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PALAVRA DA DIRETORIA: O COMPROMISSO DO SINDHES
Por meio deste documento, o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo
– SINDHES vem reafirmar seu comprometimento com a observância da legislação de defesa da concorrência, em particular a Lei nº 12.529/11 e os regulamentos promulgados a partir dela.
O SINDHES reconhece a importância de colaborar para a manutenção de condições competitivas no
mercado de saúde e visa reafirmar, com as recomendações a seguir, o compromisso de todo o Sindicato e seus associados com o comportamento ético e lícito em seus relacionamentos comerciais.
A principal função deste guia é esclarecer as exigências da Lei de Defesa da Concorrência e orientar
todos os integrantes do SINDHES, incluindo funcionários e administradores das empresas associadas,
a atuar conforme as normas concorrenciais, prevenindo a ocorrência de infrações à ordem econômica.
O conhecimento e observação da Lei de Defesa da Concorrência constitui ferramenta essencial para
proteger o SINDHES e seus associados tanto das sanções que resultam de infrações à ordem econômica (incluindo onerosas multas pecuniárias e danos de imagem relacionados), quanto de eventuais
condutas anticoncorrenciais adotadas por outros agentes econômicos em detrimento dos interesses
do SINDHES e seus associados.
Para tanto, é apresentada a seguir a estrutura do órgão interno responsável por levar a efeito o Compliance do SINDHES, as diretrizes essenciais a guiar a execução dos trabalhos internos, bem como os
mecanismos institucionais de monitoramento do cumprimento da Lei e os procedimentos internos a
serem seguidos em caso de dúvida ou necessidade de avaliação detalhada de práticas.
Dessa forma, apresentamos a consolidação das normas internas de compliance do SINDHES, com
orientações essenciais a guiar o trabalho cotidiano do sindicato, seus diretores, funcionários e associados. Contamos com a colaboração e total atenção de todos ao conteúdo aqui apresentado.

Ivan Lima
Diretor Presidente do SINDHES

Ary Coronel de Marco
Gerente do SINDHES - Compliance Officer
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INTRODUÇÃO: POR QUE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Conforme exposto no Guia para Programas de Compliance editado pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE), compliance é um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou

minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico
e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores.
A implementação de um programa de compliance corresponde a uma postura proativa por parte dos
entes privados, com o objetivo de conduzir as atividades de forma ética, de reduzir o risco de se
incidir em infração à ordem econômica e de promover a atuação do corpo diretivo com segurança e
dentro dos limites da Lei, zelando pela reputação das partes envolvidas.
O compliance concorrencial, especificamente, tem por objetivo delinear diretrizes essenciais de melhores práticas que devem orientar os agentes econômicos, em conformidade com as normas da Lei
de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/11).
Em linha com as melhores práticas consolidadas nacional e internacionalmente e com o Guia de
Programas de Compliance do CADE, a efetividade de programas de compliance concorrencial está
associada à devida identificação e endereçamento dos potenciais riscos, ao comprometimento de
todos os colaboradores da empresa, com envolvimento da alta direção, à independência do órgão
responsável pelo compliance e à contínua atualização e treinamento. Com esses elementos, o SINDHES pretende construir um programa robusto de compliance, que prevenirá e reduzirá o risco de
ocorrência de violações específicas à Lei de Defesa da Concorrência.
Como será apresentado neste guia, a observância à Lei de Defesa da Concorrência permite a manutenção de um ambiente concorrencial sadio e que a empresa não incorra em infrações concorrenciais,
seriamente puníveis no âmbito administrativo, civil e penal.
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A LEI CONCORRENCIAL
A Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011) estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da

Concorrência – SBDC e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.

O SBDC se organiza da seguinte forma:

Controle de
estruturas

CADE

Função Repressiva

Controle de
condutas

SEAE

Função
Educacional ou
Pedagógica

SBDC

Função Preventiva

Instruir o público
em geral

“Advocacia da concorrência” perante
o governo e a sociedade

A função preventiva: controle de estruturas
As operações de aquisição, fusão, incorporação, transferência

de ativos e contratos associativos que se sujeitarem aos parâ-

metros pré-definidos pela legislação devem ser submetidas à
aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica

(CADE) antes da consumação do ato de concentração. Desse
modo, até a decisão final do CADE, as empresas envolvidas

devem manter o cenário concorrencial anterior à concentração,
garantindo que o CADE possa desfazer a operação se julgar
necessário.

Por que “defender a concorrência”?
As políticas e legislações de defesa
da concorrência visam a preservação de ambientes competitivos e o
desencorajamento de condutas anticompetitivas derivadas do abuso
de poder de mercado por firmas
que o detêm.

