de 

forma normal, de sorte a não produzir os denominados efeitos materiais adversos. 

 

Nesta dissertação, além de serem abordadas informações trocadas nas fases negociais, 

buscar-se-á definir padrões ao longo do procedimento de due diligence e das negociações 

contratuais que podem configurar coordenação passível de enquadramento na conduta de gun 

jumping5, ou facilitação de coordenação entre concorrentes. Sem deixar de lado as orientações 

e diretrizes contidas no guia para análise da consumação prévia de atos de concentração 

econômica (Guia Gun Jumping) e o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa 

da Econômica (RICADE), a presente pesquisa se propõe a ir além e relacionar outras formas 

de troca de informações sensíveis investidas em práticas empresariais costumeiras no mercado. 

Tais cuidados ganham maiores contornos quando se fala de vendas de ativos ou carve-outs6, 

em que vendedor e comprador, embora negociando parte de um negócio, permanecem atuando no 

 
3 Com relação a todas essas informações confidenciais, as duas questões iniciais críticas são: (1) é realmente 

necessário para o processo de due diligence; e (2) será o vendedor se sente confortável com o nível de troca se o 

negócio não for consumado? Assumindo o Se a resposta a cada um for "sim" e forem aplicadas salvaguardas 

adequadas, o Departamento de Justiça constatou que certas trocas podem ser conduzidas com certas salvaguardas 

adequadas no acesso. In: NAUGHTON, Michael C. Gun-Jumping and Premerger Information Exchange: 

Counseling the Harder Questions, p. 9. (tradução nossa). Disponível em:  

http://www.stblaw.com/google_file.cfmTrackedFile=4B46116201D9F48682B3&TrackedFolder=585C1D23528

1AED996A07D5F9F9478AB5A90188899. Acesso em: 22 nov. 2019.   
4 SOUZA, Ananda Portes; LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Análise Prévia dos Atos de Concentração: até 

onde ir antes da aprovação do ato? 2014. Disponível em:  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7fe61f156a674de0. Acesso em: 03 jan. 2020. 
5 Significa a consumação de um ato de concentração econômica antes da aprovação pela autoridade competente, 

nos termos do artigo 88, §3º da LDC. Assim, as partes obrigam-se a absterem-se de concluir o ato de concentração 

antes de finalizada a análise prévia do Cade, sob pena de possível declaração de nulidade da operação, imposição 

de multa pecuniária em valores que variam entre R$ 60.000,00 e R$ 60.000.000,00 e a possibilidade de abertura 

de processo administrativo contra as partes envolvidas. Logo, devem ser preservadas até a decisão final da 

operação as condições de concorrência entre as empresas envolvidas (artigo 88, §4º da LDC). In: LORENZETTI, 

Marcela Abras. A Infração de Gun Jumping na Jurisprudência do CADE. Direito da Concorrência, Consumo e 

Comércio Internacional. Revista do IBRAC, v. 23, n. 2, p. 405, 2017. Disponível em: www.ibrac.org.br. Acesso 

em: 30 ago. 2019.  
6 Processo pela qual uma empresa vende uma parcela geralmente menor e autônoma de seus negócios (uma divisão, 

uma linha de produtos, um grupo de contratos, uma subsidiária, etc.) para um interessado. 

http://www.stblaw.com/google_file.cfmTrackedFile=4B46116201D9F48682B3&TrackedFolder=585C1D235281AED996A07D5F9F9478AB5A90188899
http://www.stblaw.com/google_file.cfmTrackedFile=4B46116201D9F48682B3&TrackedFolder=585C1D235281AED996A07D5F9F9478AB5A90188899
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7fe61f156a674de0
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mercado relevante como concorrentes após a concretização do deal (agora, profundos conhecedores 

do negócio um do outro). Tais riscos também se verificam em processos competitivos amplos, nos 

quais vários concorrentes ganham acesso às informações de uma determinada empresa target, 

atuante no mercado relevante competitivo, passando, por meio do processo, a deter acesso a 

informações fundamentais da empresa objeto da aquisição.  

 

Nestes casos, a autoridade antitruste possui sérias preocupações, sejam relacionadas à 

eventual simulação de negociações sobre uma operação para a prática de troca de informações 

comerciais confidenciais, sejam em relação à hipótese de coordenação de atividades 

anticompetitivas, em que uma empresa entra em negociação para obter informações confidenciais 

com fins predatórios. Não bastasse, há ainda grande inquietação com a troca de informações 

decorrente de negociações legítimas, que podem levar à coordenação ou à obtenção de informações 

que façam com que uma ou todas as partes envolvidas decidam alterar suas estratégias de atuação 

de mercado em decorrência das informações obtidas uma da outra. 

 

Tamanha é a dificuldade da autoridade antitruste em identificar padrões e indícios acerca 

das referidas práticas que, até o momento, inexistem históricos de investigações e condenações pelo 

Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), em virtude de troca de informações 

sensíveis em atos de concentração. No que diz respeito à repressão de condutas consideradas 

anticompetitivas, a jurisprudência do CADE tem classificado o intercâmbio de informações 

sensíveis como uma conduta anticompetitiva autônoma, não obrigatoriamente associada à formação 

de um cartel pelas empresas. Há casos recentes, em análise a condutas – porém, não em operações 

societárias – envolvendo o mercado de autopeças aftermarket7 e unidades de discos ópticos8 por 

 
7 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Processo Administrativo Finalístico n. 

08700.006386/2016-53. Representados: Affinia Automotiva Ltda.; BorgWarner Brasil Ltda.; Dayco Power 

Transmission Ltda.; Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.; DMC Promoções e Publicidade Ltda.; Federal-

Mogul Sistemas Automotivos Ltda.; Freudenberg-NOK Componentes Brasil Ltda.; Gates do Brasil Indústria e 

Comércio Ltda.; Johnson Controls do Brasil Automotive Ltda.; Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais 

Brasil Ltda.; KSPG Automotive Brazil Ltda.; Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças Ltda.; Mahle Metal 

Leve S.A.; Mann+Hummel Brasil Ltda.; Metalúrgica Schadek Ltda., MTE-Thomson Industria e Comercio Ltda.; 

RASSINI-NHK Autopeças Ltda.; Robert Bosch Ltda.; Sabó Indústria e Comércio de Autopeças S.A.; Schaeffler 

Brasil Ltda.; SKF do Brasil Ltda.; Sofape Fabricante de Filtros Ltda.; Sogefi Filtration do Brasil Ltda.; Tenneco 

Automotive Brasil Ltda.; TMD Friction do Brasil Ltda.; TRW Automotive Ltda.; Wabco Centro de Distribuição 

de Peças Automotivas Ltda.; ZF do Brasil Ltda. e outros.  Eduardo Frade Rodrigues, Superintendente-Geral. ID 

0246247 – Nota Técnica nº. 10/2016 Disponível em: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/ 

pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6w

xLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcdosLisLk49jlp0Rhy3QNUZKEc-rcx9oNfcBskOLCbvY. Acesso 

em: 22 ago. 2020. 
8 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  

Procedimento Administrativo nº 08012.001395/2011-00. Interessados: SDE Ex Offício, Philips & Lite-on 

Digital Solutions Corp, Royal Philips Electronics N.V, Lite-On IT Corporation, Hitachi LG Data Storage, Toshiba 
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exemplo, em que para o Tribunal a colusão tácita ou explícita entre empresas, com a 

modificação de estratégias empresariais ou consequente aumento dos preços, são algumas das 

possíveis consequências advindas da troca de informações indevida entre empresas. 

 

Em ambas as situações, o CADE verificou que as transferências de informações 

incorridas compreendiam dados recentes e atuais, como precificação e outros elementos 

relevantes para a estratégia de mercado das empresas, com alto nível de detalhamento, não 

compartilhadas em outras circunstâncias. Conclui-se que o compartilhamento poderia permitir 

que as empresas que recebiam as informações sensíveis tivessem maior visibilidade sobre as 

condições de mercado das outras, significando possível vantagem competitiva e, 

potencialmente, distorcendo a concorrência nos mercados afetados. 

 

Diante da inexistência de precedentes voltados para circunstâncias envolvendo 

operações de M&A, indaga-se se a ausência é realmente fruto de o mercado assim operar, ou 

seja, de efetivamente inexistir trocas de informações sensíveis entre concorrentes em 

combinações de negócios, ou seria a ausência de elementos que possibilitem identificar indícios 

e padrões de comportamento que evidenciem tal prática? 

 

Logo, a discussão parece ser relevante, cabendo a este trabalho o debate em torno de 

eventuais limites e mecanismos para prevenir o intercâmbio de informações 

concorrencialmente importantes em combinações de negócios, de modo que, ao final, os 

leitores concluam esse estudo cientes dos limites (o que pode e o que não pode ser transmitido), 

ao passo que os órgãos antitruste, na condição de fiscalizadores, concluam detendo melhores 

mecanismos de identificação de práticas de risco.  

 

 

 

 

 
Samsung Storage, Sony Optiarc Inc; Teac Corporation, BenQ Corporation, Quanta Storage Inc. ID 0285998 - Nota 

Técnica 108/2016/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdOEcWJwPuc

pbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajYdt3ktsCz0xgbBpiExkxGdOF

Ozep6L3dy8DBTLoYqve. Acesso em 27 abr. 2020. 
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1 INFORMAÇÃO SENSÍVEL À LUZ DOS NORMATIVOS E PRECEDENTES DO 

CADE   

 

Seguindo a linha a que se propõe este trabalho, torna-se particularmente relevante 

contextualizar a informação sensível, a partir dos precedentes e dos normativos emitidos pelo 

CADE. A autarquia possui seus critérios de classificação de dados sensíveis, e estabelece, ainda 

que genericamente, os limites que entende devem ser observados pelas partes, tanto na atuação 

competitiva de mercado, como por ocasião de operações de M&A.   

 

Esclarece o CADE que a troca de informações, per se, não acarreta obrigatoriamente 

efeitos negativos à concorrência. Ao contrário, admite a autarquia a possibilidade de se agregar 

dados, cujo compartilhamento é presumidamente lícito9, e defende que a transmissão de 

informações possa ter um caráter pró-competitivo, na medida em que aumenta a transparência 

no mercado.  

 

Na hipótese de divulgar informações agregadas, por exemplo, não se verifica, a 

princípio, potencial lesivo, ante o seu reduzido valor econômico e competitivo. Do mesmo 

modo, quanto mais antiga a informação, sob a ótica econômica e competitiva, mais irrelevante 

e, consequentemente, menos suscetível a gerar efeitos anticoncorrenciais10. 

 

Doutra ponta, é possível identificar os efeitos lesivos da transmissão indevida de dados 

entre empresas, o que dependerá do contexto em que a troca ocorre. Nesses casos, a 

preocupação antitruste é justamente que o intercâmbio de dados reduza a incerteza quanto ao 

comportamento futuro de um ou mais concorrentes, ampliando, assim, a capacidade de 

 
9 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Procedimento Administrativo nº 

08700.000171/2019-71. Interessados: CADE, American International Group; Amlin; AON UK Limited; Aspen 

Insurance UK; JLT Speciality Limited; Liberty Global Group; Marsh Limited; Tokio Marine Kiln Group Limited; 

United Insurance Brokers Limited; XL Group plc; Willis Group Limited e outros. ID 0567536 - Nota Técnica nº 

13/2019/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9F

cFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcf23lMyvrLUqJhKTstt8S1t5Mc

bUwyAWiJ0Rh98WvRE Acesso em: 27 abr. 2020. 
10 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Procedimento Administrativo nº 

08700.000171/2019-71. Interessados: Cade, American International Group; Amlin; AON UK Limited; Aspen 

Insurance UK; JLT Speciality Limited; Liberty Global Group; Marsh Limited; Tokio Marine Kiln Group Limited; 

United Insurance Brokers Limited; XL Group plc; Willis Group Limited e outros.  ID 0567536 - Nota Técnica nº 

13/2019/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9F

cFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcf23lMyvrLUqJhKTstt8S1t5Mc

bUwyAWiJ0Rh98WvRE Acesso em: 27 abr. 2020. 
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empresas entrarem em conluio ou em coordenação tácita, de modo a limitar a concorrência do 

mercado. Tais premissas e preocupações concorrenciais pouco importam se oriundas de análise 

de condutas, de atos de concentração ou de outras circunstâncias, já que a preocupação final, 

que é o risco de coordenação e de visibilidade de mercado, é o que se busca evitar.  

 

É importante considerar que o ilícito não reside apenas na indução de comportamento 

colusivo na forma de cartel, mas também na mera obtenção indevida de uma vantagem 

competitiva, travestida de informação relevante. Tanto é  assim que, segundo a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econô mico (OCDE), a troca de informaçõ es entre 

concorrentes pode ocorrer em três principais contextos: (i) como parte de um cartel, em que a 

troca de informação é  um dos facilitadores do acordo colusivo; (ii) como parte de um acordo 

de cooperação mais amplo, como, por exemplo, uma joint venture; ou (iii) quando a troca de 

informaçõ es é  uma prática independente e autô noma, ou seja, não se dá em um dos contextos 

anteriores11.  

 

Isso, porém, deve ser averiguado caso-a-caso. Com base na regra da razão, é necessário 

consultar a natureza da informação, as estruturas do mercado afetado, a posição dominante das 

empresas envolvidas, as possíveis eficiências e o efeito líquido da conduta sobre o bem-estar 

da sociedade12. A própria natureza da troca pode, per se, revelar o objetivo colusivo, desde que 

haja a intenção clara de coordenar atividades em detrimento da concorrência. Para que se 

verifique a possibilidade de produção de efeitos negativos, os seguintes aspectos devem ser 

considerados, nos termos da OCDE13 e da COFECE14: 

 

 
11 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition 

Policy Roundtables – Information Exchanges Between Competitors Under Competitions Law. 11 de julho de 

2011. p. 9. Disponível em: . Acesso em: 22 de ago. 2020. 
12 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Procedimento Administrativo nº 

08700.000171/2019-71. Interessados: Cade, American International Group; Amlin; AON UK Limited; Aspen 

Insurance UK; JLT Speciality Limited; Liberty Global Group; Marsh Limited; Tokio Marine Kiln Group Limited; 

United Insurance Brokers Limited; XL Group plc; Willis Group Limited e outros. ID 0567536 - Nota Técnica nº 

13/2019/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9F

cFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcf23lMyvrLUqJhKTstt8S1t5Mc

bUwyAWiJ0Rh98WvRE Acesso em: 27 abr. 2020. 
13 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition 

Policy Roundtables – Information Exchanges Between Competitors Under Competitions Law. 11 de julho de 

2011. p. 9. Disponível em: http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf. Acesso em: 22 de ago. 2020. 
14 COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, Guidelines on Information Exchange Between 

Competitiors, 2015, p. 3. Disponível em https://awards.concurrences.com/IMG/pdf/guidelines_on_ 

information_exchange_ cofece.pdf. Acesso em: 24 jun. 2016.  

 

http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf
https://awards.concurrences.com/IMG/pdf/guidelines_on_
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(i) a natureza da informação: a natureza da troca pode, por si mesma, revelar o 

objetivo colusivo quando estão presentes condições de inferir que a troca não tem 

outro propósito se não o de coordenar atividades em detrimento da concorrência. O 

compartilhamento de informações estratégicas entre concorrentes pode originar ou 

facilitar comportamentos colusivos ao (i) facilitar um entendimento comum sobre os 

termos da coordenação; (ii) auxiliar os agentes coordenados a monitorar se os termos 

do acordo estão sendo cumpridos; e (iii) facilitar e reduzir os custos de punição de 

desvios. Além disso, é necessário observar não apenas o conteúdo informação, mas 

também, o quão recente é a informação, o nível de detalhamento, a frequência com 

que essa mensagem é compartilhada e se a informação compartilhada é pública ou 

acessível a outros agentes.  

(ii) a estrutura do mercado afetado: seria mais fácil realizar e sustentar uma 

conduta coordenada quando ela ocorre em um mercado concentrado. Assim, troca de 

informações em mercados em que atuam poucos players, devem ser analisados com 

maior cautela. Além disso, a fim de verificar a ilicitude das trocas, é importante levar 

em consideração, por exemplo, a transparência do mercado, a simetria entre os 

concorrentes, as características do produto (a colusão é facilitada quando os produtos 

são homogêneos), a dinâmica do mercado (mercados que mudam com frequência 

tendem a gerar maior incerteza e criar uma série de incentivos a diversos agentes, 

dificultando acordos colusivos) e inovação (quanto menor, mais fácil a coordenação 

entre concorrentes).  

(iii) a forma como ocorre a troca de informações: as empresas tipicamente 

podem trocar informações de forma direta ou através de terceiros, e também de modo 

formal ou informal. Apesar das trocas diretas e privadas serem consideradas as mais 

suspeitas, também existe grande risco de colusão no âmbito das trocas que são 

realizadas por meio de terceiros (como sindicatos). Dessa forma, ainda que a troca de 

informações seja forma e através de terceiros, a análise deve ser feita de modo 

completo.  

  

Além disso, é necessário observar o quão recente são as informações transferidas, o grau 

de detalhamento, a frequência da troca, a própria intenção dos agentes por detrás da troca e se 

possui caráter público ou confidencial. Enfim, o que dificulta para o órgão antitruste é 

justamente essa infinidade de fatores que necessitam ser investigados antes de se concluir pela 

infração ou não.   

 

No recente caso envolvendo o mercado internacional de corretagem de seguros e 

resseguros para aviação e aeroespacial, praticadas no exterior, com efeitos potenciais no Brasil, 

o compartilhamento de informações entre as empresas incluia documentação de apólice de 

seguro (em particular de slips) e informações confidenciais específicas acerca de apólices de 

seguro/colocação de riscos para aviação e aeroespacial. Segundo a acusação, as informações 

trocadas seriam altamente individualizadas, granulares, internas e estratégicas (como aquelas 

relativas a prêmios e a taxas de corretagem) sobre apólices de seguro específicas colocadas por 
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diversas corretoras. Além disso, no momento das trocas, as informações seriam atuais, i.e., 

estavam relacionadas às apólices de seguro em vigor ou propostas15.  

 

Para a Superintendência-Geral, houve indícios “de que as empresas participantes 

analisavam as informações recebidas (...) e usavam tais informações para subsidiar suas 

decisões estratégicas com relação às oportunidades de clientes, bem como para preparar suas 

estratégias de precificação e/ou marketing.”. 

 

Outro interessante exemplo de análise de conduta foi a consulta realizada ao CADE pela 

Redecard16, questionando o órgão acerca de eventual existência de infrações contra a ordem 

econômica em obrigações contratuais impostas pelas instituidoras de arranjo de pagamento 

(“bandeiras”). Segundo a Redecard, as bandeiras, sob o pretexto de assegurar a higidez 

financeira do arranjo de pagamento, exigiam o fornecimento de certos dados das empresas 

denominadas “facilitadoras”, “subcredenciadoras” ou “subadquirentes”, dados esses que 

poderiam ser considerados “concorrencialmente sensíveis”.  

  

              De acordo com o CADE, esse tipo de conduta deve sempre ser analisada com 

ressalvas, pois a autoridade pode estar diante de um tipo de “naked information exchange” 

(troca de informações pura). O que se analisa é se a troca é acessória, se possui um racional 

econômico e serve de auxílio para atingir um objetivo econômico considerado legítimo. Nesse 

sentido, o órgão esclareceu que o acesso de dados e informações, nesse caso, já havia sido 

expressamente permitido quando da resposta à consulta realizada anteriormente pela bandeira 

Visa, sendo eles: i) nome do estabelecimento comercial (nome fantasia) no qual a transação foi 

 
15 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Procedimento Administrativo nº 

08700.000171/2019-71. Interessados: Cade, American International Group; Amlin; AON UK Limited; Aspen 

Insurance UK; JLT Speciality Limited; Liberty Global Group; Marsh Limited; Tokio Marine Kiln Group Limited; 

United Insurance Brokers Limited; XL Group plc; Willis Group Limited e outros. ID 0567536 - Nota Técnica nº 

13/2019/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9F

cFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcf23lMyvrLUqJhKTstt8S1t5Mc

bUwyAWiJ0Rh98WvRE Acesso em: 27 abr. 2020. 
16 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Consulta nº 08700.004010/2018-76. 

Interessado: Redecard S.A. ID 0493005  - Petição. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcd3oSlcb2PNVuk_r4NGUQ1b

_MVxpNLhf0IUZ5xp1ah9X Acesso em: 27 abr. 2020. 
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realizada; ii) nome do facilitador; iii) Código de Categoria do Estabelecimento Comercial; e iv) 

código de país e cidade do estabelecimento comercial.17.  

 

No entanto, destacou o órgão que tais dados não gozam de presunção de licitude 

absoluta. É plenamente factível que o uso indevido desses dados, cuja troca, a priori, foi 

considerada legítima, constitua, posteriormente, um ilícito e consequente violação à norma 

antitruste. Nesse caso, a preocupação central recai sobre o acúmulo de dados que as 

credenciadoras e as bandeiras receberão dos facilitadores e dos estabelecimentos, pois tal 

conduta pode representar o aumento de poder de mercado, aumento de barreiras à entrada, 

aumento de transparência no mercado e ensejar incentivos para condutas discriminatórias e 

exclusionárias da concorrência. 

