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153ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CADE

Tribunal do CADE aprova, com restrições, a aquisição de ativos da Tecnoguarda pela Brink’s

Na 153ª sessão de julgamento, o Tribunal do CADE analisou o Ato de Concentração relativo à
aquisição de ativos tangíveis (carros-fortes e armamentos) e intangíveis (contratos de prestação
de serviços relativos ao transporte de valores) da Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores
Ltda., nos estados de Goiás e Mato Grosso, pela Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda. A
empresa Tecnologia Bancária S.A. foi admitida como terceira interessada.

O Conselheiro Relator Mauricio Bandeira Maia apontou que, em linha com o entendimento da
Superintendência-Geral do CADE (SG), a operação enseja sobreposição horizontal nos estados de
Goiás e Mato Grosso.

No estado de Goiás, verificou-se que a participação combinada das partes no mercado de
carros-fortes supera 20%, com HHI (índice que mede a concentração de mercado) que demanda
uma análise concorrencial mais aprofundada. O Conselheiro Relator pontuou que na análise de
barreiras à entrada, o mercado não apresenta entraves aptos a levantar preocupações por parte
do CADE. Embora não tenham ocorrido entradas de players relevantes nos últimos anos, concluiu
que as entradas que de fato ocorreram, mesmo que pequenas, são tempestivas e suficientes.
Além disso, apontou que o mercado de Goiás tem comportado algumas movimentações nas
posições relativas dos agentes de mercado, demonstrando uma maior rivalidade.

Já com relação ao estado de Mato Grosso, as concentrações são ainda maiores que Goiás e a
Brink’s já possui expressiva atuação no mercado de transporte de valores. Apesar disso, o
Conselheiro Relator entendeu que o Acordo em Controle de Concentrações (ACC) proposto pelas
requerentes prevê remédios que são capazes de mitigar as preocupações concorrenciais
identificadas: entre outras obrigações, a Brink’s ficou proibida de realizar aquisições de empresas
que ofertem serviços de transporte de valores no Brasil pelos próximos três anos. Além disso,
pelos dois anos seguintes, quaisquer novas aquisições deverão ser comunicadas ao CADE, ainda
que não atingidos os critérios de notificação obrigatória. Não foram apresentados remédios
estruturais e o Conselheiro Relator destacou que quaisquer medidas estruturais seriam pouco
efetivas neste caso.

A Conselheira Paula Farani, por sua vez, apontou que as relativamente baixas barreiras à
entrada e a rivalidade neste mercado não são suficientes para mitigar as preocupações
concorrenciais decorrentes da operação. Destacou que as últimas entradas verificadas no setor de
transporte de valores foram pouco expressivas e pouco impactantes no poder de mercado das
empresas incumbentes. Além disso, destacou que a Brink’s possui bastante capilaridade no estado
de Mato Grosso e bastante capacidade ociosa e que a rivalidade encontrada no estado de Goiás
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também é preocupante e pouco efetiva.

No mais, a Conselheira Paula defendeu que não foram apresentadas eficiências para o estado
de Goiás e as eficiências apresentadas para Mato Grosso não são suficientes para mitigar as
preocupações encontradas. Quanto ao ACC proposto, entendeu que ele não endereça os
problemas decorrentes da operação, visto que os dois estados em que há concentração terão
apenas um agente no mercado além das três empresas líderes, gerando efeitos líquidos negativos
ao mercado. Além disso concordou com o Conselheiro Relator quanto à inaplicabilidade de
remédios estruturais, uma vez que o desinvestimento de ativos seria facilmente superado com
novas aquisições de carros-fortes. Assim, votou pela reprovação do Ato de Concentração.

O Conselheiro Sérgio Ravagnani também defendeu que o ACC proposto não impede a
existência de efeitos líquidos negativos no mercado. No entanto, propôs novo ACC com
desinvestimento de contratos e bens tangíveis, bem como com a aplicação de remédios
comportamentais.

Já a Conselheira Lenisa Prado votou pela reprovação da operação, enquanto o Conselheiro Luis
Braido acompanhou o Conselheiro Relator no voto pela aprovação mediante celebração do ACC
proposto. Ainda, o Conselheiro Luiz Hoffmann se declarou impedido.

Por fim, o Presidente do Tribunal, Alexandre Barreto, destacou que os remédios aplicados em
atos de concentração devem ser proporcionais e suficientes. Assim, as soluções necessariamente
devem passar por um crivo de efetividade e exequibilidade para serem aplicadas, uma vez que o
foco é o endereçamento dos problemas concorrenciais. Nesse sentido, o Presidente entendeu que
o ACC proposto, especialmente pelo compromisso de não aquisição, soluciona as preocupações
verificadas na análise.