A função repressiva: controle de condutas
Além da análise dos Atos de Concentração, que compõe o chamado controle de

estruturas,

o CADE examina casos de condutas anticompetitivas. A lista de condutas apresentadas expressamente pelo texto da Lei não é exaustiva. Por isso, é fundamental compreender qual o objeto ou quais
Compliance Concorrencial - SINDHES
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os efeitos (produzidos ou potenciais) que tornam uma conduta passível de ser caracterizada como

um ilícito antitruste. De acordo com o artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência, as práticas comerciais que caracterizam infração à ordem econômica são aquelas que tem como objeto ou efeito:
i. Infringir, de qualquer forma, a livre concorrência ou a livre iniciativa;

ii. Dominar o mercado (exceto nos casos em que a posição dominante é resultado natural da
eficiência do agente econômico);

iii. Aumentar arbitrariamente os lucros; e

iv. Aproveitar-se de posição dominante para exercer práticas abusivas.
As orientações oferecidas neste guia para lidar com preocupações são, portanto, gerais – casos mais

específicos e complexos que gerem dúvidas na condução dos relacionamentos comerciais da em-

presa devem ser discutidos com maior profundidade, mediante contato com os profissionais desig-

nados pela empresa como responsáveis por sanar eventuais questionamentos de forma mais precisa.

Compliance Concorrencial - SINDHES
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INFRAÇÕES
Em síntese, condutas anticompetitivas são definidas pelo artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência,
na medida em que tenham por objeto ou possam produzir efeitos anticoncorrenciais. Segundo en-

tendimento da jurisprudência do CADE, cartéis são definidos como ilícitos por objeto, ou seja, por
sua simples verificação, independentemente dos efeitos provocados no mercado.

Para atingir o objetivo de evitar situações de ilícito concorrencial, é necessário ter clareza quanto às
limitações legais que definem as infrações à ordem econômica, conforme se verá adiante.

Como identificar infrações à ordem econômica?
Em regra, a autoridade antitruste analisa se o comportamento das empresas no mercado provoca
efeitos anticompetitivos que não são compensados por eficiências que beneficiem os consumidores.

Disso decorre que os parâmetros utilizados pelo CADE variam de acordo com as circunstâncias de
cada caso, mas, em geral, seguem a chamada regra da razão.

Dificilmente um ato pode ser considerado totalmente anticompetitivo ou totalmente benéfico para a
concorrência. Por isso, o Direito da Concorrência procura analisar e compreender quais são os efeitos

da prática, separando o que é anticompetitivo do que é pró-competitivo. De modo simplificado,
aplica-se o seguinte raciocínio:

A conduta tem
efeitos negativos
para os
concorrentes?

Sim
Não

Há efeitos
benéficos para o
consumidor?

Sim
Não

Provavelmente
não é um ilícito
concorrencial

Os benefícios
compensam
os prejuízos?
Pode ser ilícito
concorrencial

Sim

Provavelmente
não é um ilícito
concorrencial

Não

Pode ser ilícito
concorrencial

“GREY AREAS”
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Em geral, práticas comerciais desenvolvidas por uma empresa sozinha – sem a colaboração de con-

correntes – são lícitas. Nesse sentido, práticas como políticas de desconto, contratos de exclusividade, redesign de produtos são, em princípio, lícitas. Todavia, tais práticas podem, em certas cir-

cunstâncias, constituir infração à ordem econômica. A análise dessas situações é complexa e deve

ser fundamentada na experiência do Direito da Concorrência, havendo, muitas vezes, zonas cinzas

(“grey areas") na interpretação do que pode ou não ser um ilícito concorrencial. Nessas situações,
não hesite em buscar auxílio com as pessoas de contato listadas ao final deste guia.

De forma oposta, acordos com concorrentes para fixar preço, definir áreas de atuação, quantidade a

ser vendida ou lançamento de produtos – conhecidos amplamente como cartel – são considerados
ilícitos, mesmo que não sejam colocados em prática ou não tenham os efeitos esperados.

Os conceitos e exemplos listados a seguir são importantes para orientar o comportamento transparente e ético em relação às condições competitivas do mercado.

1. Condutas coordenadas – acordos entre concorrentes
Acordos horizontais são aqueles firmados entre concorrentes, agentes econômicos pertencentes a

um mesmo mercado relevante, para neutralizar a competitividade entre eles. Estes acordos podem

incluir manipulação de preços ou de condições de pagamento, compartilhamento de informações

comercialmente sensíveis, divisão de mercado, além de outras hipóteses. Nesse caso, se concorrentes

definirem previamente como deverão se comportar e passarem a controlar as variações do mercado

que deveriam ser orientadas pela concorrência entre os agentes, esses acordos serão considerados

ilícitos.

Acordos dessa natureza podem ser firmados entre duas ou

mais empresas com poder econômico similar ou não e con-

figuram a definição clássica de cartel, cujo prejuízo é presumido ao consumidor final. Tais casos são sempre consi-

derados prejudiciais ao mercado, motivo pelo qual são

sempre ilícitos. Assim, basta a comprovação do acordo,
explícito ou implícito, para que a prática seja punível, não

sendo necessária a aplicação da “regra da razão”, a verifi-

cação dos seus efeitos (mesmo se acordo não for imple-

mentado ou não produzir efeitos, será considerado ilícito).