  

Ao final, o CADE posicionou-se no sentido de que a obtenção pela Rede de informações 

e dados prévios compilados dos facilitadores e dos estabelecimentos comerciais poderia ensejar 

a aplicação da legislação concorrencial e, por meio de uma análise dos efeitos da conduta, vir 

a configurar um ilícito. Entretanto, não impediu a troca, embora a Superintendência-Geral, 

também nesse caso, tenha sido notificada para apuração de eventual infração à ordem 

econômica realizada pelas instituidoras de arranjos de pagamento envolvidas nesta Consulta. 

  

Muito embora o caso em questão envolva a relação entre agentes a nível vertical, e sem 

relação com combinações de negócios ou operações societárias, o importante é extrair da 

resposta do CADE os critérios utilizados pelo órgão para qualificar uma informação como 

presumidamente lícita ou com potencialidade lesiva, independentemente do contexto em que 

se deu a troca. Abaixo, segue o que se pôde extrair desses casos: 

 

(...) 

5.3.DADOS/INFORMAÇÕES COM PRESUNÇÃO DE LICITUDE 

110. Com base na doutrina e na jursisprudência recente do CADE, é possível indicar 

um grupo de dados/informações sobre o qual recai uma presunção de licitude para seu 

compartilhamento, seja em vista de sua irrelevância competitiva, seja em vista de 

permissão legal ou, ainda, em vista de determinações anteriores do CADE. 

111. Nesse sentido, compreende-se que compartilhar dados agregados e históricos 

de atividades de concorrentes é presumidamente lícito, em vista do baixo valor 

 
17 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Consulta nº 08700.004010/2018-76. Interessado: 

Redecard S.A. ID 0534542 – Voto da Conselheira Relatora Paula Farani de Azevedo Silveira. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcd3oSlcb2PNVuk_r4NGUQ1b

_MVxpNLhf0IUZ5xp1ah9X. Acesso em: 27 abr. 2020. 
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econômico e competitivo de tais dados, que não fornecem informações atuais e 

detalhadas da atividade dos concorrentes. 

112. Assim, quanto mais agregada a informação, ou seja, quanto mais 

sumarizada, tanto menor é o risco de efeitos anticoncorrenciais. De mesmo modo, 

quanto mais antiga a informação, mais ela é irrelevante do ponto de vista 

competitivo e, consequentemente, menos suscetível de gerar efeitos 

anticoncorrenciais. 

113. É nesse sentido, inclusive, que a Cartilha de Combate a Carteis em Sindicatos e 

Associações, elaborada em 2009 pela antiga Secretaria de Direito Econômico, destaca 

que:  

“A coleta de informações históricas sobre preços é menos sujeita a levantar 

preocupações concorrenciais do que dados de preços atuais e futuros. Geralmente, 

dados com mais de um ano de idade são considerados históricos, podendo haver 

exceção, a depender da dinâmica de cada mercado (...). Quanto mais agregada é a 

informação, menor o risco de efeitos anticoncorrenciais. As informações não devem 

permitir a identificação de dados de empresas individuais”.  

114. Também possui presunção de licitude a troca ou acesso de dados e 

informações que já foram expressamente permitidos pelo CADE (...)   

115. Ainda, a obtenção de dados e informações exigidos por normas legais ou 

regulatórias também é presumidamente lícita, desde que a lei ou norma regulatória 

determine como executar a obtenção dos dados e que a obtenção de dados 

concorrencialmente sensíveis de concorrentes não decorra da interpretação ou 

“autorregulação” do administrado. 

116. A presunção de licitude que recai sobre a obtenção desses dados e informações 

não é absoluta, de modo que é possível que o compartilhamento e uso indevidos desses 

dados venham a ser apurados pela autoridade concorrencial, mesmo que, a priori, a 

sua obtenção e transmissão dentro do arranjo de pagamentos não sejam vistas como 

concorrencialmente problemáticas. (grifos nossos) 

 

 5.4. DADOS/INFORMAÇÕES COM POTENCIALIDADE LESIVA 

117. De outro lado, existe um conjunto de dados e informações que atraem para si 

uma presunção relativa de ilicitude. (...)  

118. Entretanto, apesar do necessário exame feito caso a caso, é importante destacar 

que as informações tidas como concorrencialmente sensíveis elevam o grau de 

suspeição quanto à conduta e a preocupação da autoridade. 

(...) 

124. Não à toa, as Autoridades da Concorrência Alemã e Francesa lançaram, em 2016, 

estudo no qual buscaram traçar o conceito de big data para fins concorrenciais, 

compreender o seu papel competitivo e refletir sobre as maneiras pelas quais o big 

data pode acarretar aumento de poder de mercado. 

125. Segundo esse estudo, os dados, de maneira geral, podem desempenhar um papel 

importante na análise concorrencial na medida em que 1) a coleção e a exploração 

de dados podem elevar barreiras à entrada e ser fonte de poder de mercado; 2) 

podem aumentar a transparência do mercado e, assim, alterar o seu 

funcionamento; e 3) podem ensejar diversos tipos de condutas que levantam 

preocupações concorrenciais.
 18

 

(...) 

  

As diretrizes do precedente merecem ser levadas em consideração também no 

compartilhamento de dados entre agentes, em operações societárias, e sinalizam o seguinte: 1) 

informações sensíveis devem ser organizadas de maneira agregada e histórica, a fim de 

 
18BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração nº 08700.004010/2018-76. 

Interessado: Redecard S.A. ID 0534542 – Voto. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9F

cFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcd3oSlcb2PNVuk_r4NGUQ1b_

MVxpNLhf0IUZ5xp1ah9X. Acesso em: 11 nov. 2020. 
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minimizar riscos concorrenciais; 2) no que diz respeito à repressão de condutas consideradas 

anticompetitivas, o CADE tem classificado o compartilhamento de informações sensíveis como 

uma conduta anticompetitiva autônoma, não obrigatoriamente associada à formação de um 

cartel pelas empresas; e 3) detém presunção de ilicitude a transferência de dados que pode 

elevar barreiras à entrada e ser fonte de poder de mercado; aumentar a transparência do mercado 

e, assim, alterar o seu funcionamento; e ensejar diversos tipos de condutas que levantam 

preocupações concorrenciais. 

 

Um último exemplo é o processo administrativo nº 08012.001395/2011- 0019, instaurado 

com base em indícios que apontavam para a participação em cartel internacional, com efeitos 

no Brasil. O procedimento investigava, dentre outras práticas, a troca de informações sensíveis 

entre as concorrentes Philips & Lite-on Digital Solutions Corp., Royal Hitachi LG Data 

Storage, Toshiba Samsung Storage Technology Corporation, Sony Optiarc Inc., Quanta Storage 

Inc., dentre outras empresas do setor, cuja finalidade era determinar a estratégia de preços e de 

negociação com os clientes.  

 

Superada a fase instrutória, o CADE concluiu que houve troca de informações 

concorrencialmente sensíveis, sendo elas relativas ao preço e à produção e desenvolvimento 

das empresas, caracterizando circunstância de cartel clássico (hardcore cartel)20. Dadas as 

características desses dados, constatou-se a capacidade de manipulação direta da 

competitividade do mercado que, somado a outros fatores, conduziu o Plenário a determinar a 

condenação das empresas representadas.  

 

 
19 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  

Procedimento Administrativo nº 08012.001395/2011-00. Interessados: SDE Ex Offício, Philips & Lite-on 

Digital Solutions Corp, Royal Philips Electronics N.V, Lite-On IT Corporation, Hitachi LG Data Storage, Toshiba 

Samsung Storage, Sony Optiarc Inc; Teac Corporation, BenQ Corporation, Quanta Storage Inc. ID 0285998 - Nota 

Técnica 108/2016/CGAA7/SGA2/SG/CADE. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdOEcWJwPuc

pbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajYdt3ktsCz0xgbBpiExkxGdOF

Ozep6L3dy8DBTLoYqve. Acesso em 27 abr. 2020. 
20 “Assim, a transparência causada por esse compartilhamento de informações sensíveis permite a coordenação 

entre competidores, ainda que, por vezes, isso não implique a existência de acordo explícito. Isso se deve ao fato 

de que, uma vez que os agentes econômicos do mercado têm posse dos planos de produção e de precificação de 

seus concorrentes, eles sentem-se mais seguros para praticar determinados níveis de preços, com menos receio de 

perder participação de mercado. Na conduta investigada, observa-se um constante esforço no sentido de aumentar 

os preços praticados para determinados clientes, baseando-se sempre nas condições praticadas por outros agentes 

do mercado para os mesmos clientes”  
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É certo que a natureza das trocas discutidas em situações de cartel, por si, reveste-se de 

objetivo colusivo, já que a troca não tem outro propó sito que não o de coordenar atividades em 

detrimento da concorrência. Tratando-se de operações societárias e combinações de negócios, 

a natureza do compartilhamento de informação é outra, sendo a intenção dos agentes 

naturalmente diversa, a priori. A questão que se coloca é, na hipótese de inexitosa a transação, 

ou na hipótese de coexistência dos agentes pós-fechamento, quais serão os direcionamentos e 

as destinações dadas às informações obtidas entre os concorrentes, durante as tratativas 

negociais? 

 

A análise da potencialidade de gerar comportamentos e efeitos anticompetitivos, em 

operações societárias, dependerá, portanto, de muitos fatores, como o tipo de informação 

compartilhada, a forma de compartilhamento, a necessidade da informação para a operação, 

além da análise em torno da dinâmica do mercado sob análise. 

 

Tratando-se de operações societárias, precisamente de atos de concentração, o órgão 

ainda não possui histórico de punições administrativas, mas é natural que os critérios utilizados 

em outros precedentes sirvam de baliza orientadora também para as hipóteses de troca de 

informações sensíveis em combinações de negócios. Até porque, em se tratando de operações 

societárias, a premissa é que informações serão trocadas, e assim deve ocorrer, mas a 

preocupação consiste justamente em como fixar limites, estabelecendo o que realmente pode e 

deve ser trocado.   

 

Numa tentativa de atribuir maior transparência e clareza para a questão, foi editado pelo 

CADE, em maio de 2015, o Guia Gun Jumping. Dividido em três sessões, o Guia buscou 

esclarecer (i) atividades que podem caracterizar gun jumping; (ii) procedimentos a serem 

adotados para diminuição do risco de gun jumping; e (iii) quais as possíveis punições em caso 

de consumação prévia de operações e como é feita a dosimetria das penas a serem aplicadas. 

 

A intenção seria, dentre outras, auxiliar empresas em procedimentos de concentração 

econômica, no que diz respeito às condutas adotadas pelos players envolvidos e às informações 

que seriam consideradas concorrencialmente sensíveis, se trocadas. Objetivou-se, com isso, 

evitar a “antecipação” da operação, mediante prematura transmissão de informações sensíveis 

entre as partes.  No entanto, da análise do material, observa-se que as hipóteses relacionadas, 
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consideradas “sensíveis” aos olhos do órgão antitruste21, são elencadas genericamente, sem o 

fornecimento claro de parâmetros objetivos, o que dificulta sobremaneira a atuação das 

empresas e dos assessores. Não se nega que o próprio Guia sinaliza que cada situação deva ser 

analisada conforme as particularidades do caso, mas ao assim proceder, confirma sua 

generalidade, diminuindo sua própria funcionalidade prática. 

 

Além das informações contidas no Guia de Gun Jumping, também o RICADE auxilia a 

identificação dos dados sensíveis, na medida em que autoriza empresas, quando da submissão 

de atos de concentração ao CADE, restringir o acesso de seus concorrentes a várias informações 

que se subentende capazes de gerar vantagem competitiva entre rivais. Ao autorizar essa 

limitação de acesso, o CADE reconhece a sensibilidade desses dados e adverte empresas que, 

em relação a esses, melhor que haja cuidados na divulgação e eventual transferência. Inclusive, 

ainda que as empresas não requeiram, o próprio órgão pode obstar, em atos de concentração, 

acesso a esses dados, quando identificar possível vantagem competitiva por parte de 

concorrentes que as venham acessar no processo.  

 

A listagem das informações passíveis de serem restringidas, constantes no artigo 5122, 

do RICADE, é ampla, e envolve, por exemplo, informações financeiras, como faturamento, 

processos produtivos, vendas, informações sobre clientes, fornecedores, dentre outras. Mas, 

ainda assim, são informações dadas de maneira genérica e muitas vezes são dados necessários 

a combinações de negócios que precisam ser trocados para viabilizar maior simetria entre os 

agentes e melhor avaliação de ativos, de contingências, e para a própria verificação da viabilidade 

do negócio pretendido.  

 
21 a) custos das empresas envolvidas; b) nível de capacidade e planos de expansão; c) estratégias de marketing; d) 

precificação de produtos (preços e descontos); e) principais clientes e descontos assegurados; f) salários de 

funcionários; g) principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados; h) informações não públicas 

sobre marcas e patentes e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); i) planos de aquisições futuras; j) estratégias 

competitivas, etc. 
22 Art. 51. Conforme o caso e no interesse da instrução processual, de ofício ou mediante requerimento do 

interessado, poderá ser deferido, em virtude de sigilo decorrente de lei ou por constituir informação relativa à 

atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja divulgação possa representar vantagem 

competitiva a outros agentes econômicos (arts. 22 da Lei 12.527/2011 e 6o, inciso I e 5o, § 2o do Decreto 

7.724/12), o acesso restrito de autos, documentos, objetos, dados e informações, que forem relacionados a: I. 

escrituração mercantil; II. situação econômico-financeira de empresa; III. sigilo fiscal ou bancário;  IV. segredos 

de empresa;  V. processo produtivo e segredos de indústria, notadamente processos industriais e fórmulas relativas 

à fabricação de produtos; VI.faturamento do interessado; VII. data, valor da operação e forma de pagamento; VIII. 

documentos  que formalizam  o  ato de concentração notificado; IX. último relatório anual elaborado para os 

acionistas ou quotistas, exceto quando o documento tiver caráter público; X. valor e quantidade das vendas e 

demonstrações financeiras; XI. clientes e fornecedores; XII. capacidade instalada; XIII. custos de produção e 

despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços; XIV. ou outras hipóteses, a critério da 

autoridade concedente, respeitados os arts. 22 da Lei 12.527/2011 e 6o, inciso I e 5o, § 2o do Decreto 7.724/12.   
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Nessa perspectiva, o capítulo seguinte analisará individual e criteriosamente as hipóteses 

elencadas no Guia e no RICADE, além de outras informações costumeiramente requisitadas pelos 

agentes em due diligence, ponderando a importância da informação e a possível necessidade ou 

prejuízo de sua troca prematura em operações societárias.   
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2 DUE DILIGENCE E A TROCA DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS   
 

A avaliação dos riscos e das vantagens decorrentes de uma concentração econômica 

são, na prática, verificadas antes da concretização do negócio, oportunidade em que é realizado 

um processo minucioso de investigação acerca de informações financeiras, jurídicas e 

mercadológicas envolvendo o agente econômico objeto da concentração23. A partir dessa 

análise, é possível conhecer o negócio pretendido e realizar o prognóstico de eventuais 

contingências. Consiste no procedimento de due diligence24. 

 

No sentido literal, a expressão significa agir com cautela ou diligência25. No entanto, a 

carga semântica é mais abrangente no âmbito empresarial. Compreende um procedimento 

metódico de análise de dados do qual decorrem relatórios acerca de uma sociedade ou um 

ativo26. O ordenamento jurídico brasileiro não dispõe tratamento específico acerca do 

procedimento de due diligence, logo, a metodologia não é considerada uma figura jurídica 

autônoma ou obrigação legal e, por consequência, a delimitação dos campos de investigação e 

a definição do método a ser implementado conformam-se aos interesses e às conveniências das 

partes envolvidas. 

 

Na prática, o que se observa é a tendência de os assessores envolvidos requererem todo 

o tipo de informação possível em diferentes áreas – financeira, jurídica, operacional e 

 
23 Não obstante o risco de análise concorrencial, a necessidade de coordenar atividades e compartilhar informação 

é frequentemente forte e legítima. Mesmo antes da assinatura do contrato de aquisição, frequentemente informação 

sensível precisa ser trocada para facilitar a due diligence e a avaliação necessárias pelo comprador. Uma vez que 

as partes assinaram um acordo de fusão ou aquisição, elas estão altamente motivadas a começar a planejar a 

integração e esse plano tipicamente requer a troca de informação confidencial e um certo nível de coordenação. 

Além disso, as partes podem desejar evitar investimentos ineficientes (algumas vezes duplicados ou desperdícios) 

por uma parte ou outra durante o período de pré-fechamento. In: NAUGHTON, Michael C. Gun-Jumping and 

Premerger Information Exchange: Counseling the Harder Questions. Disponível em:  

http://www.stblaw.com/google_file.cfmTrackedFile=4B46116201D9F48682B3&TrackedFolder=585C1D23528

1AED996A07D5F9F9478AB5A90188899 Acesso em: 22 nov. 2019.   
24 Trata-se de um método utilizado para avaliar o negócio e as partes que dele fazem parte. Almeja-se, sobretudo, 

identificar as possíveis e futuras contingências advindas da transação, diminuir as assimetrias informacionais 

existentes na fase ex ante da negociação, bem como aferir o valor daquele negócio e das sociedades que nele estão 

envolvidas. In: SILVA, Márcia Luiza da. O sistema de análise prévia de atos de concentração e a prática 

infracional à ordem econômica denominada “gun jumping”: os limites da legítima coordenação antecipada. 

254 p.  Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa 

de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2018, p. 142. 
25 DUE DILIGENCE. Dicionário online Oxford Learner’s Dictionaries. Disponível em: https://www.oxford 

learnersdictionaries.com/us/definition/english/due-diligence?q=due+diligence. Acesso em: 22 nov. 2019. 
26 GOMES, Fernando de Melo et al. O Papel da Due Diligence nas Operações de M&A e IPO: Motivação, 

Desenvolvimento e Consequências. Disponível em: http://lexuniversal.com/pt/articles/2487 Acesso em: 25 nov. 

2019. 
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mercadológica – tudo no intuito de buscar, para o seu cliente, maior equilíbrio e simetria 

informacional27.  

 

Para se adequar a essa demanda, a realização da due diligence obedece a uma série de 

fases que podem ser adaptadas conforme as necessidades dos interessados. Normalmente, 

inicia-se pela manifestação de interesse dos agentes econômicos em realizar o negócio e ter 

acesso ao conteúdo informacional envolvido. Para o CADE, é importante que nesse momento 

os dados a serem divulgados já sejam, sob a ótica jusconcorrencial, devidamente tratados. 

 

[…] o primeiro passo, numa fase preliminar de due diligence, consistirá na 

identificação e tratamento da informação que seja passível de considerar-se, de uma 

ótica de concorrência, como sensível. Nesta fase é normalmente permitido ao 

comprador o acesso a um volume significativo de informação confidencial do target. 

Em alguns casos, a partilha de informação é bidirecional, recebendo o vendedor 

informação também confidencial do comprador [...]28. 

 

 Nesse momento, é fundamental também que o Non-Disclosure Agreements (“NDA”)29 

esteja assinado, o que trará a segurança quanto ao uso responsável e idôneo dos dados 

transferidos. Busca-se, com isso, reduzir os riscos advindos da troca prévia de informações, 

bem como impedir a transmissão ou qualquer forma de veiculação das informações sem que 

haja prévia autorização das partes envolvidas na operação. 

 

 
27 A informação assimétrica é aquela na qual o comprador e o vendedor possuem informações diferentes sobre a transação. A 

informação assimétrica é bastante comum no mercado, já que, por questões obvias, normalmente o vendedor de um 

determinado produto sabe mais sobre a sua qualidade do que o comprador. Assim, a informação assimétrica cria falhas de 

mercado, tais como a seleção adversa e o risco moral: o primeiro corresponde a falha de mercado que ocorre quando, por causa 

de informação assimétrica, produtos de diferentes qualidades são vendidos a um preço único. In: SILVA, Márcia Luiza da. O 

sistema de análise prévia de atos de concentração e a prática infracional à ordem econômica denominada “gun 

jumping”: os limites da legítima coordenação antecipada. 254 p.  Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2018, p. 142. 
28 LOURENÇO, Nuno Calaim. O intercâmbio de informação entre concorrentes à luz do direito da concorrência – a 

problemática das trocas prematuras de informação sensível no âmbito de operações de concentração (“gun jumping”). UNIO 

- EU Law Journal, vol. 4, n. 1, jan. 2018, p. 144-169. Centre of Studies in European Union Law School of Law – University 

of Minho. Disponível 

em:https://www.researchgate.net/publication/326946512_O_intercambio_de_informacao_entre_concorrentes_a_luz_do_direi

to_da_concorrencia__a_problematica_das_trocas_prematuras_de_informacao_sensivel_no_ambito_de_operacoes_de_conce

ntracao_gun_jumping  Acesso em: 29 ago. 2019.  
29 Nesse ponto, Sérgio Botrel (2015) assim leciona: “O objetivo desse acordo é a obrigação de não revelar as informações 

confidenciais a terceiros sem a autorização expressa da parte interessada. O ideal é que todas as pessoas que tenham acesso às 

informações sigilosas, inclusive os assessores das partes e seus auditores, assinem o documento, assumindo a obrigação 

pessoalmente. Com o objetivo de conferir maior segurança à parte que revela informações sigilosas no curso da operação, é 

comum que se imponha ao receptor das informações o dever de fazer com que seus funcionários, prepostos ou assessores 

adiram ao acordo de confidencialidade. Sob o ponto de vista jurídico, tal assunção de responsabilidade se insere na categoria 

legal denominada promessa de fato de terceiro, regulada pelo Código Civil nos arts. 439-440. O regime jurídico da promessa 

de fato terceiro impõe ao promitente (na hipótese sob análise o receptor das informações confidenciais) um verdadeiro dever 

de resultado. Pouco importa se o receptor das informações (a companhia, representada por quem de direito) tomou todas as 

providências necessárias para que as pessoas a ele vinculadas assinassem o acordo de confidencialidade. Verificado que os 

terceiros vinculados ao receptor não assumiram expressamente o dever de não revelar as informações, este responderá pelas 

perdas e danos decorrentes desse fato, independentemente de culpa.” In: BOTREL, Sérgio. Fusões & Aquisições. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 275. 
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Elaborado o checklist de documentos e iniciado o levantamento dos dados solicitados, 

com a montagem do data room para recepcionar os documentos, prossegue-se com a 

interpretação das informações disponibilizadas, cujos resultados alcançados são consolidados 

em um relatório (Report) ou parecer. Tais dados são quantificados e convertidos em 

informações e contingências passivas e ativas. Esses números apontam para os riscos e as 

oportunidades do negócio e servem de subsídio para a tomada da decisão final acerca da 

concretização ou não da operação, bem como para a valoração do negócio. Em regra, os 

critérios utilizados para avaliação e quantificação dos passivos e ativos envolvidos seguem as 

orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)30, notadamente o Pronunciamento 

Técnico CPC 25, cujo teor trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.  

