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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO CADE

CADE analisa colaboração emergencial entre empresas no contexto da crise da COVID-19CADE analisa colaboração emergencial entre empresas no contexto da crise da COVID-19

Em sessão extraordinária realizada em 28 de maio de 2020, o Tribunal do CADE, por
unanimidade, entendeu que o acordo de colaboração apresentado por empresas do setor de
alimentos e bebidas não constitui infração concorrencial e pode ser implementado na forma como
apresentado pelas empresas.

Os nomes das empresas envolvidas foram tratados com sigilo durante a sessão, a pedido das
partes, que acordaram com o órgão que a divulgação ocorresse seis dias após a sessão. O acordo
tem por objeto a colaboração entre empresas para prestação de apoio ao pequeno varejo na
retomada das atividades, em razão dos impactos econômicos causados pela crise da COVID-19.
Após o período acordado com o CADE, o nome das empresas que celebraram o acordo de
colaboração e que integram o Movimento Nós foi divulgado: AMBEV, Aurora Alimentos, BRF, Coca-
Cola Brasil, Grupo Heineken, Mondelez International, Nestlé e PepsiCo. Segundo informações
veiculadas na mídia, o valor do investimento é de aproximadamente R$ 370 milhões.

A sessão extraordinária de julgamento do CADE foi convocada pelo Presidente Alexandre
Barreto, após manifestação da Superintendência-Geral do CADE no sentido de que o acordo não se
enquadra nas hipóteses regulares de ato de concentração, mas que não configura infração à
ordem econômica.

O Presidente entendeu que, embora não se trate de uma análise tradicional de ato de
concentração, os administrados possuem direito constitucional de se manifestar por meio de
petição perante as autoridades públicas, de modo que a análise excepcional pelo CADE está de
acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

Considerou que o acordo apresentado, a princípio, não configura infração à ordem econômica
porque (i) possui período de duração limitado; (ii) não envolve atuação comercial conjunta; e (iii)
não prevê troca de informações sensíveis entre concorrentes. Além disso, as eficiências
decorrentes do acordo não poderiam ser alcançadas isoladamente pelas empresas.

Destacou que a excepcionalidade da medida não constitui imunidade antitruste, de modo que
eventuais ilegalidades posteriores podem gerar revisão do acordo pelo CADE ou outras medidas
necessárias, como a instauração de investigação de ilícitos concorrenciais. O CADE irá monitorar o
acordo ao longo de seu período de duração.
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A Conselheira Paula Azevedo explicou que a análise excepcional pelo CADE busca avaliar se o
acordo tem relação com a crise enfrentada e se há elementos anticoncorrenciais. No entanto, não
se trata de análise vinculante, na medida em que o CADE pode revisitar o caso se necessário.

No presente caso, entendeu que as empresas não demonstraram a imprescindibilidade da
atuação conjunta e não comprovaram as eficiências alegadas. Demonstrou, ainda, preocupação
com eventuais condutas tendentes ao fechamento de mercado, como acordos de exclusividade e
fidelidade dos pontos de venda em relação às distribuidoras.

Contudo, concluiu que o acordo de colaboração, na forma como apresentado ao CADE, não tem
caráter anticoncorrencial. Os demais conselheiros também votaram no mesmo sentido.

O tema também foi abordado em seminário virtual realizado pelo CADE no dia 29 de maio de
2020, que tratou do papel do CADE em tempos de crise.

Na ocasião, o Superintendente-Geral Alexandre Cordeiro pontuou que análises de situações
emergenciais, tal como ocorreu na sessão extraordinária de julgamento do dia 28 de maio, têm
como objetivo prover uma resposta rápida pelo CADE, no contexto da crise causada pela COVID-
19, mas que também já havia ocorrido em outros casos, como na crise dos caminhoneiros em
2018, quando o CADE aprovou proposta de distribuidoras de combustíveis.

O Superintendente recomendou que as empresas continuem a notificar o CADE acerca de
acordos de cunho emergencial, especialmente a fim de evitar eventual instauração de
investigação. Ressaltou que, mesmo durante a pandemia, o procedimento regular de análise de
atos de concentração continua célere e tem durado em média apenas 13 dias para casos mais
simples, ou seja, de baixo risco concorrencial.

O Presidente Alexandre Barreto, por sua vez, enumerou alguns requisitos que o CADE tem
considerado que justificam análises emergenciais, quais sejam: (i) excepcionalidade da situação
enfrentada; (ii) urgência para adoção das medidas; (iii) período limitado de duração da
colaboração; e (iv) necessidade de geração de eficiências que sejam repassadas aos
consumidores.

Informou que o CADE rejeitou alguns pedidos por não concordar com os termos apresentados,
mas que há outros ainda em fase de análise.
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