Com as reformas trazidas pela Nova
Lei de Defesa da Concorrência, o CADE
tem julgado número crescente de cartéis. Conduzindo as investigações de
forma rigorosa, a autoridade tem aplicado penas elevadas, como ocorreu
no chamado “cartel do cimento”, que
resultou em multas de R$3,1 bilhões às
empresas condenadas.

Especificamente em relação ao setor médico-hospitalar,

como se verá na seção abaixo, o Cade tende a considerar tabelamento sugestivo de honorários por

médicos individuais legal, desde que não implique em coerção dos demais médicos não aderentes à
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negociação, nem tampouco corresponda a recusas de negociação desproporcionais. 1 Diferente-

mente, tabelas e negociações coletivas por parte de hospitais e clínicas tendem a ser consideradas

esquemas colusivos, ou seja, cartel.

Fonte: Portal de Notícias do CADE, disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-condena-cartel-no-mercado-deprestacao-de-servicos-medico-hospitalares-no-df

Participação em sindicatos e associações
Embora os sindicatos e as associações de classe representem o exercício de um direito constitucional

legítimo dos seus membros e possam até mesmo aumentar a eficiência do mercado, é necessário ter
muita cautela com o tipo de troca de informação que este ambiente de cooperação entre concorrentes
proporciona.

1

Vide mais detalhes no item abaixo “Especificidades no setor de saúde” e no documento Cadernos do CADE – Mercado
de Saúde Suplementar: Condutas. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/copy_of_cadernos-do-cade-2013-mercado-de-saude-suplementar-condutas-2013-2015.pdf
Último acesso em 12 de dezembro de 2017.
Compliance Concorrencial - SINDHES
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A representação social, econômica e política dos membros de determinada associação ou sindicato

não pode ser usada como oportunidade para a troca de informações comercialmente sensíveis entre
as empresas representadas – dados como preços, carta de clientes e estratégias comerciais não po-

dem ser compartilhados entre os
associados. Caso esse tipo de con-

duta seja identificado em qualquer

Exemplo:

reunião ou comunicação do SINDHES ou em qualquer outra associação da qual os associados fa-

çam parte, interrompa imediata-

mente a comunicação e reporte às
pessoas de contato listadas ao final deste guia.

Em 2015, o CADE condenou 5 estabelecimentos de saúde, dentre associações e sindicatos, por formação de cartel. Ficou provada a coordenação entre os concorrentes, com intermédio da associação da qual
faziam parte. As condutas investigadas guardavam relação com: rescisões contratuais simultâneas e coordenação no descredenciamento
do plano de saúde. Como prova foi usada a ata da assembleia em que
se decidiu o comportamento e a circular enviada aos associados recomendando o descredenciamento.

Para evitar o risco de condutas que

possam ser consideradas ilícitas
pelo CADE, algumas práticas sim-

ples podem ser adotadas, como a contratação de auditorias independentes para coleta de dados de

mercado, disponibilização das informações para acesso ao público de forma agregada e desatualizada, além de não permitir que representantes do setor de vendas/comercial participem das reuniões.

2. Condutas unilaterais

Abuso de posição dominante
De acordo com a legislação brasileira, a posição dominante pode ser presumida se a empresa: (i) é
capaz de alterar as condições de mercado unilateralmente ou de forma coordenada; ou (ii) controla

20% ou mais do mercado relevante. Deter posição dominante não é ilícito. No entanto, o agente
econômico não pode abusar de seu poder de mercado e criar distorções competitivas a seu favor.
Quaisquer práticas unilaterais conduzidas por um agente dominante podem ser ilícitas caso tenham

o potencial de resultar na dominação de um mercado e não sejam compensadas por justificativas de
eficiência e benefícios aos consumidores.

O abuso pode estar, por exemplo, relacionado ao preço predatório praticado pela empresa dominante: a Lei brasileira proíbe a venda abaixo do preço de custo com o objetivo de reduzir ou eliminar

a concorrência em determinado mercado. Igualmente, a empresa dominante não poderá recusar
acesso a matéria-prima ou insumo essencial à atividade de seu concorrente ou impor preço de acesso

que comprima as margens do rival em mercado competitivo (prática chamada de “price squeeze” ou
“margin squeeze).

Compliance Concorrencial - SINDHES
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Outro exemplo de abuso é a venda casada, quando a empresa dominante vincula a venda de um de
seus bens ou serviços à aquisição de outro. Essa situação ocorre nos casos em que, apesar de existirem consumidores que buscam comprar esses bens ou serviços separadamente, a empresa dominante impõe a aquisição do segundo produto como condição para a venda do produto principal.

No caso específico do setor médico-hospitalar, o Cade já considerou que, havendo poder de mercado

por parte da cooperativa médica, a unimilitância, por exemplo, constitui uma conduta ilegal (mais
explicações adiante, no tópico relativo a especificidades do setor de saúde).