 

Entretanto, ainda que o objetivo da due diligence seja buscar simetria informacional e 

quantificar contingências, esse propósito não pode justificar a troca indiscriminada de toda e 

qualquer informação solicitada pelos assessores. Até porque, ratifica-se: a depender desses, o 

risco concorrencial é muitas vezes menosprezado pela necessidade de melhor servir e informar 

o cliente.  

 

Não obstante, a elaboração da due diligence exige cautela, sendo necessário definir 

corretamente os limites de atuação dos agentes envolvidos no ato de concentração, sob risco de 

configuração do gun jumping, ou seja, da troca indevida de informação entre concorrentes de 

mercado antes de concluída a operação.  

 

2.1 Limites para o compartilhamento de informações no procedimento de due diligence 

 

A troca de informações é uma prática que potencializa uma maior transparência no 

mercado e que, como tal, está na gênese de eficiências econômicas relevantes31. Nesse contexto, 

 
30 Art. 3º O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPC) tem por objetivo o estudo, o preparo e a emissão de 

documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para 

permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu 

processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais. In: BRASIL. Resolução CFC nº 1.055 de 7 de outubro de 2005. Brasília, 2005. Disponível em: 

http://static.cpc.aatb.com.br/Imagens/Res_1055.pdf?_ga=2.32807416.771126403.157773041015116931211577

730410&_ga=2.32807416.771126403.1577730410-1511693121.1577730410 Acesso em: 30 dez. 2019. 
31 Esclarece que as trocas de informação podem também surtir efeitos pró-Concorrenciais, proporcionando, por 

exemplo, aos operadores de mercado uma melhor compreensão do mercado e da estrutura da procura, e aos 

consumidores o benefício de uma maior transparência ao nível das condições comerciais praticadas, incluindo 
preços e até permitir a detecção de esquemas colusivos. O aumento de transparência que o sistema de intercâmbio ocasiona 

pode também contribuir para facilitar a entrada de novas empresas; propiciar uma melhor e mais credível análise prognóstica 
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William Blumenthal explica que a realização de due diligence justifica-se, principalmente, pela 

patente necessidade de proteção da fluidez e da integridade do mercado de capitais32. 

 

As características próprias do procedimento de concentração e os interesses envolvidos 

dos compradores e vendedores tornam imprescindível que os dados fornecidos sejam 

supervisionados e restringidos. A permuta de informações estratégicas e sensíveis antes da 

combinação ocorrer33, como os dados de preços e de custos, informações relativas às estratégias 

de marketing, aos planos comerciais e relação com fornecedores, suscita riscos e preocupações 

de natureza concorrencial, amiúde correlacionadas com a possibilidade de os concorrentes 

identificarem pontos estratégicos de coordenação a respeito do comportamento de mercado da 

empresa a ser adquirida.  

 

Ademais, a transparência acerca de dados estratégicos pode subsidiar o comportamento 

de colusão e ocasionar efeitos de exclusão, uma vez que coloca concorrentes não participantes 

do processo competitivo em uma posição de desvantagem concorrencial significativa34. Nesse 

jaez, Michael Naughton aponta algumas restrições relacionadas ao procedimento de due 

diligence. Segundo o autor, as partes devem transferir apenas os dados classificados como 

relevantes para a operação e o acordo de confidencialidade deve conter uma cláusula de não-

divulgação, no sentido de que o uso das informações se limite à elaboração da due diligence. 

 
da procura no mercado (criando eficiências alocativas) ou até permitir a comparação entre diferentes índices de performance 

(o chamado “Benchmarking”). In: LOURENÇO, Nuno Calaim. O intercâmbio de informação entre concorrentes à luz do direito 

da concorrência – a problemática das trocas prematuras de informação sensível no âmbito de operações de concentração (“gun 

jumping”). UNIO - EU Law Journal, vol. 4, n. 1, jan. 2018, p. 144-169. Centre of Studies in European Union Law School of 

Law – University of Minho. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/326946512_O_intercambio_de_informacao_entre_concorrentes_a_luz_do_direito_

da_concorrencia__a_problematica_das_trocas_prematuras_de_informacao_sensivel_no_ambito_de_operacoes_de_concentra

cao_gun_jumping  Acesso em: 29 ago. 2019. 
32 BLUMENTHAL, William. The rhetoric of gun-jumping: remarks before the association of corporate counsel. Annual 

Antitrust Seminar of Greater New York Chapter: Key Developments in Antitrust for Corporate Counsel. New York, 2005, p. 

8. Disponível em: http://www.ftc.gov/speeches/blumenthal/20051110gunjumping.pdf Acesso em: 25 nov. 2019. 
33 A due diligence é necessária para garantir a fluidez e a integridade da empresa resultante da operação, após sua consumação. 

Como apresentado acima, tempo é fator importantíssimo para o sucesso de uma operação. Dessa forma, a rápida implementação 

de todas as ações que diminuem o tempo da operação e fazem com que as empresas alcancem os ganhos o quanto antes é de 

interesse delas. A elaboração de um plano de integração é comum a todas as operações, pois visa a obter rapidamente os ganhos 

delas decorrentes. In: SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle 

prévio de estruturas do SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 92-118, maio, 2013. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/ 

revistadedefesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 
34 SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle prévio de estruturas do 

SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 92-118, maio, 2013. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/revistaded

efesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 
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Sustenta, por fim, que é defeso aos indivíduos envolverem-se em questões relativas a preço, ao 

marketing e às promoções35. 

 

Além disso, à vista do que dispõe a lei de defesa da concorrência, é imprescindível que 

a conduta comercial das empresas participantes se oriente de forma a não exceder o perímetro 

da legalidade. Acerca disso, Carolina Saito esclarece: 

 

 

Não é tarefa fácil definir padrões antitruste para orientar as empresas envolvidas em 

operações passíveis de notificação ao SBDC, sobre como devem comportar-se até a 

decisão final da autoridade, ou até a consumação da operação, para se evitar qualquer 

efeito anticompetitivo. Por um lado, as empresas que estão notificando o ato de 

concentração ainda não são uma entidade única e devem manter-se assim até decisão 

final da autoridade. Por outro lado, elas se munem de interesse comum legítimo para 

se coordenarem, o que não seria esperado, a não ser no contexto da operação em si36. 

 

 

Deve-se, portanto, reconhecer até onde é possível planejar a atuação conjunta na fase 

de pré-fechamento e quais os limites para a troca de informações sem que se possa configurar 

gun jumping. Considerando que o objeto central do presente estudo consiste justamente em 

verificar limites e mecanismos de prevenção ao intercâmbio de informações 

concorrencialmente sensíveis em combinações de negócios, nada mais prudente do que 

analisar, no capítulo seguinte, a partir das premissas estabelecidas pelo CADE, as informações 

que compõem o data room de empresas objeto de negociações e de due diligence, a fim de 

identificar potenciais riscos concorrenciais nessas trocas.  

  

2.2 Quais informações devem ser restringidas durante a due diligence e as tratativas 

negociais   

 

A Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, que entrou em vigor em 29 de maio de 2012, 

trouxe alterações significativas ao sistema de controle de estruturas ao alinhar as regras 

brasileiras às melhores práticas internacionais. Embora ela imponha a necessidade de 

autorização do CADE para o fechamento de determinadas concentrações econômicas, não 

 
35 NAUGHTON, Michael C. Gun-Jumping and Premerger Information Exchange: Counseling the Harder 

Questions. Disponível em: http://www.stblaw.com/google_file.cfmTrackedFile=4B46116201D9F48 

682B3&TrackedFolder=585C1D235281AED996A07D5F9F9478AB5A90188899. Acesso em: 22 nov. 2019.   
36 SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle prévio de 

estruturas do SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 96, maio, 2013. Disponível em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/revistaded

efesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 
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apresenta, no texto, critérios objetivos capazes de balizar a conduta das partes envolvidas nesse 

tipo de operação em relação à troca de informações sensíveis.  

 

O artigo 147, §2º do RICADE faz apenas vedações genéricas a atos que visem 

“quaisquer transferências de ativos e qualquer tipo de influência de uma parte sobre a outra, 

bem como a troca de informações concorrencialmente sensíveis que não seja estritamente 

necessária para a celebração do instrumento formal que vincule as partes”. 

  

Partindo das premissas estabelecidas no capítulo anterior, e especialmente levando em 

consideração, item-a-item, as informações expressamente contidas no Guia Gun Jumping, 

Seção I37, far-se-á a análise das informações transferidas nos procedimentos de due diligence 

em operações societárias. 

  

2.2.1 Indicadores financeiros, escrituração mercantil, demonstrações financeiras e custos 

operacionais 

 

Os agentes econômicos envolvidos em operações de concentração buscam ampliar a 

capacidade de gerar riqueza, sendo natural que o investimento se paute na avaliação dos 

benefícios econômicos, financeiros e da sinergia que a combinação dos negócios gerará. As 

informações financeiras, portanto, possuem centralidade nesses processos.  

 

Essa análise de viabilidade pode ser realizada por meio de indicadores ou da análise de 

fluxo de caixa38. Krishna G. Palepu e Paul M. Healy explicam que a análise por meio de 

índices39 dá-se pela comparação do desempenho presente de uma empresa com seu desempenho 

 
37 a) custos das empresas envolvidas; b) nível de capacidade e planos de expansão; c) estratégias de marketing; 

d) precificação de produtos (preços e descontos); e) principais clientes e descontos assegurados; f) salários de 

funcionários; g) principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados; h) informações não públicas 

sobre marcas e patentes e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); i) planos de aquisições futuras; j) estratégias 

competitivas, etc. 
38 CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões Auditoria fiscal e tributária. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 116. 
39 Na análise por meio de índices, o analista pode: (1) comparar os índices de uma empresa ao longo de vários 

anos (uma comparação de série temporal); (2) comparar índices da empresa e de outras empresas do setor 

(comparação em corte transversal); e/ou (3) comparar índices com alguns benchmarks absolutos. Em uma 

comparação temporal, o analista pode manter constantes fatores específicos da empresa e examinar a eficiência da 

estratégia de uma empresa ao longo do tempo. A comparação em corte transversal facilita o exame do desempenho 

relativo de uma empresa dentro de seu setor, mantendo constantes fatores no âmbito do setor. In: PALEPU, 

Krishna G. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando demonstrativos financeiros / Krishna 

G. Palepu, Paul M. Healy; tradução: FZ Consultoria Editorial; revisão técnica: Heloisa Pinna Bernardo. – São 

Paulo, SP: Cengage Learning, 2016, p. 132. 
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passado ou com o desempenho de seus pares40, uma vez que o crescimento e a rentabilidade da 

empresa são resultados das estratégias de mercado de produto e do mercado financeiro. Dizem 

textualmente: 

 

O objetivo da análise por meio de índices é avaliar a eficiência das políticas da empresa em 

cada uma dessas áreas. Uma análise por meio de índices eficiente deve relacionar os números 

financeiros a fatores subjacentes da empresa o mais detalhadamente possível. Mesmo que a 

análise por meio de índices não possa dar a um analista todas as respostas sobre o desempenho 

de uma empresa, ela o ajudará a elaborar questões para uma sondagem adicional.41 

 

 

A partir dos índices, é possível projetar o desempenho futuro da empresa. O Retorno 

sobre Patrimônio Líquido (ROE)42 indica como são aplicados os recursos decorrentes dos 

investimentos de acionistas. A Margem de Lucro Líquido de uma Empresa (ROS)43, por sua 

vez, identifica a rentabilidade das atividades operacionais e permite estabelecer comparações 

entre as tendências de resultado ao longo do tempo para diferentes empresas do setor. No que 

tange às despesas de vendas gerais e administrativas (SG&A)44, investiga-se, por exemplo, a 

eficiência com a qual o agente econômico administra as despesas relativas às atividades gerais. 

Avalia-se, principalmente, o desempenho da empresa em relação às metas e estratégias e os 

ganhos de sinergias passíveis de ser geradas.   

 

Essa análise recai sobre uma gama de informações abrangentes e englobam dados dos 

balancetes, das receitas, das despesas e informações extraídas de relatórios gerenciais. Para 

encontrá-las, solicitam-se os relatórios financeiros das auditorias, o cronograma de contas a 

pagar e a receber, a relação de inventário, descrição dos métodos de depreciação, de 

amortização e os procedimentos de controle interno da empresa, além das mudanças nos 

métodos contábeis nos últimos cinco anos e o orçamento de capital e projeções financeiras para 

os cinco anos seguintes. Analisa-se, ainda, as despesas fixas e variáveis, a declaração de 

impostos federal, estadual e municipal e a relação de ativos fixos e as suas localizações. Muitos 

 
40PALEPU, Krishna G. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando demonstrativos 

financeiros / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy; tradução: FZ Consultoria Editorial; revisão técnica: Heloisa Pinna 

Bernardo. – São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016, p. 129. 
41 PALEPU, Krishna G. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando demonstrativos 

financeiros / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy; tradução: FZ Consultoria Editorial; revisão técnica: Heloisa Pinna 

Bernardo. – São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016, p. 131-132. 
42 CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões Auditoria fiscal e tributária. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 120. 
43 CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões Auditoria fiscal e tributária. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 121. 
44 CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões Auditoria fiscal e tributária. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 125. 
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desses documentos e escriturações encontram-se previstos nos artigos 1.179 e seguintes do 

Código Civil/2002 e, para as Sociedades Anônimas, consistem também naqueles dispostos no 

art. 100 da Lei nº 6.404/197645.   

 

Já as escriturações são todas as movimentações contábeis que tenham o condão de 

alterar o balanço patrimonial de uma empresa e servem de insumo para a elaboração do seu 

fluxo de caixa. Além das movimentações contábeis, para as sociedades anônimas,  nos livros 

obrigatórios também está incluso o conceito de escrituração, conforme previsto no rol taxativo 

do art. 100 da Lei nº 6.404/1976. A partir deles, por exemplo, é possível obter informações 

relativas às atas das assembleias gerais, pareceres do conselho fiscal e, inclusive, atas das 

reuniões do conselho de administração e da diretoria da empresa. 

 

Em se tratando de operações societárias, os livros são fundamentais para entender a 

atual composição societária da empresa, seus antigos acionistas, o histórico de gravames, 

mutações e transferências das ações e possibilitar o mapeamento de contingências em nome 

dos antigos e atuais acionistas, que podem vir a contaminar a empresa alvo. Os livros de 

Registro de Ações Nominativas, de Transferência de Ações Nominativas, e o de Registro de 

Partes Beneficiárias são documentos cujas informações, do ponto de vista societário, são 

fundamentais numa operação de M&A. Por essa razão, dificilmente a existência de informações 

sensíveis, seria fato suficiente a justificar sua não apresentação. 

 
45 Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos 

das mesmas formalidades legais: I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou 

averbação:  

a) do nome do acionista e do número das suas ações;  b) das entradas ou prestações de capital realizado; c) das 

conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de 

sua aquisição pela companhia; e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações; f) do penhor, 

usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua 

negociação. 

II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos de transferência, que deverão 

ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes; III - o livro de "Registro de Partes 

Beneficiárias Nominativas" e o de "Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas", se tiverem sido emitidas, 

observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo; IV - o livro de Atas das 

Assembléias Gerais; V - o livro de Presença dos Acionistas; VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de 

Administração, se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria; VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho 

Fiscal. 

§ 1º A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 

pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos 

constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, 

cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 2o Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste artigo poderão ser substituídos, 

observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos. 

(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011). 
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O mesmo racional aplica-se aos livros de atas das assembleias gerais, aos livros de atas 

das reuniões do conselho de administração e aos pareceres do conselho fiscal, que não são 

fundamentais para a análise de contingências financeiras, mas compõem a relação de 

informações solicitadas para se verificar a regularidade societária da empresa alvo. Entretanto, 

a toda regra há exceção: se os livros contiveram informações relacionadas a planos de expansão, 

novos produtos, segredos de empresa, estratégias competitivas e políticas de precificação ou 

informações que represente uma vantagem competitiva a um eventual concorrente, somente 

devem ser apresentados a esse concorrente no momento final da operação, após o fechamento, 

evitando que eventual futura frustração do negócio coloque a empresa em desvantagem 

concorrencial.  

 

Por fim, as demonstrações financeiras são relatórios elaborados com base na 

escrituração contábil e expõem o histórico econômico-financeiro da empresa. Para as 

sociedades anônimas, o art. 176 da Lei nº 6.404/1976 relaciona os documentos que exprimem 

a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. São, por exemplo, 

o (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração dos lucros e prejuízos acumulados; (iii) 

demonstração do resultado do exercício; (iv) demonstração dos fluxos de caixa; (v) 

demonstração do valor adicionado; e (vi) o complemento de notas explicativas. 

 

Dentre as demonstrações financeiras apresentadas ao final de cada exercício social da 

empresa, dispostas no art. 176 da Lei nº 6.404/1976, o balanço patrimonial é o relatório contábil 

gerado após o registro de todas as movimentações financeiras na empresa ao fim do exercício 

social. Esse documento analisa de maneira qualitativa e quantitativa os resultados da empresa 

em determinado período.46 Pelo que se depreende do art. 178 da Lei nº 6.404/197647, o balanço 

patrimonial apresenta informações relacionadas ao passivo, ativo e patrimônio líquido da 

empresa.   

 
46 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Básica. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1999, p. 138.  
47 Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, 

nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 

imobilizado e intangível.             

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante; II – passivo não circulante; e III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas 

de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.    
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Além do balanço patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) é 

documento instituído sob a égide de Lei nº 6.404/1976 e está delineada no art. 18748. A 

demonstração de resultados tem por objetivo especificar o resultado líquido de uma empresa ao 

final do seu exercício social, mediante análise de sua receita, seus custos e despesas. Conforme 

se depreende do dispositivo, a análise da DRE de uma empresa implica a exposição de uma 

série de indicadores, especialmente (i) a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 

vendas, os abatimentos e os impostos; (ii) a receita líquida das vendas e serviços, o custo das 

mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; (iii) as despesas com as vendas, as despesas 

financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais; (iv) o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (v) o 

resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto; (vi) as 

participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na 

forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de 

empregados, que não se caracterizem como despesa; e (vii) o lucro ou prejuízo líquido do 

exercício e o seu montante por ação do capital social. 

 

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) reflete as mudanças 

ocorridas na totalidade das contas de uma empresa, levando em consideração os lucros e 

prejuízos acumulados. Já a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e a Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA), são, respectivamente, os documentos nos quais constam as entradas e 

saídas de capital, no caixa da empresa, ao final do exercício social, e os valores que indicam a 

geração de riqueza da empresa, ao final do referido período, bem como a distribuição desse 

resultado.  

 

 
48 Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; II - a receita líquida 

das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; III - as despesas com as vendas, 

as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais; IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; V - o resultado do 

exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto; VI – as participações de debêntures, 

empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições 

ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; VII - o lucro ou 

prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. 

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e b) os custos, 

despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. 
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Dentre as várias demonstrações financeiras, certamente o balanço patrimonial e a DRE 

são os principais demonstrativos para se avaliar a saúde financeira de uma empresa, sendo, por 

consequência, fundamentais em operações de combinações de negócios. Justamente por 

conterem informações estratégicas da empresa, a recomendação é que sejam enviados sempre 

contendo informações agregadas, especialmente quando tratar de despesas e custos. A análise 

financeira dos adquirentes deverá levar em conta a formulação e análise de indicadores, como 

resultado, margem, nível de endividamento, retorno do capital investido, evitando-se que o 

expert financeiro consiga distinguir e identificar cada uma das rubricas que compõem os custos 

e despesas da empresa alvo, desvendando a maneira como é alocado o capital da empresa. 

 

Os custos e as despesas detalhadas carregam em sua essência informações sobre os 

insumos49, e o custo do produto ou serviço. Seu detalhamento e conhecimento pelos gestores 

da empresa são fundamentais para auferir margens de lucratividade, elaborar orçamentos e 

diretrizes empresariais, na medida em que detalham custos indiretos50 simples, como custos 

com água, energia, telefone, aluguel do espaço, depreciação do maquinário e impostos, quanto 

custos diretos51, como valores despendidos com salários de funcionários, matéria-prima e 

embalagem. Esses números servem para estabelecer indicadores gerenciais de poder 

informativo, cujo compartilhamento não é indicado.   