Assim, por maioria, o Tribunal do CADE aprovou a operação condicionada à celebração do ACC
proposto pelas requerentes, nos termos do voto do Conselheiro Relator Mauricio Maia.

Alienação de participação societária envolvendo duas estatais mineiras é de notificação
obrigatória ao CADE

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) apresentou consulta
ao CADE sobre a obrigatoriedade de notificação de operação envolvendo a potencial aquisição de
participação societária, atualmente detida pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG),
em cinco consórcios de exploração de petróleo e gás natural.

A Conselheira Relatora Lenisa Prado na análise de cabimento da consulta, entendeu que esta
deveria ser conhecida, diante da presença de todos os requisitos de admissibilidade. No mérito,
entendeu que a operação é de notificação obrigatória, tendo em vista a definição de grupo
econômico adotada pelo CADE. Assim, as duas empresas atingem os critérios de faturamento para
notificação da operação.

A Conselheira Relatora destacou, ainda, que a alegação da consulente de que, pelo fato de
ambas as empresas estarem sob o controle do estado de Minas Gerais a operação não ensejaria
notificação obrigatória, não deve prosperar. Isso porque, em linha com a jurisprudência do CADE,
a definição de grupo econômico para entes da Administração Pública ocorre de forma peculiar: os
grupos econômicos de entes administrativos são considerados sistemas específicos, de modo que
as empresas vinculadas aos estados da Federação compõem grupos econômicos específicos.
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Assim, entendeu que, no presente caso, o racional mais alinhado à jurisprudência do CADE
seria considerar que, para fins concorrenciais, a CEMIG e a CODEMIG compõem grupos
econômicos distintos, não sendo possível tratar a operação como mera reorganização societária
intragrupo.

O Tribunal do CADE acompanhou o posicionamento da Conselheira Relatora por unanimidade.

CADE homologa acordos nos mercados de revestimento de embreagens e de conexões de
polipropileno e policloreto de polivinila

As empresas Fras-Le S.A., representada em Processo Administrativo que investiga suposto
cartel nos mercados nacional e internacional de revestimento de embreagens, e Doal Plastic
Indústria e Comércio Ltda. e pessoas físicas relacionadas, em sede de Inquérito Administrativo que
investiga suposto cartel no mercado nacional de conexões de polipropileno (PP) e policloreto de
polivinila (PVC), apresentaram propostas de Termos de Compromisso de Cessação de Prática
(TCCs) que foram analisadas pelo Tribunal do CADE durante a última sessão de julgamento.

A Conselheira Relatora Lenisa Prado apontou brevemente durante a sessão que a última
negociação do TCC proposto pela Fras-Le foi devidamente anuída e cientificada pelas partes, e
acrescentou que os requisitos legais e regimentais estão devidamente presentes.

Nesse sentido, o TCC estabeleceu a contribuição pecuniária da Fras-Le no valor correspondente
a R$ 3.210.000,00, a ser pago em sete parcelas consecutivas.

Já o TCC proposto pela Doal Plastic previu contribuição pecuniária de aproximadamente R$ 782
mil reais para a empresa, e aproximadamente R$ 171 mil reais para as pessoas físicas
relacionadas.

Superintendência-Geral do CADE impõe medida preventiva contra sindicatos de academias e de
profissionais de educação física do Rio de Janeiro

Além dos destaques da última sessão de julgamento do CADE relatados acima, a
Superintendência-Geral decidiu, em 21 de fevereiro, pela instauração de Inquérito Administrativo
para apurar indícios de infração à ordem econômica por parte do Sindicato das Academias do Rio
de Janeiro (Sindacad/RJ) e do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de Janeiro
(Sinpef/RJ), bem como adotou medida preventiva contra os referidos sindicatos para suspender
imediatamente os efeitos de cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, sob pena de
multa diária no valor de R$ 100 mil.

As medidas tomadas pela SG decorrem de representações apresentadas ao CADE pelas redes
de academias Smart Fit e Self It, sob a justificativa de que os sindicatos investigados estariam
adotando cláusulas em suas convenções coletivas com o intuito de prejudicar o funcionamento das
academias de baixo custo.

Em decorrência da Instauração do Inquérito Administrativo, a investigação deve seguir seu
curso, com o aprofundamento da análise das representações e a notificação dos sindicatos
investigados para apresentação de esclarecimentos.
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