Acordos verticais ilícitos
Os acordos verticais são aqueles celebrados entre agentes econômicos que atuam em diferentes
etapas da cadeia produtiva, tal como o acordo entre uma empresa fabricante e uma empresa respon-

sável pela distribuição. Os efeitos anticompetitivos desses acordos podem ser identificados em dife-

rentes mercados relevantes conforme os agentes envolvidos – pode abranger desde o fornecimento
da matéria-prima até a comercialização para o consumidor final.
Entre as práticas mais frequentes no âmbito das restrições
verticais estão os acordos de exclusividade, nos quais as
empresas contratantes concordam em não negociar com
terceiros o produto que é objeto do acordo.

As restrições sobre preços de revenda também podem
ser consideradas formas ilícitas de acordo vertical, por
permitirem, por exemplo, que os fabricantes de de-

terminado bem controlem os preços aplicados pelos
distribuidores.

Cabe destacar, por fim, a conduta que envolve concessão de descontos de fidelidade e outros incentivos

que favorecem um distribuidor em detrimento dos de-

mais concorrentes do mercado de distribuição daquele

Exemplo:
O CADE celebrou acordos para encerrar
93 processos administrativos em que
cooperativas Unimed eram representadas por firmar com médicos acordos de
exclusividade que impediam que eles
celebrassem contratos com outras operadoras de planos de saúde. Assim, ficaram proibidas exigências de exclusividade na prestação de serviços médicos
à Unimed, ou qualquer discriminação
entre médicos exclusivos e não exclusivos.

mesmo produto.

Como já afirmado, as práticas unilaterais mencionadas nem

sempre podem ser consideradas anticompetitivas, dependendo de
uma análise baseada na “regra da razão” apresentada acima.

Compliance Concorrencial - SINDHES
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CONTROLE PRÉVIO DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO
Conforme já mencionado anteriormente, a Lei de Defesa da Concorrência traz, além do controle de
condutas, o controle prévio de estruturas. A Lei, em seu art. 90, prevê claramente quais são os tipos
de ato de concentração:




Fusão - 2 ou mais empresas anteriormente independentes se fundem;
Aquisição - 1 ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta
de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou
intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de
uma ou outras empresas;




Incorporação - 1 ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou
Contratos associativos - 2 ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou
joint venture.

1. Critérios para notificação
Atualmente, todas as operações que se encaixem nos parâmetros a seguir devem passar pelo controle prévio do CADE, desde que:

Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação registrou faturamento bruto/volume total
de negócios no Brasil equivalente ou superior a R$ 750 milhões no ano anterior ao da operação;

Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação registrou faturamento bruto/volume total
de negócios no Brasil equivalente ou superior a R$ 75 milhões no ano anterior ao da operação

A análise pelo CADE será realizada em até 240 dias (prorrogáveis por mais 90) após o protocolo da
petição da notificação (caso exceda esse prazo, a operação é automaticamente aprovada).

Compliance Concorrencial - SINDHES
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2. Contratos Associativos
Recentemente, o CADE editou uma Resolução (Resolução nº17 de 18 de outubro de 2016) para definir
quais as hipóteses em que a celebração de contratos associativos deve ser informada à autoridade
de defesa da concorrência.

O que são contratos associativos de notificação obrigatória ao CADE?
O CADE considera como contrato associativo toda relação com duração igual ou superior a 2 (dois)

anos que estabeleça empreendimento comum para exploração de atividade econômica 2. Nestes casos, a notificação será obrigatória quando ocorrer, cumulativamente:

•

Contrato estabeleça o compartilhamento dos riscos e resultados da atividade econômica que
constitua o seu objeto; e

•

As partes contratantes 3 sejam concorrentes no mercado relevante objeto do contrato.

Frisa-se que os contratos com duração inferior a 2 (dois) anos ou por prazo indeterminado devem
ser notificados com antecedência (antes de sua renovação), caso o período de 2 (dois) anos, a contar
da sua assinatura, venha ser atingido ou ultrapassado.
A notificação de operações desse tipo é regulada pela Resolução nº 17, de 18 de outubro de 2016.

2

Considera-se atividade econômica a aquisição ou a oferta de bens ou serviços no mercado, ainda que sem propósito
lucrativo, desde que, nessa hipótese, a atividade possa, ao menos em tese, ser explorada por empresa privada com o propósito de lucro.
3
Considera-se partes contratantes as diretamente envolvidas no negócio jurídico notificado e os respectivos grupos econômicos.
Compliance Concorrencial - SINDHES
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Pelo menos um dos grupos envolvido na
operação registrou faturamento bruto
anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, de R$ 750
milhões, e outro grupo de R$ 75 milhões.

As empresas atingem o critério de faturamento?

Duração do contrato
igual ou superior a 2
anos?

Contrato estabelece empreendimento comum
para exploração de atividade econômica?

SIM

As partes são concorrentes no mercado relevante objeto do contrato?

SIM

O contrato estabelece
compartilhamento de
riscos e resultados?