 

Recomenda-se, assim, que informações relacionadas a custos, diretos ou indiretos, e 

despesas, sejam, desde o momento da due diligence financeira, ainda no início da operação, 

divulgadas de maneira agrupada e histórica, como normalmente o fazem empresas de capital 

aberto, ao publicarem seus relatórios e resultados.  É o que se vê, por exemplo, na Demonstração 

do Resultado de Exercício (DRE) da Magazine Luiza52, onde é possível verificar a disposição 

 
49 O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço 

para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da 

essencialidade está relacionado com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o 

serviço, logo, a falta de insumo priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência o processo de produção. In: 

BRASIL. Receita Federal. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao 

=anotado&idAto=97407. Acesso em: 07 abr. 2020. 
50 Aqueles que não podem ser economicamente identificados com as unidades que estão sendo produzidas. In: 

BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 38. 
51 São aqueles custos que podem ser perfeitamente mensuráveis de forma objetiva. In: BRUNI, Adriano Leal. A 

administração de custos, preços e lucros. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 38. 
52 O Magazine Luiza S.A. (“Controladora”) é uma sociedade anônima de capital aberto listada no segmento 

especial denominado Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código “MGLU3” e atua, 

preponderantemente, no comércio varejista de bens de consumo, principalmente eletrodomésticos, eletrônicos e 

móveis, por meio de lojas físicas e virtuais ou por comércio eletrônico. Através de suas controladas em conjunto 

(nota explicativa 15), oferece serviços de operações de empréstimos, financiamentos e seguros aos seus clientes. 
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dos custos operacionais de maneira agregada, cumprindo a função de informar o investidor, 

mas praticamente inviabilizando que terceiros os consiga interpretar individualmente. 

  

Figura 2 - Demonstrações dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 201753 

 

 

 

Fonte: ADVFN, Brasil. Balanço Financeiro Magazine Luiza On - MGLU3 

 

  Ainda em relação aos custos e às despesas, preocupações concorrenciais ganham 

maiores contornos quando se está a tratar da remuneração paga a executivos e empregados-

chaves da empresa alvo. Aliás, é o que alerta Carolina Saito quando afirma que: 

 

A  única  questão  que  poderia  levantar  preocupações  concorrenciais seria aquela 

relacionada a funcionários-chave das empresas, pois, ao ter acesso aos valores a eles 

pagos, a concorrente poderia fazer proposta para tirá-los da empresa, o que poderia 

afetar diretamente os negócios54.  

 

 De fato, é comum que algumas empresas tornem públicas as folhas de salário dos 

funcionários, bem como divulguem os salários na captação de colaboradores. No entanto, a 

divulgação da remuneração de executivos que exercem cargos de grande importância, a 

exemplo de CEO’s (Chief Executive Officer), CFO’s (Chief Financial Officer), CHRO (Chief 

 
Sua sede social está localizada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, Brasil. Sua Controladora e “holding” é 

a LTD Administração e Participação S.A. 
53 ADVFN, Brasil. Balanço Financeiro Magazine Luiza On - MGLU3. Disponível em: 

https://br.advfn.com/bolsa-de-valores/bovespa/magaz-luiza-on-MGLU3/balanco Acesso em: 27 jan. 2020. 
54 SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle prévio de 

estruturas do SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 92-118, maio, 2013. Disponível em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/revistaded

efesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 



38  

   

 

Human Resources Officer), pode facilitar condutas que desregulam o mercado e põem em 

desvantagem aqueles que não possuem as referidas informações, especialmente viabilizando 

futuro aliciamento de empregados entre concorrentes. Não bastasse tudo isso, a exposição de 

tais dados leva os concorrentes a conhecerem os modelos de remuneração de empregados 

praticados pela empresa alvo, se celetistas, prestadores de serviços, pessoas jurídicas, diretores 

estatutários, mediante remuneração variável, stock options, por exemplo. 

 

Assim, apesar de o Guia Gun Jumping auxiliar de uma forma genérica que as empresas 

não devam compartilhar os salários de funcionários, entende-se que o conhecimento do 

adquirente acerca dos custos com a folha de pagamento é fundamental para a operação, 

devendo, entretanto, serem apresentados, também de maneira agregada, sem individualização, 

principalmente aqueles relacionados aos executivos, os quais podem ser divulgados também 

progressivamente, conforme avance a operação.   

 

Essas informações acerca da situação econômico-financeira da empresa, dos 

indicadores financeiros, da escrituração mercantil e das demonstrações financeiras, de uma 

forma generalizada, conforme se expôs, consistem em dados relevantes para qualquer processo 

de diligência em operações societárias. Contudo, deve-se observar que o detalhamento da 

situação econômico financeira, com informações que levem ao conhecimento do poder de 

mercado de uma empresa, como a análise do mercado relevante55 e marketshare56, e a custos e 

despesas detalhadas da empresa-alvo devem ser restringidas, evitando o aproveitamento dessas 

informações por players pouco interessados.   

   

2.2.2 Nível de capacidade, planos de expansão e aquisições futuras 
 

A análise do nível de capacidade de uma empresa constitui informação que remete ao 

processo produtivo, indicando o grau de atividade em determinado período. Esclarece Slack, 

que a capacidade produtiva é compreendida como “o nível máximo de atividade de valor 

agregado em um período de tempo”57. Referido indicador está diretamente relacionado ao plano 

 
55 O CADE define o mercado relevante como uma unidade de análise do poder de mercado. Assim, tal informação 

é importante para a verificação da posição de dominância das empresas, interferindo na tomada de decisão.  
56 Traduz-se literalmente como ”parcela do mercado”, que pode ser entendida como a medida da participação de 

uma empresa no mercado, também sendo informação que auxilia na determinação do poder de mercado de uma 

empresa. 
57 SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 344. 
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de expansão da empresa, uma vez que ao realizar a gestão da quantidade de produção, planeja-

se a produção a curto, médio e longo prazo.  

 

Em se tratando de concentração de negócios, as informações acerca do nível de 

capacidade instalada pautam-se na necessidade de transparência sobre o histórico do 

desempenho empresarial, como meio de avaliar a viabilidade do negócio58. Para os players 

envolvidos em uma operação societária, essas informações serão utilizadas na análise da gestão 

e gerenciamento de custos, de lucratividade e ganhos de sinergias futuros. Naughton aponta que 

tais informações são importantes para o valuation da companhia, vez que o comprador, futuro 

sócio ou investidor precisa ter uma percepção exata da empresa alvo e do mercado em que está 

inserida59. 

 

Contudo, o nível de capacidade não se apresenta como um dado essencial ao fechamento 

de uma operação, mas pode servir de critério de análise para as variáveis indicadas no parágrafo 

acima. 

 

Expansão e expectativas futuras podem revelar informações acerca dos cenários futuros 

hipotéticos do mercado e influenciar fortemente o valor de um negócio. O planejamento acerca 

de planos de aquisições futuras envolve, invariavelmente, estratégias de prospecção de clientes, 

precificação de produtos das empresas, por exemplo. Levando isso em consideração, à 

semelhança dos casos de contratos em negociação, essas informações não devem ser fornecidas 

à outra parte envolvida60, sendo prescindíveis ao fechamento, salvo se esses planos de expansão 

forem justamente o objeto pretendido do negócio.  

 

 
58 SILVA, Márcia Luiza da. O sistema de análise prévia de atos de concentração e a prática infracional à 

ordem econômica denominada “gun jumping”: os limites da legítima coordenação antecipada. 254 p.  

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-

Graduação em Direito, Florianópolis, 2018, p. 151. 
59 O valor de mercado de uma empresa é obtido com base em suas expectativas futuras de geração de resultados 

líquidos de caixa. Ao se trazerem esses fluxos de caixa esperados a valor presente, utilizando uma taxa de desconto 

que reflete o risco do investimento, calcula-se o valor de mercado da empresa. Com base nessa medida, a criação 

de riqueza ocorrerá quando o valor de mercado exceder o montante do capital investido. O valor de mercado (ou 

valor econômico), conforme descrito acima, equivale ao valor presente dos benefícios futuros de caixa estimados 

pelos investidores e descontados por uma taxa mínima de atratividade. In: CREPALDI, Silvio Aparecido; 

CREPALDI, Guilherme Simões Auditoria fiscal e tributária. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 32. 
60 SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle prévio de 

estruturas do SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 111, maio, 2013. Disponível em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/revistaded

efesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 
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Planos de expansão, a depender do estágio em que se encontrarem, podem envolver 

NDA’s ou memorandos de entendimento e esses, pelo própria natureza e confidencialidade 

inerentes, não devem ser divulgados. Em conclusão, é desaconselhável a divulgação destes 

planos de expansão, ao contrário do nível de capacidade, que pode ser apresentado caso venha 

a ser requisitado pela parte contrária de maneira justificada, posto que sua análise não se mostra 

fundamental para a conclusão de uma operação de concentração.  

 

2.2.3 Processo produtivo e processos industriais  
 

 

Em se tratando de processo produtivo e da margem de produção, é necessário observar 

que são variáveis de caráter interno que possuem relevância fundamental no contexto 

intraorganizacional, repercutindo na atuação da empresa no mercado61. São dados que se 

relacionam com o preço final do produto ou serviço. 

 

O processo produtivo e industrial de uma empresa abrange uma série de etapas que 

transformam os recursos em produtos ou serviços. Envolve o método e a distribuição do 

trabalho, a execução de tarefas, a tecnologia empregada, a eficiência e o resultado.62 Quando 

uma empresa conhece seu processo produtivo e industrial detalhadamente, há também a clareza 

acerca da qualidade do produto, dos custos e do tempo de produção, sendo útil para o 

implemento de estratégias empresariais63. Assim, esse processo oferece informações acerca dos 

indicadores de desempenho, tais como o KPI (Key Performance Indicador), os quais utilizam 

informações das métricas de produtividade, dos segredos empresariais e do próprio how know 

da empresa, para auxiliar na gestão e nos procedimentos. 

 

A troca de informações acerca do processo produtivo e industrial de uma empresa pode 

ser considerada importante para a avaliação do produto e da sistemática empresarial de uma 

forma geral, mas não para o contexto do M&A. Portanto, a troca de informação com 

detalhamento acerca do método do processo produtivo, tais como os dados sobre os custos de 

 
61 SAITO, Caroline. Gun Jumping e troca de informações sensíveis entre concorrentes com o controle prévio de 

estruturas do SBDC. Revista de Defesa da Concorrência, v. 1, n. 2, p. 111, maio, 2013. Disponível em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5ZjtnavFUJ:revista.cade.gov.br/index.php/revistaded

efesadaconcorrencia/article/view/70/72+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em: 30 ago. 2019. 
62 GONÇALVES, José Ernesto Lima. Organização, recursos humanos e planejamento. As empresas são grandes 

coleções de processos. Revista de Administração de Empresas, vol. 40, n. 1, jan-mar 2000. 
63 SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 56-57. 
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produção, as tecnologias utilizadas, os indicadores de performance, os segredos e as técnicas 

industriais não deve ocorrer, eis que também não são fundamentais para a concretização do 

negócio. 

 

Caberá aos interessados a implementação de sua própria metodologia produtiva ou 

absorção da metodologia do concorrente pós-fechamento. Tanto isto é verdade que processos 

de combinações de negócios possuem, no seu cronograma, uma etapa final, consistente no Post-

Merger Integration (PMI), que lida justamente com a integração de processos produtivos pós-

aquisição.  

 

Se empresas concorrentes, por exemplo, passarem a deter essas informações de forma 

detalhada na due diligence, poderá haver a gestão conjunta da produção, o que gera a 

consumação dos atos de concentração de forma antecipada, e caracteriza circunstância típica 

de gun jumping. Ademais, se os atos de concentração forem interrompidos ou inexitosos (o que 

é o natural), é possível que essas informações sejam usadas pelo concorrente para obter 

vantagens, como a diminuição dos custos e do tempo de produção, afetando o valor final do 

produto e diminuindo a concorrência.  

 

Em conclusão, informações sobre processos produtivos e industriais não são 

fundamentais para operações de M&A, cabendo ao adquirente, investidor ou futuro sócio 

alterá-lo após o envolvimento no negócio, se assim entender, daí porque desaconselhável sua 

divulgação em due diligence e no decorrer das tratativas negociais.  

 

2.2.4 Estratégias competitivas e de marketing 
 

Estratégias competitivas podem envolver planos de prospecção de clientes, precificação 

de produtos, bonificação e remuneração de funcionários, além do desenvolvimento de novos 

produtos e de estratégia de marketing. 

 

Essa última é desenvolvida para potencializar a venda de determinado produto ou 

serviço por meio da avaliação do mercado, criando vínculo entre o objeto da venda e o cliente 

consumidor. Conforme explica Day64, a estratégia de marketing é o desenvolvimento de 

 
64 DAY, G. S. Marketing’s contribution to the strategy dialogue. Journal of the Academy Marketing Science, 

v. 20, n. 4, p. 323-329, 1992. 
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atividades e tomadas de decisão a fim de construir e manter uma vantagem competitiva 

sustentável. Possuir um sistema consolidado das estratégias de marketing, dá conhecimento das 

demandas e da concorrência mercadológica, tal como dispõe Toaldo e Luce: 

 

Duas dimensões da estratégia de marketing podem ser ressaltadas: a primeira, 

funcional, relativa ao desenvolvimento da lealdade do consumidor por meio da marca, 

dos serviços prestados ou do controle do acesso aos canais de distribuição. A segunda, 

filosófica, que aborda a questão da busca pela performance organizacional a longo 

prazo por meio da proliferação de uma cultura organizacional orientada para o 

mercado (Weitz e Wensley, 1992). Essa abordagem caracteriza a responsabilidade de 

marketing em definir estratégia tanto no nível operacional, como as estratégias do 

composto de marketing, quanto no nível estratégico, em que influencia o pensar e agir 

dos indivíduos da organização, disseminando a crença de que os objetivos 

organizacionais serão atingidos se as ações contemplarem a satisfação dos clientes.65 

  

Não há dúvidas que, a depender do nível de informação transferida, esses dados podem 

afetar o mercado concorrencial local. A divulgação deste tipo de informação entre concorrentes 

pode proporcionar resultados positivos aos detentores da informação. 

 

Nessas circunstâncias, caso ocorra a frustração da negociação por qualquer que seja o 

motivo, é possível que a empresa detentora das estratégias de marketing obtenha uma vantagem 

competitiva, percebendo pontos promissores do mercado concorrente, o que acarreta a 

diminuição da competitividade.  

 

Em geral, estratégias competitivas e de marketing, embora sensíveis, são informações 

desnecessárias, seja para a avaliação e fechamento do próprio negócio em si, quanto para a 

análise de contingências numa due diligence. O fornecimento desses dados, portanto, pouco 

agrega à tomada de decisão quanto ao objeto da operação, não devendo serem fornecidos, seja 

por sua sensibilidade, como por sua prescindibilidade.  

 

2.2.5 Precificação de produtos, de descontos e principais clientes. 
 

A precificação de produtos é prática essencial à manutenção da atividade empresarial 

por sociedades empresárias. O objetivo da formulação de estratégias em torno da precificação 

de bens e serviços é o que mantém a lucratividade do negócio e a competitividade. Em geral, a 

análise de oportunidade e valuation de uma empresa dificilmente adentram em métodos de 

 
65 TOALDO, Ana Maria Machado; LUCE, Fernando Bins. Estratégia de Marketing: Contribuições para a Teoria 

em Marketing. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 46, n. 4, out-dez, p. 27, p. 25-35, 

2006. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902006000400004 Acesso em: 10 jan. 2020. 
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precificação ou políticas de descontos. Os estudos levam em consideração indicadores macros 

do negócio, e não informações singelas em torno de linhas de produtos ou serviços.  

 

Preços, portanto, são informações cuja transferência entre concorrentes deve ser 

evitada, com a preocupação de obstar acordos e cartéis. Para combinações de negócios a política 

de precificação e descontos são informações que podem até interessar, em circunstâncias de 

empresas deficitárias, cuja análise da adquirente ou do investidor passará por reformulação de 

preços e descontos, no objetivo de reestruturar o negócio. No entanto, se assim for, a orientação 

é que a informação seja apenas revelada para outsiders, ou clean teams criados para esse fim.  

 

Entre concorrentes, a divulgação das estratégias de precificação de outra empresa 

justifica o seu caráter sigiloso. Isso decorre da possibilidade de empresas concorrentes se 

anteciparem quanto aos preços umas das outras. Naturalmente, o compartilhamento de 

informações de preço pode facilitar práticas estrategicamente voltadas ao controle de entrada 

ou não de novos players no mercado, ao passo que acabam por influenciar na fixação de preços, 

facilitando, portanto, práticas cartelistas. 

 

É evidente que o tratamento sensível conferido ao compartilhamento de estratégias de 

precificação das empresas não é prática exclusiva do sistema regulatório brasileiro. Em 1998, 

nos Estados Unidos, a Federal Trade Comission (FTC) tomou conhecimento que a Insilco 

Corporation (“Insilco”)66, quando da aquisição da Helmult Lingemann GmbH (“Lingemann”), 

teria recebido informações detalhadas acerca de negociações e preços históricos cobrados aos 

clientes da Lingemann, bem como políticas de precificações futuras, anteriormente à 

consumação da operação. Para as autoridades norte americanas, as informações seriam 

prejudiciais à concorrência no mercado, caso a operação não se consumasse. De acordo com as 

medidas propostas pelo FTC, a permuta das referidas informações teria ido de encontro à Seção 

7 do Clayton Act e à Seção 5 do Federal Trade Commission Act, tendo a operação sido 

reprovada pelo órgão antitruste, assim detalhando as informações que não deveriam ser 

compartilhadas: 

 

(1) informações específicas sobre clientes atuais e futuras que não sejam agregadas; 

(2) planos de precificação atuais ou futuros; (3) estratégias ou políticas atuais ou 

 
66 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FTC. In re Insilco Corp 125 FTC 293 1998. Disponível em: http: 

//www.ftc.gov/os/decisions/docs/Vol125/FTC_VOLUME_DECISION_125_%28JANUARY__JUNE_1998%29

PAGES_276376.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019.  
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futuras sobre concorrência; e (4) análises ou fórmulas usadas para determinar custos 

e preços.67 

 

Portanto, o compartilhamento dessas informações deve ser evitado para a análise do 

negócio e para o valuation da empresa, sendo, normalmente, informações irrelevantes para 

operações de M&A.   

 

Da mesma maneira, é natural que as empresas possuam dados acerca dos clientes mais 

frequentes, seus hábitos comerciais, além de informações operacionais, podendo definir, a partir 

dessa relação de fidelidade e de consumo, descontos conforme a demanda e necessidade de 

cada um. Não à toa, esses dados possuem significativo grau de sigilo, eis que, se conhecidos 

por parte concorrente, podem afetar a dinâmica de mercado e de concorrência, na medida em 

que um novo entrante ou um concorrente estabelecido poderá, de posse dessas informações 

relativas a preços e descontos, aliciar clientes ou praticar preços predatórios.   

 

Nesse sentido, a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), cuja vigência se 

deu em setembro de 2020, prioriza o sigilo de dados pessoais e estabelece restrições em relação 

ao compartilhamento dessas informações  Assim, caso haja a gestão de dados de consumidores 

pelas empresas, com a realização de programa de cadastros e fidelização, as empresas devem 

observar que se trata de informações privilegiadas, as quais não podem ser compartilhadas sem 

autorização prévia. 

 

Em operações de M&A, as informações específicas de clientes não são imprescindíveis 

para a operação e somente poderiam ser compartilhadas em data room, desde que houvesse, 

em contrato ou termo próprio, autorização expressa do cliente para esse fim. Já a política de 

descontos, essa não deve ser objeto de transferência, sob pena dos detentores da informação 

virem a acessar o poder e a capacidade histórica de cada cliente, além de suas preferências, 

possibilitando-os prospectar de maneira agressiva esses clientes. 

  

Entende-se, ainda, que a troca de informações sobre o perfil comportamental dos 

clientes, mesmo que sob anonimato – o que é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados – 

 
67 (1) current or future Non-Aggregated, Customer-Specific Information; (2) current or future pricing plans; (3) 

current or future strategies or policies related to competition; and (4) analyses or formulas used to determine costs 

or prices. In: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FTC. In re Insilco Corp 125 FTC 293 1998. Disponível em: 

http://www.ftc.gov/os/decisions/docs/Vol125/FTC_VOLUME_DECISION_125_%28JANUARY__JUNE_1998

%29PAGES_276376.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 
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também pode ser considerada informação sensível, já que é fator determinante também nas 

estratégias de negociação com clientes, seja na precificação de produtos, serviços, ou planos de 

assinatura.   

 

Na realidade, conforme mencionado anteriormente, dados acerca de determinados 

clientes, bem como os descontos que lhes são assegurados constituem informações irrelevantes 

às combinações de negócios, a exceção aplica-se apenas a mercados cuja clientela é pequena, 

concentrada e nos quais haja uma condição de dependência a determinado cliente.  