Notificação necessária

3. Operações societárias
A notificação de operações desse tipo é regulada pela Resolução nº 2 de 29 maio de 2012, nos termos

das alterações promovidas pela Resolução nº 9, de 1º de outubro de 2014.
Essas operações deverão ser notificadas ao CADE quando:




Acarretarem aquisição de controle, unitário ou compartilhado; ou
Nos casos em que a empresa investida não é concorrente e não atua em mercado verticalmente relacionado:

 Aquisição confere ao adquirente titularidade direta ou indireta de 20% (vinte por
cento) ou mais do capital social ou votante da empresa investida;

 Aquisição feita por titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital social ou
votante, desde que a participação direta ou indiretamente adquirida, de pelo menos
um vendedor considerado individualmente, torne-se igual ou superior a 20% do capital
social ou votante.



Nos casos em que a empresa investida seja concorrente ou atue em mercado verticalmente
relacionado:
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 Aquisição confere ao adquirente participação direta ou indireta de 5% (cinco por
cento) ou mais do capital votante ou social;

 Última aquisição que, individualmente ou somada com outras, resulte em um aumento
de participação maior ou igual a 5%, nos casos em que a investidora já detenha 5%
(cinco por cento) ou mais do capital votante ou social da adquirida.
4. Consequências da não notificação
A ausência de notificação, em hipótese de notificação obrigatória, constitui infração de gun jumping
da qual pode decorrer:

!
!
!

Nulidade da operação
Multa de R$60 mil a R$60 milhões
Abertura de processo administrativo para investigação e responsabilização

Desde a entrada em vigor da
atual lei de Defesa da Concorrência (maio de 2012) até o presente
momento, o CADE condenou 7
operações como Gun Jumping,
aplicando multas entre R$ 60 mil
e R$ 30 milhões de reais.
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ESPECIFICIDADES DO SETOR DE SAÚDE
1. Atuação do CADE no setor de saúde
É recorrente a atuação do CADE na análise de práticas potencialmente anticompetitivas que possam
ter impactos negativos na comercialização de bens e serviços relacionados à saúde. Entre 2010 e
2015, a autoridade antitruste abriu cerca de 80 processos administrativos em mercados de serviços
médicos 4. Em razão da recorrência de investigações nesse setor, o CADE elaborou um caderno abor-

dando especificamente condutas no mercado de saúde suplementar 5.

Fonte: O Globo, disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cade-aplica-27-milhoes-emmultas-por-tabelamento-de-precos-de-servicos-medicos-14262232

4

Prestação de serviços médicos e hospitalares, produção e distribuição de medicamentos, comercialização de planos de
saúde, dentre outros.
5
Cadernos do CADE – Mercado de Saúde Suplementar: Condutas. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-ainformacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/copy_of_cadernos-do-cade-2013-mercado-de-saude-suplementar-condutas-2013-2015.pdf Último acesso em 12 de dezembro de 2017.
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Fonte: Portal G1, disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/11/cade-multa-sociedade-de-anestesiologia-por-determinar-precos.html

Os principais problemas concorrenciais identificados nesses processos estão relacionados a: (i) ta-

belas médicas, (ii) cooperativas médicas e (iii) unimilitância, conforme observa-se nas tabelas abaixo,

elaboradas pelo Departamento de Estudos Econômicos do CADE.
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2. Tabelamento de preços
O CADE tem sido incisivo ao condenar entidades representativas das categorias que congregam profissionais liberais, seja pela adoção de tabelas de honorários, seja pela influência de conduta uniforme entre os prestadores.

O tabelamento de preços resta caracterizado quando um órgão de classe ou representativo cria ta-

belas de preços para servirem de referência para seus associados, usando-se, muitas vezes, de coerção para não permitir que se pratique preços diferentes da faixa estipulada.

No setor, foram condenadas entidades de prestadores de serviços médicos e hospitalares, mas também há casos de hospitais, clinicas, laboratórios e até mesmo operadoras de planos de saúde no rol

de representados condenados pelo CADE em 81 processos administrativos julgados. Veja abaixo

entendimento do Conselho sobre os modos de análise dos diferentes tipos de tabela no setor de
saúde.
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3. Cooperativas médicas
Nos últimos anos, o CADE vem condenando as cooperativas médicas em diversos casos em que médicos de determinada especialidade se organizam como cooperativa e passam a negociar com ope-

radoras de planos de saúde ou com o SUS exclusivamente por meio da entidade, definindo valores

homogêneos dos serviços prestados para todos os cooperados.

Em todos os casos em que se comprovou nos autos ações coercitivas ou ameaças por parte de enti-

dades médicas (sejam elas federações, associações, conselhos ou sindicatos), o CADE condenou os

envolvidos por infração à ordem econômica.
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4. Unimilitância
A unimilitância caracteriza-se pela exigência por parte de qualquer agente econômico (hospital, ope-

radora de planos de saúde ou cooperativa) de que o médico não preste serviços para concorrentes.
Esta prática tem sido recorrentemente identificada nas atividades de cooperativas UNIMED, ao impedir ou desestimular seus médicos de atenderem outros planos de saúde.