 

2.2.6 Principais fornecedores e contratos  
 

As relações empresariais e a dinâmica de mercado são constituídas a partir de vínculos 

com os fornecedores de produtos, serviços e matérias primas, os quais, geralmente, possuem 

contratos de prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias. Há empresas que atuam no 

âmbito Business-to-Consumer (B2C), na qual se desenvolve uma relação com o consumidor 

final, e empresas que se relacionam no modelo Business-to-Business (B2B), desenvolvendo 

relações que se concentram entre as empresas68. Neste caso, as empresas oferecem matérias-

primas, peças ou serviços que outra empresa necessita para produzir seu produto.  

 

Essa importância dos fornecedores para as empresas reflete na cadeia produtiva, na 

formação dos preços dos produtos e na verificação da qualidade, impactando na performance 

organizacional geral do empreendimento. A construção de contratos sólidos e duradouros 

contribuem diretamente para promover a coordenação das operações entre as organizações69.  

 

Em combinação de negócios e operações societárias, as informações sobre os principais 

fornecedores de produtos e matérias primas, quando compartilhadas, podem se tornar sensíveis, 

tanto em uma perspectiva horizontal quanto vertical.70 Horizontal, porque favorece a formação 

de cartéis, na medida em que as empresas podem realizar acordos entre si, estabelecendo 

 
68 ROCHA, Marcos Donizete Aparecido; TREVISAN, Nanci Maziero. Comportamento de compra e consumo 

em B2B. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 9. 
69 VIANA, Joana Coelho; ALENCAR, Luciana Hazin. Metodologias para seleção de fornecedores: uma 

revisão da literatura. Produção, v. 22, n. 4, p. 626, p. 625-636, set./dez. 2012. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132012005000067. Acesso em: 16 jan. 2019. 
70 Quando determinada empresa detém conhecimento de informações sensíveis de outra, os efeitos podem se dar 

horizontalmente ou verticalmente. Horizontalmente, quando realizada entre concorrentes e, verticalmente, quando 

é realizada entre elos de uma cadeia industrial. (GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. 

Direito Antitruste. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 177). 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132012005000067
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valores máximos de contratos com os fornecedores e a competitividade diminuir. Vertical, 

porque de posse dos detalhes contratuais de concorrentes, as margens negociais dos 

fornecedores com relação ao detentor da informação serão mínimas. Nesse sentido, os 

professores Daniela Gabbay e Ricardo Pastore71 pontuam que as práticas cartelistas atingem 

tanto os consumidores finais, quanto os demais compradores e fornecedores da cadeia 

produtiva, em relações horizontais ou verticais, e que pagam um preço acima do valor de 

mercado.  

 

Para operações de M&A, a relação de fornecedores é data de certa irrelevância para o 

fechamento do deal, mas que pode se tornar relevante caso a operação eventualmente deixe de 

ser concretizada – conforme demonstrado no parágrafo anterior. Por essa razão, sugere-se o não 

compartilhamento. Por outro lado, é importante que a parte adquirente, investidora ou futura 

acionista detenha conhecimento dos contratos “relevantes” mantidos pela empresa-alvo, a fim 

de conhecer seus termos, obrigações, prazos e condições.  

 

Em regra, nesses tipos de operações societárias, a relevância de um contrato é 

determinada a partir dos valores que o instrumento envolve e da relevância do fornecedor para 

a operação. Na due diligence serão solicitados e analisados acordos comerciais ou consórcios, 

parcerias, contratos formalizados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados ou Municípios, os contratos 

constitutivos de garantia real que criem qualquer ônus sobre qualquer das bases que serão 

cedidas, contratos de exclusividade ou de não concorrência, dentre outros.  A partir disso, 

examina-se eventuais impactos relacionados aos contratos, tais como empréstimos, 

financiamentos, operações com partes relacionadas, derivativos financeiros e garantias 

assumidas ou prestadas. 

 

 São contratos estratégicos os de locação, fornecimento de matérias primas, 

financiamento, assessoramento e consultoria. É natural que tais documentos sejam solicitados 

pela parte interessada, mas somente devem ser disponibilizados quando as negociações se 

 
71 Os efeitos do  cartel podem atingir tanto os consumidores finais quanto os demais compradores (p.ex., 

distribuidores) e fornecedores (que podem ou não ser participantes da prática anticompetitiva), em relações 

horizontais ou verticais, e que pagam um preço acima do valorde mercado. In: GABBAY, Daniela Monteiro; 

PASTORE, Ricardo Ferreira. Arbitragem e Outros Meios de Solução de Conflitos em Demandas Indenizatórias 

na Área de Direito da Concorrência. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 11, n. 43, p. 7-32, 2014. 
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encontrarem em estágios avançados e sob confidencialidade redobrada, visto que sua ciência 

pode constituir prejuízos à dinâmica concorrencial. 

 

2.2.7 Informações não públicas sobre marcas e patentes e em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) 

 

Atualmente, é natural que empresas busquem, com base em pesquisa e 

desenvolvimento, especializar-se em tecnologias de inovação que possam alavancar os 

negócios. Nessa perspectiva, o direito de propriedade industrial e intelectual pode ser 

considerado ferramenta estratégica de fomento à atividade comercial, especialmente em se 

tratando de inovação e tecnologia. Todavia, a depender do seu uso, é possível que a propriedade 

intelectual se torne um risco ao bem-estar da concorrência de mercado, pois pode desencadear 

abuso de posição dominante por meio do uso de um direito, a exemplo das operações que 

envolvem a aquisição de patentes entre concorrentes72.   

 

Faz sentido que em operações de M&A, os participantes da operação tenham interesse 

em informações relacionadas à propriedade industrial e intelectual, umas das outras. Nos atos 

de concentração da indústria farmacêutica, por exemplo, a negociação acerca das patentes de 

titularidade das empresas envolvidas pode ser considerada o objetivo principal do ato, tendo 

em vista a grande relevância da posse de patentes no setor. No entanto, ainda que a informação 

relativa às patentes detidas por determinada empresa seja extremamente útil, sua transmissão 

pode trazer riscos à concorrência. 

 

Assim, a divulgação de informações essenciais quanto à P&D, por exemplo, tem o 

potencial de gerar vantagens competitivas ao adquirente dos dados, tendo em vista o condão 

inovador das informações, sem a necessidade de qualquer investimento no setor de pesquisas 

pela adquirente. A partir daí, fica evidente o caráter sensível desses dados, os quais podem 

afetar a concorrência de forma significativa, na medida em que a empresa, além de deter 

informações inovadoras no que diz respeito ao planejamento de pesquisa e desenvolvimento da 

outra, também pode realizar previsões futuras sobre a atuação de mercado da concorrente. 

 

 
72  GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 356. 
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Entende-se que processos de inovações tecnológicas e até mesmo desenhos industriais 

constituem-se potencializadores da atividade mercantil e, por essa razão, devem ser tratados de 

forma sigilosa. Deve-se mencionar, inclusive, que o uso indevido para fins de concorrência 

desleal desse tipo de informação, pode caracterizar crime, conforme estabelece a Lei nº 

9.279/1996, nos incisos XI e XII do art. 195. In verbis:  

 

 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: XI - divulga, explora ou 

utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, 

utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que 

sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, 

a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término 

do contrato;  
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou 

informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve 

acesso mediante fraude; Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 

1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou 

administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos 

mencionados dispositivos. 

   

Ainda nesse contexto, muitas empresas, diante dos avanços tecnológicos, já conseguem 

organizar e analisar grandes volumes de informações com muito mais facilidade e frequência. 

Utilizam, por exemplo, softwares específicos e personalizados para gerenciar e proteger 

grandes volumes de dados importantes. No âmbito de concentrações de negócios, a concessão 

pela empresa adquirida à empresa adquirente da linguagem utilizada para criação de sistemas 

próprios, do código fonte e das chaves criptográficas utilizadas dará acesso a um banco de dados 

bastante robusto, o que fragiliza, obviamente a segurança e a privacidade do agente 

econômicoenvolvido.  

 

À vista do exposto, dados cedidos previamente a atos de concentração, como 

informações acerca de futuros pedidos de patentes de produtos, inovações tecnológicas, 

processos de produção e até mesmo desenhos industriais podem ser potencializadores da 

atividade mercantil das empresas, entretanto, representam risco se acessados de maneira 

deliberada por concorrentes. O segredo de empresa se configura como um conhecimento 

utilizável e de acesso restrito da empresa, vez que é provido de originalidade e a sua reserva 

compreende um valor econômico73. 

 

 
73 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 420. 
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Por esse motivo, sua transferência ainda na fase de negociação do deal não se justifica, 

especialmente porque, como dito, em muitos casos o segredo de empresa, suas marcas e 

patentes são precisamente o objeto pretendido pela operação. Partindo dessas premissas, 

segredos de empresa, sigilos fiscais, dados financeiros, além de sua fórmula de produção, 

método e how know, compreendem informações com um elevado grau de sensibilidade, cuja 

troca deve ser vista como proibida antes do fechamento da operação.   

 

2.2.8 Relatório anual elaborado para os acionistas ou quotistas e informações de compliance 

e anticorrupção 

 

O relatório anual da administração apresenta os resultados atingidos e é disponibilizado 

para que os seus investidores compreendam o desempenho da empresa ao longo do ano. 

Diferentemente das demonstrações contábeis, eles contêm informações mais detalhadas e mais 

objetivas, como, por exemplo, as inovações da empresa no ano, a abertura de pontos comerciais, 

o crescimento de e-commerce e os indicadores gerenciais.  

 

O Relatório Anual da Administração elaborado para os acionistas da empresa Ambev74, 

por exemplo, traz informações acerca dos avanços alcançados pela empresa. Verificam-se 

dados acerca das receitas, das despesas com vendas, dos custos dos produtos vendidos, os 

impostos, as taxas, dentre outras. 

 

 A priori, essas informações não impactam a concorrência e, para companhias abertas, 

são dados cuja divulgação é obrigatória e que demonstram indicadores de resultado. Em 

empresas menores, esses relatórios podem apresentar estratégias de crescimento e expansão ou 

produtos em desenvolvimento, o que torna com que sua divulgação irrestrita mude de figura.  

O fato é que, se o relatório contiver informações mencionadas nos itens anteriores como 

sensíveis, a orientação é que não sejam disponibilizadas, ou o sejam em estágios avançados da 

negociação. 

   

Em relação a informações de compliance e anticorrupção, o 1º da Lei 12.846/2013 

estabelece que as pessoas jurídicas que atuam no Brasil podem ser responsabilizadas de forma 

 
74AMBEV, Relatório de Sustentabilidade 2019. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c8182463-4b7e-408c-9d0f-42797662435e/42fbc4ec-f961-fb02-e75b-

c9c5bb3212f6?origin=1. Acesso em: 10 nov. 2020. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c8182463-4b7e-408c-9d0f-42797662435e/42fbc4ec-f961-fb02-e75b-c9c5bb3212f6?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c8182463-4b7e-408c-9d0f-42797662435e/42fbc4ec-f961-fb02-e75b-c9c5bb3212f6?origin=1
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objetiva por atos de corrupção que as beneficiem75. Implica dizer que não é necessário que uma 

empresa ordene ou pratique diretamente tais atos por seus representantes, sendo suficiente para 

configurar o ilícito que terceiros atuem em seu favor e obtenham vantagens indevidas 

decorrentes de um ato de corrupção.  

 

No âmbito de operações de M&A, o art. 4º, §1º, da Lei 12.846/201376 determina que a 

responsabilidade da empresa sucessora será limitada ao valor do patrimônio transferido, salvo 

se comprovado que a operação tenha sido realizada com intuito fraudulento77. Assim, os 

terceiros adquirentes de boa-fé não se encontram resguardados na hipótese de adquirirem bens 

de uma sociedade envolvida em atos de corrupção. Várias são as penalidades aplicáveis às 

pessoas jurídicas, dentre elas a perda dos bens e dos valores indevidamente percebidos, a 

impossibilidade temporária de contratar com o Poder Público e a interdição de atividades e a 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da empresa no exercício 

anterior. 

 

Nesse cenário, a due diligence deve se concentrar na análise de práticas de compliance, 

cujo fim principal é prevenir a prática de atos de corrupção ou atenuar eventuais penalidades 

que possam vir a afetar bens envolvidos na operação e resguardar o agente econômico contra 

risco reputacional decorrente de eventuais casos de corrupção. À vista disso, a realização de 

 
75 BRASIL. Lei 12.846, 1 de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 

28 nov. 2019. 
76 Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, 

incorporação, fusão ou cisão societária. § 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora 

será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio 

transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos 

antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente 

comprovados. § 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as 

consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal 

responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. In: BRASIL. Lei 

12.846, 1 de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 28 nov. 

2019. 
77 BRASIL. Lei 12.846, 1 de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 

28 nov. 2019. 
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auditoria de compliance constitui um requisito relevante para a caracterização do programa de 

integridade de uma sociedade78. 

 

Em síntese, as informações solicitadas estão interligadas ao programa de compliance e 

à relação de empresas que sofreram as punições previstas na Lei Anticorrupção, tais como o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (CEIS).  

 

Acerca do compliance, investiga-se, por exemplo, se a alta direção da empresa, 

incluídos os conselhos, encontra-se comprometida e em apoio visível e inequívoco ao 

programa, aos padrões de conduta, ao código de ética, às políticas e aos procedimentos de 

integridade. Verifica-se também a ocorrência ou não de treinamentos periódicos sobre o 

programa de integridade, os registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as 

transações da pessoa jurídica, os procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no 

âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer 

interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de 

tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões.  

 

Analisa-se, ainda, os canais de denúncia de irregularidades, se abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, os mecanismos destinados à proteção de denunciantes de 

boa-fé, dentre outros aspectos. Caso a empresa não se enquadre nos quesitos definidos pelo art. 

42 do Decreto nº 8.420/2015, são feitas recomendações no contrato da operação, como 

declarações sobre a integridade de atuação e garantias e indenizações, caso os ativos da 

operação venham a ser afetados por eventuais penalidades decorrentes de dano reputacional. 

 

De modo geral, entende-se que as informações relativas à existência de punições 

previstas na Lei Anticorrupção não constituem, a priori, uma informação estratégica, vez que 

as certidões que contêm tais dados são públicas. Logo, não se trata de um dado que só pode ser 

obtido quando do intercâmbio direto entre os agentes econômicos em um processo de 

 
78 BRASIL. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Brasília, 18 de março de 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm. Acesso em: 28 nov. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.420-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm
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concentração, podendo ser obtido mediante o acesso direto ao Portal da Transparência, salvo 

em situações jurídicas de segredo de justiça. Por tal razão, não deve ser considerada uma 

informação sensível, mas sim uma informação que investidores e adquirentes precisam tomar 

conhecimento. 

 

No que diz respeito às políticas internas de compliance, é importante para o comprador 

ter noção da política anticorrupção adotada pela empresa a partir de informações, bem como 

ter acesso às situações potencialmente capazes de gerar prejuízos. Nesse aspecto, compreende-

se que a troca de informações relativas ao compliance não possuem caráter concorrencialmente 

sensível, pelo contrário, é essencial sua troca para demonstrar que a conduta empresarial segue 

pautada na ética e na estrita observância às normas legais, com vistas à perfectibilização do 

negócio. 
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3 CONDIÇÕES CONTRATUAIS PASSÍVEIS DE PROMOVER O 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO SENSÍVEL    

     

Ao longo da pesquisa, percebeu-se a dificuldade de se detectar casos práticos em 

combinação de negócios, em que se tenha ocorrida a troca de informação sensível entre os 

agentes envolvidos. Seja em virtude do caráter privado dessas negociações, como em razão do 

próprio tratamento sigiloso que as partes atribuem aos detalhes das tratativas negociais, o fato 

é que dificilmente é possível para agentes externos descobrir se em determinada operação houve 

ou não a transferência de dados sensíveis. A prática mostra que o possível intercâmbio de 

informações pode iniciar ainda na due diligence, se estender também para as negociações dos 

instrumentos definitivos e, por fim, integrar os procedimentos e atos preparatórios da integração 

post-merger. 

 

A rotina de negociações de M&A’s evidencia que, para a modelagem e concepção de 

suas premissas, algumas cláusulas e condições que compõem os contratos definitivos da 

operação podem trazer consigo e exigir discussões prévias que envolvam o disclosure de 

informações sensíveis entre as partes. 

 

Antevendo essas situações, o próprio Guia Gun Jumping cuidou de demonstrar 

preocupações relacionadas com a definição de cláusulas contratuais que possam vir a reger a 

relação entre agentes econômicos, antes de terminada eventual análise antitruste pelo CADE. 

São situações, para o CADE, merecedoras de maior atenção, porque podem implicar a 

integração prematura das atividades das partes envolvidas no ato de concentração79. 

 

 
79 a)  cláusula de anterioridade da data de vigência do contrato em relação à sua data de celebração, que implique 

alguma integração entre as partes;  

b)  cláusula de não-concorrência prévia;  

c)  cláusula de pagamento antecipado integral ou parcial de contraprestação pelo objeto da operação, não 

reembolsável, com exceção de (c.i.) pagamento de um sinal típico de transações comerciais, (c.ii.) depósito em 

conta bloqueada (escrow), ou (c.iii.) cláusulas de break-up fees (pagamentos devidos caso a operação não seja 

consumada);  

d)  cláusulas que permitam a ingerência direta de uma parte sobre aspectos estratégicos dos negócios da outra, tais 

como a submissão de decisões sobre preços, clientes, política comercial/vendas, planejamento, estratégias de 

marketing e outras decisões sensíveis (que não sejam mera proteção contra o desvio do curso normal dos negócios 

e, consequentemente, proteção do próprio valor do negócio alienado);  

e)  de forma mais genérica, quaisquer cláusulas que prevejam atividades que não possam ser revertidas em um 

momento posterior ou cuja reversão implique em dispêndio de uma quantidade significativa de recursos por parte 

dos agentes envolvidos ou da autoridade, etc.  
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Entretanto, como o objetivo deste trabalho não consiste em discutir situações de 

antecipação da conclusão da operação, por meio de integrações prévias através de cláusulas 

contratuais, mas sim em tratar de abuso na troca de informações entre agentes econômicos, não 

se deterá, aqui, à análise das disposições contratuais mencionadas no Guia Gun Jumping. 

 

A intenção deste capítulo é, portanto, explorar algumas condições em Contratos de 

Compra e Venda de Participação Societária (SPA’s), que podem indicar o eventual intercâmbio 

prévio de informações sensíveis entre os envolvidos. 

 

3.1 Cláusula de condução normal dos negócios em que haja o acompanhamento de 

informações entre as partes 

 

Em razão do seu caráter complexo, em várias operações envolvendo combinações de 

negócios a espera entre a assinatura (signing) dos contratos e o fechamento (closing) da 

operação conflita com a estabilidade pretendida pelo comprador com relação ao investimento 

realizado. Para tais circunstâncias, é natural que a parte compradora busque a certeza contratual 

de que receberá “aquilo pelo que pagou”, sendo comum, portanto, que os envolvidos criem 

mecanismos para garantir, quando do fechamento da operação, o mesmo market share ou 

volume de vendas e de serviços da época da assinatura do contrato.  

 

Cláusulas de “condução normal dos negócios”, buscam assegurar a preservação do ativo 

e garantir que, durante o período de espera, a gestão realizada pelo vendedor não afete os 

fundamentos e destruam valor do negócio objeto da transação. Tais cláusulas estabelecem que 

a condução do negócio ocorra nos limites do curso ordinário das operações, garantindo a 

manutenção de market share, e prevenindo o negócio contra variações no volume de vendas. 

 

Exemplo de cláusula de condução normal dos negócios é a seguinte: “É condição 

precedente para o fechamento da presente operação que, durante os 6 (seis) meses precedentes 

à Data de Fechamento, não se verifique variação no volume de vendas superior a 2% (dois por 

cento) do volume previsto, para menos”.   

 

O dispositivo, per se, não constitui isoladamente uma ilicitude sob a ótica do órgão 

antitruste, em relação à troca de dados concorrencialmente sensíveis, desde que não haja 
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necessariamente uma obrigação, pela vendedora, de concessão de informações acerca de 

volumes de vendas, marketshare, e margem de lucro, por exemplo.  

 

 A aferição acerca da posição de mercado na qual cada player encontra-se deve ser 

realizado após o fechamento da operação ou por terceiros independentes – empresas de 

consultoria e auditoria – para fins de mitigação dos riscos inerentes à troca dessas informações. 

Na hipótese de se concluir que houve variação de mercado fora dos parâmetros acordados entre 

as partes, é ideal, como solução da controvérsia, que se tenha uma metodologia indenizatória 

para a variação que afete o ajuste no preço. A seguir, cita-se ma cláusula exemplificativa dessa 

metodologia: 

 

Ajuste por Volume de Vendas: Caso o volume total de vendas efetivamente vendido 

pela empresa alvo durante os 12 (doze) meses completos precedentes à Data de 

Fechamento (“Volume Vendido”) sofra uma variação para cima ou para baixo 

superior a 4% (quatro) em relação ao Volume Pretendido (“Variação Relevante”), o 

Preço de Aquisição será ajustado para mais ou para menos, respectivamente, na forma 

do procedimento previsto nesta Cláusula XX e suas subcláusulas (“Ajuste por Volume 

de Vendas”).   