Segundo a Súmula nº 07/2009 do Plenário
do CADE, “constitui infração à ordem econômica a prática, sob qualquer forma manifestada, de impedir ou criar dificuldades
a que médicos cooperados prestem serviços fora do âmbito da cooperativa, caso
esta detenha posição dominante.”
Ficou definido, então, que havendo poder
de mercado por parte da cooperativa médica, a unimilitância é caracterizada como
uma conduta ilegal à luz da Lei de Defesa
da Concorrência.
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20

CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
1. Esferas de responsabilização por infrações à ordem econômica além do CADE
A prática de ilícitos concorrenciais pode implicar na responsabilidade não só de pessoas jurídicas

(empresas, associações e sindicatos, por exemplo), mas também a responsabilidade individual de

pessoas físicas (dirigentes, administradores e demais empregados) com consequências no âmbito
administrativo, civil e criminal.

No âmbito penal, a Lei nº 8.137/1990, em seu art. 4º, criminaliza a prática de cartel, tipificando-a

como crime contra a ordem econômica. Dessa forma, caso seja processada criminalmente, uma pessoa física condenada por este crime está sujeita à pena de reclusão entre 2 (dois) a 5 (cinco) anos e
multa 6.

Além disso, no que tange especificamente às licitações públicas, a Lei nº 8.666/1990 (“Lei de Licitações e contratos da Administração Pública”) também tipifica como crime a fraude a licitações, mediante combinação entre concorrentes. Estabelece, assim, como pena para o indivíduo que pratica essa
conduta a detenção entre 2 (dois) a 4 (quatros) anos 7.

Ainda em relação aos acordos anticompetitivos entre concorrentes no âmbito das contratações pú-

blicas, a Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) classifica como ato lesivo à administração pública

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Sob o regime da Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas
envolvidas nessas condutas podem ser punidas independentemente de comprovação de intenção do
investigado, desde que seja provada a existência da prática ilícita. A Lei Anticorrupção prevê no âm-

bito administrativo multas entre 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento

bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tribu-

tos, cabendo à Controladoria-Geral da União – CGU a instauração de processos administrativos de
responsabilização.

Paralelamente, na esfera cível, com fulcro no art. 47 da Lei 12.529/2011, além de outros dispositivos

legais, as pessoas físicas e jurídicas prejudicadas por condutas anticompetitvas podem ajuizar ação

6

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante
qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas;
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. – Lei nº 8.137/1990.
7
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. – Lei nº 8.666/1990.
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civil no poder judiciário, com o objetivo de obter indenização por perdas e danos sofridos, bem como
exigir a cessação de práticas que constituam infração à ordem econômica.

2. Sanções aplicáveis no âmbito da Lei de Defesa da Concorrência
A lei de defesa da concorrência determina que a prática de uma infração à ordem econômica deve
ser objeto de sanções administrativas. Dessa forma, de acordo com o art. 37 da Lei nº 12.529/2011,
as multas devem seguir os seguintes parâmetros:



Empresa – multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo econômico
ou conglomerado no ramo de atividade em que o ilícito foi praticado;



Pessoa física – direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, quando comprovada sua culpa ou dolo, multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa.

Além da multa pecuniária, o art.38 da Lei de Defesa da Concorrência prevê penas não pecuniárias,
tais como:




Publicação da condenação em mídia de grande circulação;
Proibição de parcelamento de tributos federais e cancelamento de incentivos fiscais ou
subsídios públicos;



Proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitações públicas pelo período de 5 anos ou mais;





Cisão da sociedade e transferência de controle acionário, dentre outras;
Inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
No caso de responsabilidade do administrador, proibição de exercer o comércio em
nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Cumpre ressaltar que a punição das pessoas jurídicas previstas na Lei de Defesa da Concorrência

possui uma natureza complexa e pode alcançar além da empresa que praticou a conduta, afetando

também o seu grupo econômico 8.

8

Nos termos da Resolução CADE nº 2/2012, considera-se parte de um grupo econômico, “I – as empresas que estejam
sob controle comum, interno ou externo; e II – as empresas nas quais qualquer das empresas do inciso I seja titular, direta
ou indiretamente, de pelo menos 20% (vinte por cento) do capital social ou votante. §2° No caso dos fundos de investimento, são considerados integrantes do mesmo grupo econômico para fins de cálculo do faturamento de que trata este
artigo, cumulativamente: I – O grupo econômico de cada cotista que detenha direta ou indiretamente participação igual
ou superior a 50% das cotas do fundo envolvido na operação via participação individual ou por meio de qualquer tipo de
acordo de cotistas; e II – As empresas controladas pelo fundo envolvido na operação e as empresas nas quais o referido
fundo detenha direta ou indiretamente participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social ou votante.”
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Destaca-se, também, que é plenamente possível que outras categorias de pessoas jurídicas, que não

propriamente empresas sejam responsabilizadas administrativamente por ilícitos concorrenciais.
Exemplos frequentes são as associações, que têm sido condenadas em elevado número pelo CADE.

A condenação dessas pessoas jurídicas é possível porque a análise realizada pela autoridade antitruste se dá sobre qualquer tipo de conduta comercial que afete a concorrência de forma ilegítima, o

que não precisa ser praticado apenas por uma empresa, visto que pode ser o resultado de ações de

uma associação ou sindicato.