 

Em até 30 (trinta) Dias Úteis a contar da Data de Fechamento, a Vendedora deverá (i) 

levantar demonstrações financeiras indicando o Volume Entregue para o período de 

12 (doze) meses completos precedentes à Data de Fechamento, o qual deve ser 

calculado observando a mesma metodologia, critérios e demonstrações já praticadas 

pela empresa vendida antes do Fechamento e conforme a Lei aplicável e (ii) enviar 

para a Compradora notificação contendo: (a) o valor do Volume Vendido, (b) 

eventuais ajustes ao Volume Vendido e, caso tenha ocorrido uma Variação Relevante, 

(c) o valor do Ajuste por Volume Vendido, que deverá ser calculado conforme 

Cláusula XX, abaixo. 

 

Caso ocorra uma Variação Relevante, o Ajuste por Volume Vendido, observados os 

termos previstos na Cláusula XX, e suas subcláusulas, será calculado de acordo com 

a seguinte fórmula, devendo ser deduzido do preço final:  

 

AV = (VV - VP) × M 

Sendo:  

AV: O valor do Ajuste por Volume de Vendas; 

VV: O Volume Vendido; 

VP: O Volume Pretendido; e 

M: O montante de R$ XX (xxxxxxxxx), corrigido pela Taxa de Correção. 

 

 

Ou seja, o importante é que não haja o acompanhamento detalhado pela 

Compradora/Investidora em torno de números e indicadores atuais que digam respeito ao curso 

normal dos negócios da empresa target. Cláusulas prevendo metodologias de acompanhamento 

de resultados, com disponibilização de informação, durante o período de espera são 

merecedoras de maior atenção, eis que podem implicar em troca indevida de informação 
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sensível, pois necessariamente envolverão volume de vendas, receita, custos, marketshare, 

além de outros dados que informem sobre posição de mercado. 

 

3.2 Cláusulas regulamentando a integração entre as partes e a adoção de atos 

preparatórios ao fechamento 

 

 Além da aprovação concorrencial, é natural que as partes venham a acordar entre si a 

adoção, durante o período de espera entre signing e closing, de atos prévios ao fechamento que 

venham a acelerar a transferência do ativo ou da empresa objeto da venda. No caso, são 

aprovações societárias, aprovações de órgãos reguladores, aprovação de terceiros, observância 

a direitos de preferência, adequações de sistemas, além de outras condições precedentes 

eventualmente constante no SPA.   

 

 O cuidado quando do planejamento da integração e da adoção de atos preparatórios está 

na ocorrência do gun jumping clássico, ou seja, da própria “integração” prematura em si, mas 

épreciso atentar-se para o compartilhamento indevido de informações sensíveis que apenas 

poderiam ser disponibilizadas após o fechamento. 

 

 Não são raras as operações em que as partes aproveitam o período de espera para trocar 

informações entre si em relação ao planejamento da integração. Integrar empresas consiste em 

capturar valor, em um esforço de coordenação, através do ajuste entre diferentes sistemas, na 

integração de contratos, empregados, cuturas, operações, times de vendas, marketing, 

suprimentos, tecnologia, de modo que o acesso rápido à informação, nesse caso, é fundamental 

para uma integração exitosa. 

 

 Partindo dessa premissa, muitos SPA’s acabam prevendo a adoção de atos preparatórios 

à integração, tudo no intuito de atribuir maior agilidade, especialmente quando se estar a tratar 

de operações complexas e de agentes econômicos de grande porte. Planos de integração, 

entretanto, presumem acesso à informação, para que então seja possível desenvolver 

cronogramas, monitorar iniciativas, resultados e estabelecer a comunicação entre times.  

 



57  

   

 

 Neste contexto, o planejamento deve se limitar àquilo que não seja concorrencialmente 

sensível, aplicando-se necessariamente a mesma premissa às informações que eventualmente 

foram disponibilizadas de uma parte à outra, durante a due diligence.  

 

 Em operações complexas, o planejamento da integração envolve datas requests e 

Questions and Answers (Q&A). Nesse momento, é comum determinados setores envolvidos na 

integração desconhecerem cuidados concorrenciais e solicitarem informações como relação de 

clientes, fornecedores, estoques, políticas de pagamento e desconto, volumes de venda por 

período, ou seja, informações bem mais sensíveis do que por ocasião da due diligence, e tudo 

no intuito de acelerar a futura integração minimizando o tempo de “convívio” entre antiga e 

nova gestão. 

 

 Qualquer cláusula contratual que venha a prever a adoção de atos preparatórios de 

planejamento da integração deve ser analisada com atenção e de preferência envolver, desde 

logo, mecanismos de mitigação de riscos, a exemplo de clean teams e agentes independentes.  

 

 Por tudo isso, orienta-se que os advogados concorrenciais responsáveis pela análise da 

operação estejam também próximos nos procedimentos de integração, ainda mais se eles 

envolverem atos preparatórios ao fechamento, que visem acelerar a integração entre players, 

tudo no intuito de se evitar coordenação e utilização de informações sensíveis, entre as 

empresas, antes que a operação se concretize. 

 

3.3  Side Letters 

 

Ainda no contexto de combinações de negócios, outros meios, que não apenas os 

contratos tradicionais, também podem estabelecer obrigações e deveres aos agentes envolvidos 

na operação. Além dos contratos de suporte, transição e seus anexos, outros instrumentos 

também podem ser utilizados pelos agentes econômicos para firmar algum tipo de conexão com 

a convenção principal.  

 

Para fins do objeto em estudo, chama-se atenção a um instrumento que pode dissimular 

o intercâmbio de dados sensíveis entre concorrentes. Tratam-se das side letters, que consistem 

em contratos paralelos, também conhecidos por cartas paralelas, nas quais as partes inserem um 

conjunto de informações ou documentos relacionados à transação principal. O referido 
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documento justifica-se pelo fato de, ocasionalmente, não ser conveniente em algumas 

operações, tratar de assuntos de natureza privada e altamente sensível e dar amplo acesso e 

circulação às referidas informações80.  

 

Ainda que em regra os instrumentos definitivos rejam todas as obrigações e os deveres 

das partes concernentes à operação em curso, podem ocorrer de, em algumas ocasiões, 

determinadas informações não serem inseridas nos contratos definitivos intencionalmente, uma 

vez que, dado o caráter público dos dados submetidas ao CADE, ganharão notoriedade não 

desejada pelas partes, ainda que o CADE ofereça a possiblidade de sigilo em informações tidas 

como concorrencialmente sensíveis.  

 

Assim, uma alternativa para fazer constar expressamente o interesse das partes ou 

garantir o adimplemento ou a modificação da convenção principal, sem que haja necessária 

publicidade do seu teor, é a celebração das side letters. 

 

No contexto de uma transação de M&A, cartas paralelas podem tratar de acordos de 

pensão ou de um acordo entre as partes no que diz respeito aos possíveis recursos que 

eles estão dispostos a aceitar ao enviar a transação para aprovação pelas autoridades 

da concorrência (onde incluir esse acordo no corpo de uma aquisição 

inadvertidamente, a autoridade da concorrência pode exigir esse recurso). Pode ser 

uma carta de intenções quando a natureza da empresa não é adequada para inclusão 

no corpo de um SPA. Além disso, outros aspectos sensíveis, como indenização 

específica por reclamações embaraçosas, podem ser um motivo para preparar uma 

carta paralela81. 

 

Importante mencionar que, na praxe, as side letters não possuem essa nomenclatura. As 

partes costumam nomeá-las conforme a questão que estão a tratar. Se, por exemplo, o contrato 

endereça questões relacionadas a financiamento da operação, responsabilidades civis e 

tributárias ou outras obrigações, nomeia-se a side letter com o assunto que o documento está 

regulamentando.  

 

Particular atenção deve ser dada a essa convenção acessória, vez que as side letters 

podem vir a reger assuntos de natureza altamente sensível, o que é até inerente a sua gênese. 

 
80 WE AGREE. Accelerated Contract Drafting. Disponível em: https://weagree.com/weblog/letter-agreements-

and-side-letters-when-to-use/ Acesso em: 20 fev. 2020. (tradução nossa). 
81 WE AGREE. Accelerated Contract Drafting. Disponível em: https://weagree.com/weblog/letter-agreements-

and-side-letters-when-to-use/ Acesso em: 20 fev. 2020. (tradução nossa). 

https://weagree.com/weblog/letter-agreements-and-side-letters-when-to-use/
https://weagree.com/weblog/letter-agreements-and-side-letters-when-to-use/
https://weagree.com/weblog/letter-agreements-and-side-letters-when-to-use/
https://weagree.com/weblog/letter-agreements-and-side-letters-when-to-use/
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Além disso, referido documento, até deveria, mas normalmente não é submetido à apreciação 

do órgão antitruste, tornando ainda mais delicada sua utilização pelas partes. 

 

Na tomada de conhecimento, por parte das autoridades antitruste, acerca da existência 

de side letters, é possível que o órgão suscite questionamentos acerca da validade do contrato, 

exigindo de imediato a apresentação do documento, a fim de averiguar a existência ou não de 

informação sensível transferida entre as partes, ou até mesmo de circunstâncias outras que 

importam em crimes ou ilegalidades intencionalmente omitidas pelas partes. No entanto, a 

rigor, o referido documento possui natureza de contrato privado, estando os seus efeitos, em 

regra, restritos às partes contratantes. 
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4 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO À TROCA DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS EM 

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS 

 

Diante do risco de transferência de informações sensíveis, sem a cautela que o processo 

de troca de dados exige, o CADE desenvolveu medidas, na tentativa de assegurar que eventual 

compartilhamento de informação sensível ocorra de forma segura no âmbito empresarial e, 

sobretudo, em total cumprimento à legislação antitruste. 

 

São sugestões de procedimentos preventivos que, indo além dos riscos de consumação 

antecipada da operação, foram pensados especialmente para evitar a troca inadequada de 

informações entre concorrentes. Nos próximos itens, passa-se ao estudo dos procedimentos 

propostos no Guia Gun Jumping, além de outras, cuja prática do dia-a-dia demonstra serem 

eficientes no controle da transferência de dados sensíveis.   

 

4.1 Protocolo antitruste   

  

Com o propósito de que as empresas adotem um procedimento específico para tratar as 

informações que serão transferidas em operações societárias, o CADE sugere a adoção do 

protocolo antitruste82. Ele é um documento elaborado pelas partes em momento anterior ao 

processo de negociação prévia de contratos e da due diligence. O objetivo central é disciplinar 

o compartilhamento de informações para uma finalidade específica e por tempo limitado 

definido pelas partes, bem como regular a forma de interação de eventual clean team83. No 

 
82 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia de gun jumping. Disponível em:  

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-

final.pdf  Acesso em: 25 nov. 2019. 
83 As partes contratantes de uma concentração devem limitar a divulgação ou intercâmbio de informação sensível 

e confidencial (i.e., não pública) a um núcleo de pessoas, previamente identificado (a chamada “clean team”), cuja 

necessidade de conhecimento de tal informação se repute objetivamente indispensável à concretização da 

transação, e assegurar-se que a informação que se transmite, seja ela qualitativa ou quantitativa, se restringe, numa 

fase prévia, à que é absolutamente instrumental para que se logre o acordo sobre os elementos essenciais da 

transação – para análise do seu valor ou da forma como a operação se estruturará. A clean team, selecionada em 

conjunto por ambas as partes, deverá ser composta, preferencialmente, também por consultores externos e 

independentes (consultores/contabilistas/advogados externos), de modo a assegurar que a troca de informação que 

ocorra em momento anterior à celebração do acordo final se processe de forma segura e em conformidade com as 

regras da concorrência. As ações de reporte desta equipa devem processar-se segundo os critérios que se avançam 

infra. Nunca olvidar que estas mesmas regras da concorrência são aplicáveis também durante a fase do 

planeamento da integração que ocorra já depois de formalizada a transação. Pelo que, as partes ficam proibidas de 

implementar quaisquer planos de integração ou de coordenar, de qualquer outro modo, as suas atividades 

comerciais presentes ou futuras.  In:  LOURENÇO, Nuno Calaim. O intercâmbio de informação entre concorrentes 

à luz do direito da concorrência – a problemática das trocas prematuras de informação sensível no âmbito de 

 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-final.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-final.pdf
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protocolo antitruste constam os procedimentos específicos a serem observados até a decisão 

final do CADE, podendo abranger também as fases de integração post-merger.  

 

A título exemplificativo, abaixo seguem recortes padrões de um protocolo antitruste, 

em que se qualifica a informação sensível, limita-se seu uso, a limita e organiza-se-se o fluxo 

de dados entre as partes: 

 

Informações Sensíveis, para fins deste protocolo antitruste, são — independentemente 

de sua forma de transmissão e representação (e.g. oral, visual, em forma escrita direta 

ou através de notas, resumos, relatórios, e etc.) — toda e qualquer informação ou dado 

das respectivas Partes que versem sobre o desempenho de suas atividades-fim, em 

consonância com definição geral adotada pelo CADE sobre informações com 

potencial sensibilidade concorrencial. As Informações Sensíveis correspondem, 

especialmente, mas sem se limitar a dados atualizados envolvendo os seguintes itens: 

custos das partes envolvidas; nível de capacidade e planos de expansão; estratégias de 

marketing; precificação de produtos (preços e descontos); clientes e descontos 

assegurados; salários de funcionários; fornecedores atuais ou potenciais, bem como 

os termos de contratos com eles celebrados; infomações não públicas sobre marcas e 

patentes e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); planos de aquisições futuras; 

estratégias competitivas. 

 

Informações Não-Sensíveis, por sua vez, são: Informações que sejam de domínio 

público anterior à divulgação à outra Parte, ou se tornem de domínio público por meio 

de publicação ao mercado pela Parte detentora de tal informação; Informações que 

estejam legalmente em posse da outra Parte antes da divulgação; ou Informações 

históricas de modo que seu compartilhamento não implique qualquer vantagem 

competitiva. 

 

Do fluxo de informacões para a análise técnica 

Todas as interações entre membros do serão realizadas obrigatoriamente com a 

presença dos assessores legais externos. 

O fluxo de informações para a análise técnica será realizado exclusivamente por meio 

dos assessores legais externos do clean team, sendo desde já vedado o 

compartilhamento direto de Informações Sensíveis e Não-Sensíveis entre 

representantes das Partes. 

As intenções do clean team, realizadas por via eletrônica, obedecerão aos seguintes 

critérios: (a) a mensagem eletrônica será enviada pelos assessores legais externos com 

cópia para todos os membros do Clean Team; (b) o compartilhamento de informações 

será feito preferencialmente mediante requisição prévia no âmbito do Clean Team, ou 

seja, observará sistemáticas "Pergunta — Resposta"; (c) os assessores legais externos 

do Clean Team definirão a melhor forma de compartilhamento de informações no 

âmbito do Clean Team. 

 

Não haverá troca de informações de forma individualizada, one-on-one ou apenas 

entre determinadas pessoas do Clean Team, que possam dificultar o rastreamento da 

informação compartilhada. 

 
operações de concentração (“gun jumping”). UNIO - EU Law Journal, vol. 4, n. 1, jan. 2018, p. 144-169. Centre 

of Studies in European Union Law School of Law – University of Minho. Disponível 

em:https://www.researchgate.net/publication/326946512_O_intercambio_de_informacao_entr

e_concorrentes_a_luz_do_direito_da_concorrencia__a_problematica_das_trocas_prematuras_

de_informacao_sensivel_no_ambito_de_operacoes_de_concentracao_gun_jumping  Acesso em: 

29 ago. 2019. 
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Ao final da Análise Técnica, todas as informações compartilhadas serão devolvidas 

ao proprietário e destruídas conforme acordado pelas Partes, sob As Partes têm ciência 

e concordam que a violação das provisões contidas neste protocolo antitruste poderá 

causar danos irreparáveis que podem não ser remediados adequadamente por uma 

medida judicial. Deste modo, as Partes têm o direito de procurar o cumprimento 

específico das disposições deste Protocolo Antitruste para proibir uma violação ou 

ameaça de violação e qualquer outro recurso, incluindo danos e medidas cautelares. 

 

A ideia é pormenorizar os procedimentos a serem seguidos pelas empresas antes de 

consumado a combinação de negócios, visando afastar qualquer possibilidade de consumação 

antecipada da operação. Nele deve constar, principalmente, qual será o tratamento dado às 

informações concorrencialmente sensíveis, bem como as estratégias a serem adotadas para 

resguardá-las, tais como a constituição de equipes independentes, comitês executivos e a 

utilização do parlor room84. 

 

Normalmente desenvolvido pelo departamento jurídico, o protocolo antitruste é 

moldado caso-a-caso, tomando-se o cuidado que as informações fornecidas por um lado não 

tenham o potencial de influenciar a conduta comercial da parte contrária. 

 

4.2 Clean team e comitê executivo  

  

O clean team (“time limpo”) é uma equipe profissional composta por consultores 

independentes ou empregados da empresa e estruturada especificamente com o propósito de 

executar serviços e análises relacionadas à transação potencial. O propósito é que o time trate 

as informações sensíveis, para fins de análise técnica e neutralização do ambiente no qual as 

informações concorrencialmente sensíveis possam vir a circular. Os membros do clean team 

são aqueles indicados na lista de membros com a assinatura do termo de adesão ao protocolo 

antitruste e compromisso de confidencialidade85.  

 
84 SILVA, Márcia Luiza da. O sistema de análise prévia de atos de concentração e a prática infracional à 

ordem econômica denominada “gun jumping”: os limites da legítima coordenação antecipada. 254 p.  

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-

Graduação em Direito, Florianópolis, 2018, p. 181. 
85 O procedimento a ser adotado pelo Clean Team consiste no seguinte: cada membro da equipe precisa ter um 

endereço de e-mail específico para essa finalidade; devem ser criados meios de comunicação distintos para o 

diálogo com cada empresa; toda a comunicação deve ser por escrito; apenas podem ser solicitadas informações 

estritamente necessárias à análise da viabilidade do negócio; recebidas as informações, essas devem ser 

classificadas como públicas, confidenciais ou concorrencialmente sensíveis, sendo que as duas últimas devem ser 

tratadas exclusivamente conforme determinado no Protocolo Antitruste; as informações concorrencialmente 

sensíveis devem ser mantidas em absoluto sigilo e, caso a equipe julgue necessário a sua divulgação para fins de 

exame da viabilidade do negócio, essas devem ser processadas a fim de torná-las agregadas ou históricas. In:  
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Os assessores legais externos integrantes do clean team são responsáveis por 

supervisionar o fluxo de informações, assegurando que o intercâmbio ocorra dentro do 

permitido e necessário à análise técnica, bem como por dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

sensibilidade concorrencial e forma de compartilhamento das informações a serem trocadas 

entre as partes. Cumpre-lhes, portanto, receber e analisar previamente informações que tenham 

potencial sensibilidade concorrencial, aprovando ou reprovando o compartilhamento ou, ainda, 

se necessário e possível, indicando a melhor forma de tratamento e compartilhamento, de 

maneira a respeitar os limites do protocolo antitruste. Ou seja, a análise do clean team é 

eminentemente qualitativa, não se limitando a mera formalidade concorrencial, mas ao invés, 

analisando detidamente informações, data requests, questions and answers e demais dados 

compartilhados entre as partes, filtrando-os devidamente.   

  

 Esse elemento de intermediação - único ponto de contato entre as partes - é comumente 

utilizado em operações de alta complexidade, em que se verifica um nível elevado de 

concentração entre as empresas envolvidas e a troca de um grande volume de dados ou um risco 

concorrencial significativo. Assim, ao designar uma equipe específica para receber as 

informações, as empresas tornam a análise mais completa, pois garantem que os riscos do 

negócio serão avaliados adequadamente, de forma imparcial e sigilosa.  

  

O clean team, por outro lado, tem que atuar de maneira rápida e eficiente, não podendo 

ser o responsável por travar ou burocratizar as análises de dados. Caso solicitado, o time pode 

ainda realizar uma análise acerca da viabilidade do negócio pretendido. O relatório é 

encaminhado e, caso haja a necessidade de maiores esclarecimentos, o clean team deverá 

reportar-se tão somente ao comitê. Nesse contexto, a figura do comitê executivo também possui 

relevância. Formado essencialmente por diretores e executivos das empresas que integram a 

operação, como CEO’s e CFO’s, o comitê, semelhante ao clean team, também visa mitigar os 

riscos concorrenciais advindos do intercâmbio de informações concorrencialmente sensíveis 

em operações de M&A.  

  

 
SILVA, Márcia Luiza da. O sistema de análise prévia de atos de concentração e a prática infracional à ordem 

econômica denominada “gun jumping”: os limites da legítima coordenação antecipada. 254 p.  Dissertação 

(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação 

em Direito, Florianópolis, 2018, p. 183. 
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No entanto, como explica Eduardo Molan Gaban, a praxe comercial tem demonstrado 

que é muito difícil estruturar o clean team ideal em uma operação de M&A, principalmente nas 

mais complexas, vez que os dados mais importantes e a avaliação sob a perspectiva do negócio 

acabam sendo realizadas pelo CEO, CFO ou nos membros de conselhos de administração ou 

até acionistas/quotistas86. 

 

Naturalmente, independente do desenvolvimento da análise técnica e do resultado da 

operação em potencial, os membros do clean team não poderão, em nenhuma hipótese, utilizar 

as informações compartilhadas na tomada de decisões estratégicas de negócios ou questões de 

marketing com relação a qualquer área de negócios. Os membros do clean team se 

comprometem também a manter as informações compartilhadas em lugar seguro, com 

implementação de medidas adequadas para impedir o acesso não autorizado. 