As penalidades para associações e sindicatos também são vultosas, podendo ser estabelecidas pela
autoridade em qualquer valor entre 50 mil e 2 bilhões de reais.

3. Consequências no âmbito do SINDHES
As violações à Lei de Defesa da Concorrência não estão em conformidade com as orientações de

conduta do SINDHES e, por isso, além das penalidades administrativas, penais e cíveis, previstas em

Lei, o sindicato tomará todas as medidas necessárias para coibir práticas anticoncorrenciais por qualquer funcionário ou associado.

A condenação por ilícito antitruste é extremamente prejudicial à imagem e reputação das empresas

e afeta significativamente suas operações comerciais. Alguns prejuízos incluem:

!
!

Prejuízo à imagem e reputação da empresa perante parceiros comerciais e consumidores
Desgaste de pessoal e infraestrutura com as investigações, desviando recursos para atividades
que não constituem o “core business” da empresa;

!
!

Elevadas despesas legais para acompanhamento de processos administrativos e judiciais
Dispensa de funcionários nos casos de procedimentos disciplinares internos

Compliance Concorrencial - SINDHES
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PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES
1. Transparência

As violações mais graves à Lei de Defesa da Concorrência são quase sempre conduzidas em
segredo. Assim, é necessário evitar a falta de transparência na condução dos negócios dentro
da própria empresa e sobretudo perante as autoridades de defesa da concorrência.

2. Comunicação com concorrentes

Qualquer forma de contato com representantes de empresas concorrentes deve ser avaliada

com cautela. Em muitos casos de condenação por cartel as principais evidências de acordos
anticompetitivos foram encontradas em trocas de e-mails que comprovavam alguma forma
de conluio entre as empresas de determinado setor. Na maioria dos casos essas mensagens

incluem informações sobre a prática a ser adotada no mercado, informações sobre a carta de

clientes

empresa
dados

da

ou

sobre

Trecho de email reproduzido em relatório do CADE sobre documentos apreendidos em busca e apreensão para investigar o suposto cartel do metrô:

estratégias

comerciais futuras.

3. Elaboração de contratos

Contratos firmados com concorrentes demandam exame minucioso pois podem envolver a

troca de dados sensíveis. Para evitar falhas na redação que prejudiquem a integridade na

condução dos negócios, o Departamento Jurídico da empresa deverá ser consultado.
4. Casos de busca e apreensão

O ato de busca e apreensão não é previamente anunciado. Na ocorrência de procedimentos
de busca e apreensão, informe imediatamente as pessoas de contato mencionadas neste guia.

De qualquer maneira, é fundamental adotar postura colaborativa e respeitosa com as autoridades, sob pena de ser acusada de obstrução da diligência.
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Para que essa colaboração seja efetiva, é importante que documentos de qualquer natureza

sejam armazenados corretamente e arquivados em lugar próprio. Só assim é possível fazer a

entrega correta de documentos relevantes durante as buscas.
5. Redação de documentos

Documentos escritos podem conter informações cruciais quando são alvo de investigação.
Termos ambíguos devem ser evitados para evitar que sejam interpretados de maneira errada.

Todo documento deve ser escrito de forma que a reputação do SINDHES e seus associados

não seja prejudicada caso se torne público.
6. Denúncias

O SINDHES se compromete a manter canais seguros e sigilosos para que os seus empregados
e associados que identificarem práticas irregulares possam denunciá-las, de forma anônima,

ao Compliance Officer. Mecanismos internos de denúncia de práticas ilegais podem possibilitar, por exemplo, que a empresa e seus funcionários aufiram os benefícios do programa de

leniência, que confere imunidade administrativa e criminal ao participante que primeiro denunciar determinada conduta anticompetitiva. Os canais do SINDHES serão:

!

Mailing sigiloso para contato com o Compliance Officer do SINDHES (endereço
de e-mail direcionado diretamente ao Compliance Officer);
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Síntese das Principais orientações para conformidade concorrencial, para funcionários do SINDHES e
hospitais associados:

DOS



Adote um programa para assegurar o
cumprimento



DON’TS

da

legislação

(compliance) pelos associados.

antitruste

Busque orientação jurídica em casos de

dúvida quanto à legalidade de alguma
prática.



Adote um sistema rígido para a coleta e a

consolidação de dados de mercado, a
cargo de auditoria independente.



Todas as compilações de dados devem

estar disponíveis ao público, ainda que a





um preço razoável.

Publique agenda e atas das reuniões.
Adote critérios claros de adesão e exclusão de membros.

Os dirigentes dos sindicatos devem preferencialmente ser independentes, afastando-se da gestão empresarial.



Saia de reuniões entre concorrentes se
houver qualquer tipo de troca de informações sensíveis sob o ponto de vista concorrencial, atentando para que sua saída

seja devidamente percebida e registrada.
Nesses casos, reporte imediatamente o
ocorrido ao Compliance Officer do SIN-

 Não permita a troca de informações con-

correncialmente sensíveis entre concorrentes

 Não

participe de encontros em associa-

ções em sindicatos sem antes se certificar
que o encontro tratará apenas de temas
lícitos.