 

Qualquer uma das partes poderá, a qualquer tempo, incluir novos membros no seu clean 

team ou substituir os membros já indicados, mediante comunicação por escrito à outra parte, os 

quais deverão formalmente aceitar os termos estabelecidos mediante assinatura de termo de 

adesão ao protocolo antitruste e ao NDA. 

 

Por fim, outro aspecto importante para a dinâmica dos cleans teams consite no registro, 

especialmente via e-mail, de todas as trocas realizadas, arquivando-os devidamente, pois na 

hipótese de o CADE solicitar essas informações, no intuito de verificar se de fato o clean team 

foi efetivo em suas funções, tais dados estarão de fácil acesso e organizados.  

 

Em vista disso, é necessário que as partes busquem subsídios em profissionais 

especializados para estruturar o clean teams adequado ao caso concreto, pois se adotado com o 

propósito a que se destina, o procedimento é capaz de minimizar o risco de consumação prévia 

dos atos de concentração econômica ou das condutas anticoncorrenciais vedadas pelo órgão 

antitruste. 

 

4.3 Termos de confidencialidade    

   

Como   já  destacado  em   tópicos  anteriores,  no contexto de operações societárias, as 

informações devem ser trocadas respeitando os limites estabelecidos pela legislação 

 
86 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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concorrencial. Por meio dos termos de confidencialidade veda-se o compartilhamento ou 

qualquer forma de veiculação de informações, sem que haja prévia autorização das partes 

envolvidas na operação. 

  

Segundo o CADE, os indivíduos integrantes do comitê executivo, dos grupos de 

trabalho e do clean team não podem utilizar as informações compartilhadas na operação para a 

tomada ordinária de decisões estratégicas de negócios. Comprometem-se, assim, a manter as 

informações armazenadas em lugar seguro, com implementação de medidas adequadas para 

impedir o acesso não autorizado, mediante assinatura do termo de confidencialidade (NDA). 

 

O NDA estabelece os direitos e as obrigações assumidas pela parte receptora em razão 

do acesso às informações confidenciais fornecidas pela empresa concedente. Para isso, são 

estabelecidos os dados considerados sensíveis, os direitos e as obrigações das partes envolvidas, 

os direitos autorais e as questões relacionadas à propriedade intelectual, dentre outras 

providências87. 

 
87 DO OBJETO E DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

O presente Acordo tem por objeto regular a obrigação recíproca de sigilo e confidencialidade das informações que 

venham a ser trocadas pelas partes durante tratativas, discussões e/ou negociações acerca da possível operação [...] 

Para os fins deste Acordo, será considerada informação confidencial (doravante “Informação Confidencial”) toda 

e qualquer informação revelada por uma Parte (“Parte Reveladora”), para a outra Parte (“Parte Receptora”), seja 

a informação marcada ou não como confidencial. Para efeitos deste Acordo, Parte Reveladora ou Parte Receptora 

significará o próprio signatário do presente acordo, suas filiais, subsidiárias, coligadas, seus diretores, 

administradores, membros, gestores, empregados, agentes, representantes e prestadores de serviços autônomos 

(como advogados, contadores, assessores financeiros, etc.) que, de forma legítima, nos termos do presente acordo, 

tenham acesso à Informação Confidencial. As Informações Confidenciais poderão ser transmitidas de forma 

escrita, verbal, eletrônica ou apresentadas de outro modo tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a: know-how, técnicas, designs, especificações, desenhos, copias, diagramas, formulas, modelos, 

amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, 

planos de negócios, listagens e documentações com informações confidenciais, inclusive aquelas relativas ao sigilo 

bancário, valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, comerciais, contábil e jurídica, 

processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou 

distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações 

técnicas, demais documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato, dentre outros, a que 

venha a PARTE RECEPTORA ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiadas durante a vigência deste 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE e/ou em razão da relação existente entre as Partes. A Parte Receptora 

deverá, ainda, considerar como Informação Confidencial aquela que assim for expressamente identificada, por 

informação verbal, através de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da 

revelação ou à própria natureza da informação, deva ser considerada como confidencial ou de propriedade da Parte 

Reveladora ou de terceiros. 

(...) 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

A respeito de qualquer Informação Confidencial, as Partes neste ato comprometem-se a:  

Manter sigilosas e confidenciais as Informações Confidenciais da Parte Reveladora.   

Não utilizar as Informações Confidenciais, ou copiar, reproduzir, divulgar ou fornecê-las a Terceiros sem a 

anuência prévia por escrito da Parte Reveladora, além de não reduzir as Informações Confidenciais a nenhuma 
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forma eletrônica ou armazená-las em uma base de dados ou outros meios eletrônicos reveladas, exceto se 

expressamente permitido, mediante termo escrito, pela Parte Reveladora; 

Envidar todos os esforços razoáveis para prevenir qualquer divulgação referida acima, exceto conforme permitido 

nos termos da Cláusula XX abaixo; 

Exercer medidas e um grau de cuidado não menos seguros do que aqueles que ela aplica às suas próprias 

Informações Confidenciais e que ela garante proporcionar proteção adequada contra qualquer divulgação, cópia 

ou uso não autorizado; 

Manter todos os documentos e outros materiais contendo, refletindo ou que sejam gerados de quaisquer das 

Informações Confidenciais separados de todos os demais documentos e materiais no local usual de negócio da 

Parte Receptora;  

Manter um registro escrito de todos os documentos e outros materiais que contenham ou reflitam ou sejam gerados 

de quaisquer das Informações Confidenciais especificando as pessoas que tiveram acesso a quaisquer desses 

documentos ou outros materiais. O referido registro deverá em qualquer ocasião estar disponível para inspeção 

pela Parte Reveladora. 

As Partes reconhecem que o não cumprimento das obrigações assumidas sob este Acordo resultará em prejuízos 

irreparáveis para a Parte Reveladora, e que, dentre outras medidas, a Parte Reveladora poderá adotar qualquer 

medida que permita impedir ou restringir o descumprimento das obrigações ora assumidas, respondendo a parte 

infratora pelos danos decorrentes da exposição de quaisquer Informações Confidenciais de que trata este Acordo. 

DAS EXCEÇÕES 

As restrições previstas no Acordo para a transferência, troca, uso e proteção da Informação Confidencial não se 

aplicam às informações que: 

Tenham sido ou venham a ser publicadas, ou que sejam ou venham a se tornar de domínio público, desde que tais 

revelações não tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas por culpa da Parte Receptora; 

Encontravam-se na posse legítima da Parte Receptora, livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes 

de sua revelação pela Parte Reveladora; 

Posteriormente à divulgação aqui tratada, sejam obtidas legalmente pela Parte Receptora de um terceiro, que tenha 

direitos legítimos para revelar Informações Confidenciais sem quaisquer restrições para tal; 

Sejam identificadas pela Parte Reveladora como não sendo mais confidenciais ou de sua propriedade. 

Caso a Parte Receptora seja requerida por ordem judicial, ou de autoridades governamentais com poderes para tal, 

a divulgar qualquer Informação Confidencial, a Parte Receptora deverá comunicar tal fato imediatamente à Parte 

Reveladora, por escrito e anteriormente à referida divulgação, para que a Parte Reveladora possa buscar uma 

ordem judicial ou outro remédio junto à autoridade apropriada, que impeça a divulgação.  

A Parte Receptora concorda também que, se a Parte Reveladora não obtiver sucesso na tentativa de afastar a 

obrigação de revelar a Informação Confidencial, divulgará somente a parte da Informação Confidencial que está 

sendo legalmente requerida. 

DA DEVOLUÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

Toda e qualquer Informação Confidencial revelada conforme o Acordo permanecerá de propriedade exclusiva da 

Parte Reveladora. Assim, toda e qualquer Informação Confidencial em forma tangível deve ser imediatamente 

devolvida à Parte Reveladora quando da sua solicitação e/ou da extinção do Acordo, mediante solicitação por 

escrito desta, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da solicitação. Nesta hipótese, a Parte Receptora, suas 

Afiliadas ou quaisquer empregados, consultores, ou agentes da Parte Receptora ou de suas Afiliadas não poderão 

ficar de posse das Informações Confidenciais. 

DAS PENALIDADES 

Em havendo violação das obrigações de confidencialidade previstas neste acordo, a Parte Receptora arcará com 

perdas e danos e lucros cessantes suportados pela Parte Reveladora, além das sanções criminais devidas.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Pelo Acordo, nenhuma das Partes está obrigada a celebrar outros contratos, entendimentos ou parcerias, adquirir 

produtos ou prestar serviços à outra Parte, não criando qualquer obrigação além da obrigação de sigilo ora 

pactuada. 

O presente acordo não implica qualquer tipo de exclusividade entre as partes, podendo a Parte Reveladora divulgar, 

a seu critério, suas próprias Informações Confidenciais a terceiros. 

Nenhuma outorga, licença, direito de uso e/ou exploração de marcas, invenções, direitos autorais, patentes ou 

direito de propriedade intelectual estão aqui implícitos, incluídos ou concedidos por meio do Acordo, ou ainda, 

pelo fornecimento de Informações Confidenciais da Parte Reveladora à Parte Receptora. 

Nenhuma Parte poderá ceder ou, de nenhuma outra forma, transferir, total ou parcialmente, o Acordo, ou quaisquer 

direitos decorrentes deste, sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, exceto se tal cessão ou 

transferência for feita a uma Afiliada, desde que para fins exclusivos de consecução do propósito deste Acordo. 

Fonte autoral.  
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A partir desse termo, as partes se comprometem manter o uso e a divulgação de 

informações exclusivas apenas na medida necessária para exercer as suas funções e para o 

benefício exclusivo do processo de concentração, sendo vedada a divulgação de quaisquer 

informações sensíveis a qualquer pessoa ou entidade que não seja a parte receptora, salvo 

mediante expressa autorização.  

 

No que diz respeito à execução do termo, deve ser firmado, por consecutivo lógico, 

antes do recebimento do pacote de informações confidenciais e de eventual Declaração de 

Conformidade (Compliance Certificate), sendo imprescindível que o NDA detalhe claramente 

a extensão das informações acobertadas pelo sigilo e o prazo da obrigação de confidencialidade. 

 

4.4 Parlor room 

  

O Guia de Gun Jumping apresenta um mecanismo de monitoramento das discussões 

sobre a operação, de modo que nenhum dado deve ser divulgado indevidamente e nenhuma 

conduta possa interferir no curso normal dos negócios de cada parte. Designada de parlor room 

(salas de conversa), a medida definida pelo CADE destina-se, especialmente, aos membros do 

comitê executivo. Caso haja o interesse em tratar temas concernentes à integração das empresas, 

devem ser designadas reuniões específicas para tal finalidade.  

  

As reuniões no parlor room são realizadas em salas monitoradas e controladas por um 

agente externo e independente ou em plataformas digitais como Microsoft Teams, Webex, 

Zoom, dentre outras, de modo a impedir que informações concorrencialmente sensíveis sejam 

objeto da discussão do comitê executivo88. Ademais, as discussões no parlor room não podem 

resultar em nenhum tipo de ingerência ou parceria entre as empresas antes de aprovado o ato 

de concentração pelo CADE. Por exemplo, não poderão ser tomadas medidas ou providências 

que impliquem na transferência ou no compartilhamento de funcionários; restrições à atividade 

ou iniciativa da outra parte junto ao mercado, seus clientes ou fornecedores; modificações 

contratuais da outra parte, ou comunicados conjuntos a terceiros em nome da empresa integrada 

ou constituída89. 

 
88 CRISTOFARO, Pedro Paulo Salles; LEPORACE, Guilherme. The Brazilian Antitrust Commission’s New 

Guideline on Gun-Jumping. Disponível em: https://www.abvcap.com.br/Download/Artigos/3218.pdf. Acesso 

em: 15 mar. 2020. 
89 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia de gun jumping. Disponível em:  

 

https://www.abvcap.com.br/Download/Artigos/3218.pdf
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Veda-se, portanto, o tratamento de informações concernentes à transferência de 

decisões, valores e ativos. Entende-se que algumas das questões mais críticas de integração 

envolvem tecnologia da informação, recursos e finanças, bem como vendas e marketing, como 

exposto no capítulo 3. Muito embora todas essas áreas aumentem o risco de coordenação 

inadequada, a parlor room permite um tipo de comunicação estruturada que viabiliza o 

processo de planejamento da operação de integração antes do fechamento do acordo e evita 

armadilhas antitruste.  

 

4.5 Tratamento de informações 

  

No decorrer deste trabalho, demonstrou-se que concentrações econômicas envolvem, 

invariavelmente, a análise de informações acerca da empresa target. O efeito prático é que a 

equipe profissional ou clean team responsável pela concessão dos dados deve “tratá-los”, 

evitando que se transfira informações sensíveis, muitas deles até desnecessários para a 

operação.  

 

As informações compartilhadas devem ser processadas e transferidas, de maneira a 

atender exclusivamente o objeto da operação, ou melhor, à análise da viabilidade do negócio. 

O que constar para além disso é excessivo. Se dentre os dados necessários existem informações 

tidas por sensíveis, essas informações devem ser concedidas de maneira tratada, leia-se aqui: 

agregada ou histórica. 

  

Normalmente, clean teams recomendam que todas as informações referentes ao ato de 

concentração sejam mantidas em salas ou plataformas digitais específicas e, de preferência, em 

local fora das dependências das empresas. Em épocas em que documentos são digitalizados e 

facilmente transferidos, o ideal é que as trocas ocorram em ambientes protegidos, via e-mail e 

através de data room. Na hipótese de a negociação ser encerrada sem que o ato de concentração 

tenha sido concluído, competirá à equipe profissional devolver ou eliminar todas as 

informações que foram processadas ou enviadas, garantindo que nenhum dado remanescente 

possa ser utilizado futuramente. 

 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-

final.pdf  Acesso em: 25 nov. 2019. 

  

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-final.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guiasdoCade/gun-jumping-versao-final.pdf
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Em suma, o tratamento de informações proposto pelo CADE no Guia Gun Jumping é 

uma sistematização das estratégias expostas nos tópicos anteriores, tais como a criação do clean 

team, da parlor room e do termo de confidencialidade. 

 

4.6 Trustee 

 

Diante de possíveis efeitos nocivos de um ato de concentração, a operação pode ser 

aprovada apenas parcialmente. Nesses casos, são adotadas medidas com a finalidade de conter 

eventual prejuízo à concorrência, ainda que em potencial, também conhecidas como remédios 

antitrustes. Tais remédios podem ser aplicados por meio de um Acordo em Controle de 

Concentrações (ACC’s) ou mediante recomendações da Superintendência-Geral do CADE.  À 

vista disso, o conselho apresenta no Guia de Remédios Antitruste90 a figura do trustee, pessoa 

física ou jurídica, com conhecimento específico do negócio e do remédio utilizado no caso 

concreto e cuja relação com as partes da operação é de total independência. Nos termos do 

Guia: 

 

Trustee: uma ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, indicadas pelas partes 

compromissárias e aprovadas pelo Cade que podem ser designadas em um ACC cujas 

principais funções são: i) preservação do negócio a ser desinvestido; ii) 

monitoramento do processo de separação (carving out) do pacote de desinvestimento; 

iii) separação do pacote de desinvestimento em relação ao restante dos negócios do 

alienante; iv) monitoramento do cumprimento pelas compromissárias das condições 

e obrigações previstas no ACC – e.g. processo de escolha de um comprador adequado, 

cumprimento das obrigações de fazer e não fazer no caso de remédios 

comportamentais; (v) viabilizar o processo de venda do negócio objeto de 

desinvestimento91. 

 

O trustee, vinculado ao processo por meio de mandatos especificados em ACC ou por 

decisão do Tribunal, encontra-se subordinado diretamente ao CADE e permanece à disposição 

até que o órgão considere cumpridas as obrigações assumidas, cujas atividades a serem 

 
90 Remédios antitruste são entendidos como restrições necessárias para corrigir os eventuais efeitos nocivos de um 

Ato de Concentração (“AC”), de acordo com o art. 61 da Lei 12.529/2011. Os remédios buscam evitar que um AC 

possa resultar na eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, no aumento da 

probabilidade de coordenação entre competidores, na criação ou reforço de posição dominante ou, ainda, que possa 

resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, seguindo os arts. 36 e 88 da Lei 12.529/2011. In: 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia Remédios Antitruste. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of

_GuiaRemdios.pdf/view. Acesso em: 15 mar. 2020. 
91 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia Remédios Antitruste. Disponível em:  

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf

/view. Acesso em: 15 mar. 2020. 

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
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desempenhadas seguem um plano de ação previamente analisado pelo conselho. Em síntese, 

são três as modalidades: trustee de monitoramento, de operação e de desinvestimento.   

 

No primeiro caso, o trustee de monitoramento realiza a supervisão e a plena efetivação 

do remédio antitruste. Daí porque exerce uma função auxiliar, no sentido de garantir, junto ao 

órgão regulador, que as obrigações estabelecidas estão sendo cumpridas de forma efetiva e 

tempestiva92. 

 

O trustee de operação, por sua vez, possui a função de administrador, por meio do 

gerenciamento dos ativos, enquanto perdura a operação. É interessante notar que as atividades 

realizadas pelos trustees podem estar diretamente interligadas. O trustee de monitoramento, por 

exemplo, na qualidade de fiscal, é autorizado a prestar auxílio ao trustee de operação, com fito 

de garantir que as atividades inerentes ao gerenciamento do negócio ocorram. 

 

Uma atribuição adicional do trustee de operação é informar à equipe das empresas, 

objeto de desinvestimento, sobre o processo de desinvestimento e suas implicações sobre 

direitos e deveres da equipe. As partes são obrigadas a cumprir todas as instruções do trustee 

de operação em relação à implementação de remédios. O trustee de operação deve atuar sob a 

orientação do trustee de monitoramento e do CADE e não das Requerentes93. 

 

Por fim, fala-se do trustee de desinvestimento. Essa figura ganha relevância quando não 

é possível identificar um comprador ideal para adquirir o pacote de desinvestimento naquele 

momento. Diante disso, o agente fica responsável por realizar a venda da melhor forma possível 

e dentro dos parâmetros mínimos fixados pelas empresas requerentes. É importante destacar 

que, nos três casos, compete ao CADE definir quais dos candidatos indicados pelas partes 

exercerão as funções de trustees, ficando a aprovação condicionada a mandatos específicos.  

 

 
92 No intuito de atingir os objetivos, o trustee de monitoramento deve identificar possíveis obstáculos ao 

cumprimento das obrigações estabelecidas e se as Requerentes têm planejado, preparado, iniciado e executado 

todas as etapas intermediárias necessárias. Ele também monitora se as Requerentes têm cumprido as obrigações 

de modo a não comprometer a viabilidade econômica do negócio no processo de desinvestimento. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia Remédios Antitruste. Disponível em:  

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf

/view. Acesso em: 15 mar. 2020. 
93 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia Remédios Antitruste. Disponível em:  

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf

/view. Acesso em: 15 mar. 2020. 

http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acessoainformacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
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Acerca da utilização da figura do trustee e de bons e eficientes mecanismos de 

prevenção à troca de informações sensíveis, exemplo interessante é o ato de concentração 

08700.000827/2020-9094, cujas requerentes eram as empresas Copagaz Distribuidora de Gás 

S.A., Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., Sociedade 

Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A. e Liquigás Distribuidora S.A.   

 

Em 20 de abril de 2017 foi publicado o edital do ato de concentração relativo à 

aquisição, pela Ultragaz, de 100% das ações representativas do capital social da Liquigás95, 

empresa pertencente à Petrobrás, sendo a sua venda uma estratégia relacionada ao plano de 

desinvestimento da estatal. O mercado brasileiro de comercialização e distribuição de GLP 

consiste na competição de praticamente quatro grandes empresas que representam 85% da 

participação no mercado nacional. São elas a Ultragaz, com 24% de participação, a Liquigás 

com 22%, a Supergasbrás com 21% e a Nacional Gás Butano com 19%. 

 

 No entanto, a operação foi negada pelo CADE devido às preocupações concorrenciais 

no setor do mercado de GLP a granel e GLP envasado, sob o argumento de que a operação 

favoreceria o exercício coordenado de poder de mercado e acarretaria efeitos negativos para o 

consumidor final. Concluiu-se que, mesmo que a operação fosse aprovada com remédios, a 

Ultragaz representaria33% do mercado nacional no mercado de GLP envasado e 34% no 

mercado de GLP a granel. Ao negar a operação, conselheiro relator ainda sugeriu em seu voto 

que a venda da Liquigás fosse feita para uma empresa que detivesse menos de 10% de 

participação no mercado de GLP no Brasil96, com a finalidade de evitar os riscos 

concorrenciais. 

 

 
94 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID. 0723597 - Notificação de Ato de Concentração. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 
95 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.002155/2017-51. 

Interessados:  Companhia Ultragaz S/A, Liquigás Distribuidora S.A, Copagaz Distribuidora de Gás S.A, Nacional 

Gás Butano Distribuidora Ltda., Supergasbrás Energia Ltda. e Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS. ID 

0323515 - Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcZga06rfPN7iJBh2TABPsb6w

o12nYrU-RXubnU_m9Dh9 Acesso em: 10 mai. 2020. 
96 [...] se a Liquigás for vendida novamente, que seja para uma empresa com participação de mercado total no GLP 

no Brasil de menos de 10%. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcZga06rfPN7iJBh2TABPsb6wo12nYrU-RXubnU_m9Dh9
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcZga06rfPN7iJBh2TABPsb6wo12nYrU-RXubnU_m9Dh9
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcZga06rfPN7iJBh2TABPsb6wo12nYrU-RXubnU_m9Dh9
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Apesar de o CADE ter negado a operação, a Liquigás permaneceu à venda, como 

oportunidade de investimento. Na nova proposta de venda, observou-se a orientação do CADE 

em busca de investidores que detivessem menos de 10% de participação no mercado, ou, aos 

que possuíssem mais de 10% de participação, não poderiam adquirir individualmente um 

volume superior a 30% da Liquigás.  