 Nunca

envie às reuniões representantes

do Setor Comercial/de Vendas.

 Não

adote critérios de padronização e

certificação que tenham potencial lesivo
ao mercado.

 Não

faça qualquer tipo de acordo com

concorrentes, ainda que informal, sobre
preços, volume de produção, clientes e
mercados.

 Não converse com representantes de con-

correntes sobre fornecedores, clientes e
prestadores de serviço com os quais a
empresa negocia ou pretende negociar.

 Não

discuta com concorrentes quais são

os mercados onde a empresa pretende
atuar ou quais as estratégias de negócio
que a empresa pretende adotar.

DHES ou ao responsável por compliance
do hospital associado.



Reporte ao SINDHES ou ao hospital associado qualquer suspeita de condutas po-

tencialmente anticompetitivas que você

identifique dentro da empresa ou na conduta de concorrentes.
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Atenções particulares para a governança em sindicatos e associações:
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ESTRUTURA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE DO SINDHES

Busca-se por meio deste documento, fixar as diretrizes de cumprimento à legislação concorrencial
na cultura do SINDHES, fazendo com que seus colaboradores e associados, em todos os níveis hierárquicos, percebam-na como regra fundamental.
O objetivo é manter um ambiente íntegro e competitivo, contribuindo para as melhores práticas corporativas e o exercício das atividades dentro das normas e princípios constitucionais de livre iniciativa, livre concorrência e proteção do consumidor, instituídos pela Constituição Federal de 1988 e
tutelados pela Lei nº 12.529/2011.
Nesse sentido, o Comitê de Compliance do SINDHES é o setor responsável por assegurar a gestão e
implementação deste programa e a difusão das normas de compliance, bem como por garantir a sua
observância e atualização das suas diretrizes.
A atuação do Comitê será complementada pelas atividades do Compliance Officer (Dr. Ary Coronel
de Marco), funcionário de SINDHES encarregado da criação e gestão de mailing específico para receber toda e qualquer comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, melhorias e afins, para
atendimento da legislação antitruste e defesa da concorrência no âmbito do SINDHES e seus hospitais
associados. Além disso, cabe ao Compliance Officer analisar as atas das reuniões, responder às dúvidas que surjam, iniciar processo interno para apurar irregularidades identificadas ou levadas a conhecimento do setor por meio de denúncias, tendo poderes de solicitar documentos internos e entrevistas com aqueles que importem à resolução do caso, além de todos os outros atos que sejam
essenciais ao desempenho de suas funções.
Para tanto, o Comitê de Compliance e o Compliance Officer gozam de independência, autonomia e
recursos humanos e financeiros suficientes e proporcionais, capazes de assegurar o desempenho de
suas funções de forma tempestiva e satisfatória. Ao Compliance Officer buscou-se garantir estabilidade, remuneração compatível com a suas responsabilidades, além de qualificação complementar.
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PESSOAS DE CONTATO
Mailing
Esse canal garante segurança, sigilo e preservação da identidade da pessoa que o utilizar.
Toda manifestação recebida será tratada com confidencialidade.

 www.sindhes.org.br


compliance@sindhes.org.br

 (27) 3089-6903
Compliance Officer
O Compliance Officer do SINDHES está à disposição para responder eventuais dúvidas dos
seus empregados e associados relacionadas às diretrizes deste programa de compliance con-

correncial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente guia destacou os principais aspectos da legislação brasileira sobre defesa da concorrên-

cia, esclarecendo, em termos gerais, qual deve ser o comportamento dos funcionários do SINDHES e

hospitais associados para que colaborem com a manutenção da concorrência justa e plena no mer-

cado de saúde no Espírito Santo.

O SINDHES entende que respeitar as normas do direito concorrencial deve ser um princípio presente
em todas as atividades daqueles que atuam no mercado de saúde no Estado, em consonância com a
ideia de integridade que deve dirigir as relações comerciais no setor.

Além de motivar seu corpo de funcionários para compreender e seguir as orientações deste guia por

meio de treinamentos periódicos, o SINDHES compromete-se a manter mecanismos de controle que

assegurem a implementação do compliance concorrencial no sindicato e realizar os maiores esforços

para difundir a cultura de respeito à Lei de Defesa da Concorrência entre seus associados. As medidas

planejadas pelo SINDHES incluem a criação de canal seguro e sigiloso para que os empregados ou
dirigentes que identificarem práticas irregulares possam denunciá-las, de forma anônima, ao comitê
de compliance.

O SINDHES reconhece que o efetivo respeito à concorrência depende da constante cooperação com

as autoridades competentes, sempre zelando pela transparência e probidade das relações com seus
associados. Portanto, além de se familiarizar com as leis aplicáveis, os funcionários do SINDHES e

empresas associadas devem estar integralmente comprometidos com a defesa da concorrência, re-

correndo a todas as vias necessárias para evitar infrações antitruste no seu mercado de atuação.
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