 

Em 19 de novembro de 2019, como resultado de novo processo competitivo, foi 

anunciado que a Petrobrás venderia 100% da Liquigás para uma joint venture formada pela 

Copagaz e pela Nacional Gás Butano97. Na distribuição da Liquigás, a Nacional Gás Butano 

deteria parcela minoritária dos ativos, correspondente a cerca de 20%, enquanto a Copagaz, 

passaria a ser a nova controladora da Liquigás, como front runner. Ao final da operação, a 

Copagaz, que representava 9% do mercado nacional, passaria a representar 27%, enquanto a 

Nacional Gás passaria de 18% para 23% do mercado nacional de GLP. 

 

No intuito de evitar quaisquer problemáticas concorrenciais perante o CADE, a 

Petrobrás elaborou o protocolo antitruste, disciplinando “o compartilhamento de informações 

única e exclusivamente para finalidade específica e por tempo limitado”. Neste documento 

estão as disposições acerca do comportamento esperado entre as partes, para limitar a 

transmissão de informações sensíveis, decorrentes da operação, resguardando as condições 

concorrenciais98. 

 

No intuito de resguardar as informações sensíveis, dando-lhes o devido tratamento, o 

protocolo dispõe acerca da criação do clean team, responsável pelo tratamento das informações 

relativas à análise técnica e transação potencial. Dentre as funções do time, estava a supervisão 

do fluxo das informações, o resguardo das informações sensíveis, a aprovação das informações 

 
97 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID. 0723597 - Notificação de Ato de Concentração. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 
98 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID 0323515 - Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
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que podem ser compartilhadas, o esclarecimento de dúvidas relativas à sensibilidade das 

informações e zonas cinzentas, além da indicação da forma mais segura de compartilhar 

determinada informação. Tal atuação, conforme o protocolo, deve sempre adotar as instruções 

e requisitos necessários, com a finalidade de preservar a concorrência99.   

 

Todas as providências consistiam no endereçamento de preocupações concorrenciais 

para o período de negociações e participação no processo competitivo. Afora isso, é fato que 

após o resultado do processo competitivo, a joint venture mantida pela Copagaz e Nacional Gás 

Butano passaria a deter, temporariamente, fatia relevante do mercado e, para isso, era necessário 

adotar medidas que garantissem a independência das empresas, ao longo do período de 

transição, e separação dos respectivos ativos adquiridos por cada uma.  

 

Neste particular, dentre as medidas e cuidados adotados, destacam-se (i) a celebração 

de protocolo antitruste para consolidação do grupo ofertante no processo competitivo para 

aquisição da Liquigás; (ii) a parceria entre Copagaz, Itaúsa e NGB estabelecida em caráter 

transitório e exclusivamente no âmbito da operação; (iii) o pagamento de preço pela Liquigás 

proporcional à participação societária; e (iv) o estabelecimento de critérios e marcos objetivos 

para o término da parceria100. 

 

Estas medidas tinham como principais objetivos: (i) sanar eventuais preocupações 

concorrenciais; (ii) criar mecanismos de governança corporativa e compliance concorrencial; e 

(iii) viabilizar a condução dos negócios e gestão das unidades segregadas. Além disso, todo o 

processo de transição foi desenhado com expressa previsão de um trustee, caso necessário, e 

seguindo as melhores métricas do CADE para ACC.   

 
99 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID 0323515 - Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 
100 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID 0323515 - Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 

 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
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As boas práticas estabelecidas na operação foram desenvolvidas a partir de três pilares 

que buscam eliminar quaisquer riscos concorrenciais: (i) trustee, se necessário for, para 

supervisionar, fiscalizar e monitorar a transição entre as empresas; (ii) governança corporativa, 

que compreende a criação de estruturas específicas e independentes, chinese wall, níveis 

diversos de decisão e gestão, com a finalidade de afastar riscos concorrenciais; e (iii) tratamento 

de informações concorrencialmente sensíveis, que consiste em mecanismos de prevenção, 

integridade e independência (compliance concorrencial) para impedir acesso a informações 

concorrencialmente sensíveis101. 

 

No momento de elaboração deste trabalho a operação em questão ainda não havia sido 

aprovada pelo órgão antitruste, mas as chances, considerando os inúmeros cuidados que as 

partes tiveram com todos os detalhes concorrências, é que, salvo eventuais ajustes, ela seja 

aprovada brevemente.  

 

4.7 Compliance e Atuação dos diretores/gestores   

 

Escapou à atenção do órgão antitruste, a elaboração de estratégias que implicassem 

restrições diretas e claras aos diretores e gestores das empresas envolvidas em operações de 

concentração econômica. Sobre a questão, direcionamentos interessantes são encontrados nos 

atos de concentração 08012.010195.2004.19102 e 08012.010192.2004.77103. 

 

 
101 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  Ato de Concentração n. 08700.000827/2020-90. 

Interessados: Copagaz Distribuidora de Gás S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., Sociedade Fogás Ltda., Petróleo Brasileiro S.A., Liquigás Distribuidora S.A E Companhia de 

Gás de São Paulo – COMGÁS. ID 0323515 - Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8K

MwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6  Acesso em: 10 mai. 2020. 
102 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração nº 08012.010195/2004-19. 

Interessados: Suzano Bahia Sul Papel Celulose S.A, Ripasa S.A. Celulose e Papel (RIPASA). ID 0367208 – 

Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9

P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS Acesso em: 10 jan. 2020. 
103 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração nº 08012.010192.2004.77. 

Interessados: Suzano Bahia Sul Papel Celulose S.A, Ripasa S.A. Celulose e Papel (RIPASA). ID 0168910 - 

Formulário de Notificação de AC. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcQgKEue3P7D3HAyoCY4luL

oi-zzlx62BO87XwUJyiAui. Acesso em: 10 jan. 2020. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcWj00HpSeY0vDAXvAE8KMwjOkR-PxF3b9efUVJh61JN6
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
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Dentre as maiores empresas do Brasil, atuantes no ramo da indústria de celulose, 

destacavam-se a Ripasa, a Votorantim (VCP) e a Suzano. Todas atuavam desde a fase do plantio 

do eucalipto, até a distribuição dos papeis, caracterizando-se, portanto, como empresas 

verticalmente integradas.  

 

Em novembro de 2004 foi celebrado contrato de compra e venda de ações, em que a 

Suzano e a VCP compraram, cada uma, 50% (cinquenta por cento) do capital social da Ripasa, 

dividindo-a de forma equânime entre Suzano e a VCP.104 Através da autonomia no comércio 

dos produtos, as empresas justificaram que a independência das atividades das empresas, bem 

como a concorrência seriam preservadas, resguardando as condições competitivas pertencentes 

ao setor da indústria de papel e celulose. Acrescentaram, ainda, que a operação se afigurava 

como conjunção entre Suzano e VCP somente no que concerne ao aporte financeiro para a 

realização do negócio. 

 

Ocorre que a participação de mercado da Suzano e VCP, especificamente no segmento 

de Celulose de Fibra Curta Branqueada (CFCB), ainda antes da operação, representava cerca 

de 14,3% e 19,2%, respectivamente. Com a aquisição da Ripasa, a concentração de mercado 

das duas compradoras neste segmento passaria a representar 39,3%, no total, ou seja, quase 

metade de todo mercado.  

 

Em análise do mercado, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda – SEAE/MF apresentou parecer, indicando a preocupação acerca da troca de 

informações sensíveis entre os concorrentes na operação, o que poderia acarretar alterações 

irreversíveis ou de difícil reparação no mercado. Alegou ainda quenão haveria aumento da 

capacidade instalada do setor, já que as operações não preveem investimentos conjuntos eque 

o mercado perderia um importante competidor no setor, qual seja, a Ripasa.  

 

 Buscando atender as preocupações do órgão antitruste, especialmente no que concerne 

à possível troca de informações sensíveis, o contrato de formação de consócio de Cubatão e de 

Americana, celebrado entre a Suzano e a VCP, no qual constavam as diretrizes para 

reorganização societária da Ripasa, definia detalhadamente as matérias que seriam submetidas 

 
104 O processo que envolve o ato de concentração entre a Suzano e a Ripasa possui número 08012.010195.2004.19, 

já o ato de concentração referente à participação, pela VCP, de parte acionária da Ripasa é o de número 

08012.010192.2004.77. 
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ao Gerente Geral – administrador do consórcio – e as matérias que deveriam ser deliberadas 

individualmente por cada consorciado. Acrescentou, ainda, que nas deliberações sobre 

orçamento operacional, plano de operação e plano de manutenção anual, não poderiam ser 

abordados assuntos acerca do preço de matérias primas ou de qualquer outra variável comercial 

do respectivo consorciado. Também havia uma cláusula de proibição de troca de informações 

comerciais, de mercado e concorrenciais entre os consorciados. Para isso, foi elaborado um 

manual minucioso de atribuições, deveres e limitações dos gerentes e diretores das três 

companhias105. 

  

As empresas, então, apresentaram um Sumário de Governança, em que indicava todas 

as medidas adotadas para evitar quaisquer prejuízos concorrenciais que a operação pudesse 

desencadear, no que se refere à possível troca de informação sensível. Dentre as medidas citadas 

estão o acordo dos acionistas, a contratação de um escritório especializado em compliance, a 

elaboração de um termo de compromisso para diretores da Ripasa, a elaboração de um contrato 

de consórcio e a elaboração de um termo de compromisso e governança, além de manuais de 

procedimentos para o gerente geral.  

   

Um Termo de Compromisso e Desempenho foi celebrado como condição para a 

aprovação dos atos de concentração. No documeno constam as diretrizes para a atuação das 

empresas de forma a resguardar as informações estratégicas e preservar a concorrência. Além 

disso, foram definidos os tipos de documentação que estariam sob a guarda do Gerente Geral, 

conforme o “Regime Especial de Acesso”, definido pela Secretaria de Acompanhamento 

Econômico, o qual instituía que ficavam sob guarda os documentos relacionados às 

deliberações individuais com cada uma das empresas, relacionadas a temas sensíveis.106 

 

 
105BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração nº 08012.010195/2004-19. 

Interessados: Suzano Bahia Sul Papel Celulose S.A, Ripasa S.A. Celulose e Papel (RIPASA). ID 0367217 - 

Volume de Processo 5. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9

P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS Acesso em: 10 jan. 2020. 
106 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração nº 08012.010195/2004-19. 

Interessados: Suzano Bahia Sul Papel Celulose S.A, Ripasa S.A. Celulose e Papel (RIPASA). ID 0367225 - 

Volume de Processo 9. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei//modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9

P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS Acesso em: 10 jan. 2020. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcTyjmXBwFLm_vKDQSO7I9P31co6qJoS3bmBOJN2UKnOS
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Também restou consignado que a posse por uma consorciada de quaisquer documentos 

relativos às deliberações individuais de outra consorciada, bem como os documentos com 

informações sensíveis – informações sobre estratégia, preço, quantidade e qualidade dos 

produtos – implicaria na instauração de processo administrativo.  

  

A análise do caso envolvendo a Ripasa, a Votorantim e a Suzano deixa evidente a 

preocupação do CADE com possíveis trocas de informações sensíveis entre concorrentes. 

Embora o Conselho tenha partido da premissa de que negociações, formação de consórcios e 

joint ventures, com possibilidade de coordenação entre as empresas, não autoriza supor e 

presumir que as partes atuam conjuntamente em suas decisões e, de fato, sendo coordenadas, 

as preocupações existem e os mecanismos de aferição são rasteiros, já que o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência (SBDC) não atua como um “regulador setorial” que proceda com 

monitoramentos regulares.  

 

Ganho de sinergia e eficiência produtiva sempre serão argumentos. No entanto, neste 

caso, em que de fato haveria a combinação de empresas na forma de um consórcio, a dúvida 

estaria se os mecanismos criados no acordo dos acionistas, através da contratação de um 

escritório especializado em compliance, no termo de compromisso para diretores da Ripasa, no 

contrato de consórcio e no termo de compromisso e governança, além de manuais de 

procedimentos para o gerente geral, seriam suficientes para mitigar os riscos.  

 

 Ao fim, parece suficiente, já que não houve indícios futuros de que as empresas 

individuais tivessem se coordenado entre si. Contudo, está claro que CADE não exerce função 

regulatória de monitoramento, carecendo de mecanismos práticos efetivos para detectar a troca 

de informações sensíveis entre empresas ao longo da existência do consórcio. Os procedimentos 

de manuais para gerentes e diretores, os termos de compromisso e o compliance são medidas e 

estratégias válidas para mitigar riscos de trocas de informações, especialmente no que concerne 

ao tratamento seguro dessas. 

 

4.8 Divulgação progressiva  

 

Cumprido os passos preliminares da operação de M&A, tais como a celebração do NDA 

ou o termo de confidencialidade e a elaboração do protocolo antitruste, as partes encaminham-

se para o intercâmbio de informações, seguindo a praxe do mercado. Tal como pautado no item 
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2.1 desta pesquisa, durante a realização da due diligence, a tendência é de que sejam requeridas 

todas as informações da empresa-alvo, o que se justificaria, a priori, pela patente necessidade 

de averiguar os riscos da operação. 

 

No entanto, sugere-se um caminho alternativo, qual seja, a divulgação gradativa das 

informações e por período determinado. Diante do alto grau de sensibilidade de alguns dados 

transacionados, como dados fiscais, tributários e contratuais, não é interessante para a empresa-

alvo, sob o viés concorrencial, ceder prontamente essas informações, em que pese existir, nesse 

particular, um interesse inverso – fala-se dos players, cujo interesse, em regra, é obter a maior 

quantidade possível de informações sobre a empresa-alvo. 

 

Realizada a primeira fase da operação, é interessante que o check list contendo as 

solicitações acerca da empresa-alvo seja fragmentado e, somente após a análise de dados 

públicos, prossiga-se com o estudo de dados agregados e históricos. A intenção é que sejam 

verificados, em primeiro plano, dados que não coloquem um player em vantagem competitiva, 

sem comprometer a estratégia de integração das empresas e a atuação da nova empresa. 

Mediante a evolução da operação em suas distintas fasese, especialmente após a seleção das 

ofertas não vinculantes vencedoras (NBOs), é que se abriria totalmente o data room com 

maiores informações necessárias à conclusão da due diligence, dando início às negociações dos 

contratos definitivos.   

 

Tratando-se de processos competitivos amplos envolvendo empresas concorrentes 

atuantes em mercados concentrados, a divulgação progressiva de informações deve ser 

imperativa, pois esses mercados revelam maior risco de coordenação e de adoção de práticas 

anticompetitivas, a partir do acesso a informações sensíveis de mercado umas das outras.  
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CONCLUSÃO 

 

Inúmeras operações de M&A avançam até suas fases finais, mas podem não terminarem 

em acordo ou não chegarem às condições necessárias de fechamento. Partindo da premissa de 

que mesmo em operações frustradas é natural que haja intensa e necessária troca de dados, 

pretendeu-se, na presente dissertação, analisar de forma crítica e estruturada as informações 

transferidas entre as partes. 

 

Tentou-se identificar o limite para o intercâmbio de informações, privilegiando aquilo 

que precisa ser efetivamente transferido por uma necessidade natural da própria operação, mas 

sem deixar de lado a atenção que se deve ter com relação ao eventual abuso na transmissão de 

dados concorrencialmente sensíveis. A ideia é que a busca de sinergia e de simetria 

informacional não prejudique a premissa de que as partes são entidades econômicas distintas e 

que assim devem permanecer até que a operação seja concretizada ou não.  

 

Questionar se haveria outro modo de obter o mesmo objetivo que importasse a produção 

de menores efeitos anticompetitivos foi pergunta central nesse trabalho, que evita que, mesmo 

diante de negociações simuladas, a parte má intencionada possa obter informações 

confidenciais com fins anticompetitivos. 

 

Partindo dessas premissas, percorreu-se ponto-a-ponto os dados tidos por sensíveis aos 

olhos dos normativos do CADE e aqueles necessários em projetos de M&A. Indicadores e 

demonstrações financeiras, custos operacionais, o faturamento da empresa alvo, indicadores de 

rentabilidade, os contratos relevantes, a carteira de clientes, são todos fundamentais para que o 

adquirente ou investidor possa conhecer e avaliar o negócio. Entretanto, ao concedê-los, esses 

dados não precisam vir detalhados e abertos, pois podem ser apresentados de maneira agregada, 

com informações tratadas e através de uma divulgação progressiva, acompanhando o avanço 

das tratativas, sempre a depender das características da operação.  

 

Outras informações sensíveis como o nível de capacidade, planos de expansão, 

aquisições futuras, detalhes sobre processos produtivos e processos industriais, estratégias 

competitivas e de marketing, precificação de produtos e descontos, além de informações não 

públicas sobre marcas e patentes e em pesquisa e desenvolvimento, são informações que, 

concluiu-se, serem prescindíveis à uma operação e que, pela natureza sensível que comportam, 
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sua troca deve ser evitada. Caso requisitadas, sua divulgação deve seguir um protocolo seguido 

de justificativa para o pedido e de tratamento do dado. 

 

Em operações societárias, ficou claro que a estrutura do mercado afetado é algo 

fundamental de ser avaliado. Há maior facilidade de manter uma conduta coordenada quando 

se está a tratar de mercados concentrados. Nesses casos, é necessário ponderar a transparência 

do mercado, a simetria entre os concorrentes, as características do produto - se homogêneo ou 

heterogêneo - a dinâmica do mercado e aspectos relacionados à inovação. Em mercados 

dinâmicos, por exemplo, verifica-se maior incerteza, o que dificulta a coordenação entre as 

empresas concorrentes, tal como ocorre nos mercados de notável inovação, posto que também 

há uma dinamicidade na estrutura dos negócios. Logo, quanto menos inovador o mercado, mais 

fácil e inseguro para as empresas compartilharem informações sensíveis. 

 

 Além disso, é necessário observar o quão recente são as informações transferidas, o grau 

de detalhamento, a frequência da troca, a própria intenção dos agentes por detrás do intercâmbio 

e se possui caráter público ou confidencial. Alguns precedentes do CADE em análise a condutas 

foram utilizados para fundamentar conclusões e hipóteses, embora saiba-se que nenhum desses 

precedentes envolvem atos de concentração no Brasil, algo que o CADE se deparará no futuro. 

 

Ao longo do trabalho, verificou-se que a modelagem e a concepção das negociações de 

M&A’s possuem condições que compõem os contratos definitivos da operação. Tais condições 

podem trazer consigo discussões prévias que envolvam o disclosure de determinadas 

informações impróprias e sensíveis entre as partes. Cláusulas de condução normal dos negócios 

com acompanhamento de informações entre as partes durante o período de espera entre a 

assinatura e fechamento da operação e cláusulas regulamentando a integração entre partes e 

adoção de atos preparatórios ao fechamento, por exemplo, sinalizam a possibilidade de troca 

de informação sensível. São circunstâncias que, per se, não constituem isoladamente uma 

ilicitude sob a ótica do órgão antitruste, mas é crível que, sem os cuidados necessários, as 

empresas acabem efetuando o intercâmbio de informações indevidas. 

 

Por fim, ante o risco de as partes transacionarem informações sensíveis sem a cautela 

que o processo de troca de dados exige, esta dissertação discorre sobre medidas, na tentativa de 

assegurar que a negociação ocorra de forma segura no âmbito empresarial e, sobretudo, em 

total cumprimento à legislação antitruste. São sugestões de procedimentos preventivos que, 
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indo além dos riscos relacionados à consumação antecipada da operação, tais mecanismos 

foram pensados especialmente para evitar a troca inadequada de informações entre 

concorrentes. São eles, o protocolo antitruste, o clean team, o comitê executivo, os termos de 

confidencialidade, o tratamento de informações, o parlor team, o trustee, a divulgação 

preventiva e o compliance concorrencial. 

 

Diante de tudo que foi exposto, entende-se pertinente por parte do órgão antitruste 

desenvolver um guia específico para regular a troca de informação sensível em operações 

societárias, estabelecendo os limites de legalidade do acesso e ditando procedimentos para o 

compartilhamento de dados entre os agentes. A pretensão é eliminar dúvidas e incertezas quanto 

aos comportamentos empresariais legítimos e à configuração do gun jumping.  

 

Não se teve a pretensão nesta dissertação de esgotar todos os temas abordados e 

apresentar soluções definitivas para todos os problemas identificados. A própria dinâmica 

negocial de operações de M&A não possibilita que uma solução única seja sempre adotada. O 

intuito na sua concepção é contribuir de maneira prática com a área concorrencial e societário 

nas operações de M&A no Brasil, auxiliando profissionais da área e estimulando não apenas 

reflexões acerca das informações que podem ser transferidas entre as partes, como também o 

desenvolvimento de novos mecanismos e aprimoramento dos existentes, a fim de evitar a troca 

entre agentes de dados sensíveis.   
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