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1. CONTROLE DE ESTRUTURAS: atividade econômica dos Sindicatos e 

realização de parcerias 

 

A relação entre Direito da Concorrência e entidades de classe não é nova e clama por 

cuidados há muitos anos. Citando Adam Smith: “Pessoas no mesmo ramo comercial 

raramente se encontram, ainda que seja meramente para entretenimento e diversão, sem 

que a conversa termine em uma conspiração contra o povo ou em algum tipo de acordo 

para aumentar os preços1”. 

 

Por essa razão, a movimentação da Fiesp de atualizar sua cartilha de compliance é vista 

com ótimos olhos sob a ótica da advocacia da concorrência, não apenas para as entidades 

de classe – que são objeto do nosso debate de hoje – mas para a indústria como um todo. 

Assim, é com muita satisfação que participamos desse evento hoje. 

 

Antes de adentrar na discussão sobre a relação entre o Direito da Concorrência e 

Sindicatos, entendemos ser importante tecer comentários quanto à possibilidade de 

exercício de atividade econômica por Sindicatos. Lembrando que não cabe ao CADE 

aplicar normas que estão além de sua competência legal, destacamos que questões 

relacionadas a direito trabalhista, além de estarem fora de sua competência, em geral, não 

devem afetar o julgamento de um processo em andamento no CADE. 

 

Nesse sentido, qualquer posicionamento apresentado hoje, não deve ser entendido como 

um posicionamento do CADE acerca de outras normas, sequer o adiantamento de 

qualquer posicionamento do Tribunal do CADE como autoridade, mas apenas realizar 

uma discussão concorrencial sobre as atividades de sindicatos. 

 

Sobre essa questão, entendemos importante lembrar os termos do artigo 564 da CLT, que 

nos parece vedar a possibilidade de exercício, direto e indireto, de atividade econômica 

por parte dos Sindicatos. Entidades de classe devem atuar, em geral, colocando em prática 

as diretrizes decorrentes dos respectivos objetos sociais, desde que represente a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 

 

                                                           
1 SMITH, Adam. A riqueza das nações. V.1. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1988. 



Sobre essa questão, é importante mencionar os ditames constitucionais. Segundo o artigo 

8º da Constituição Federal, a associação sindical é livre, registrando que “a lei não poderá 

exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 

competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 

sindical”. Considerando esta vedação constitucional, poder-se-ia entender que o CADE, 

compreendido como órgão da Administração Indireta, não teria competência para analisar 

a constituição sindical.  

 

Além disso, podemos verificar uma certa dificuldade em enquadrar sindicatos dentro dos 

parâmetros de notificação. Como dissemos acima, aparenta haver vedação legal quanto à 

possibilidade de exercício, direto ou indireto, de atividade econômica por parte dos 

sindicatos, o que também poderia afastar o seu enquadramento como agente econômico. 

Além disso, a contribuição sindical não necessariamente é entendida como faturamento. 

Nesse sentido, a própria Lei de Defesa da Concorrência prevê parâmetros específicos para 

cálculo de multas a serem aplicadas a associações, não baseados em faturamento. 

 

Entretanto, em tese e a depender do preenchimento dos critérios de notificação obrigatória 

do CADE, uma fusão entre Sindicatos, a celebração de parcerias ou uma aquisição, 

poderia ser objeto de análise concorrencial.  

 

2. CONTROLE DE CONDUTAS: compliance, seminários e palestras 

 

Quanto à análise de condutas, a jurisprudência do CADE já demonstrou a possibilidade 

de responsabilização das entidades de classe, não havendo dúvidas quanto a isso. Assim, 

a análise de eventual violação concorrencial por parte dos Sindicatos, ao nosso ver, 

independe do exercício de atividade econômica. 

 

As entidades de classe, ao fornecerem serviços considerados essenciais para que os 

agentes compitam em condições iguais no mercado não podem excluir o acesso de 

agentes não-membros, o que poderia configurar um ilícito concorrencial. Nesse sentido, 

as associações ou sindicatos podem agir em defesa de um produto ou mercado sem, no 

entanto, fazer uso de sua posição para provocar conduta comercial uniforme contra 

empresas não filiadas ou associadas ou contra entrantes no mercado. 

 

Em primeiro lugar, concorrencialmente falando, entendemos que os sindicatos podem 

oferecer benefícios, produtos ou serviços a seus associados. Desde que, obviamente, 

tenham autorização legal para os serviços que assim o exijam, como seguros e crédito, 

por exemplo. O que não pode ocorrer, entretanto, é que o sindicato ou associação faça 



uso de sua posição para provocar conduta comercial uniforme contra empresas não 

filiadas ou associadas ou contra entrantes no mercado.  

 

Por exemplo, se considerarmos uma situação em que o sindicato estabeleça um sistema 

comum para aquisição de produtos e serviços para seus membros, isso poderia incentivar 

a concorrência entre os fornecedores. Mas, visto por outro prisma, um sistema como esse 

poderia também gerar infração à ordem econômica caso os membros do sindicato ou 

associação usem seu poder de mercado contra fornecedores sem que sejam criadas 

eficiências no mercado. 

 

Por fim, no caso teórico de a associação ou sindicato fornecer serviço considerado 

essencial para que os agentes econômicos compitam em condições iguais no mercado, 

eles deveriam observar que, se não houver acesso aos não-membros a esses serviços em 

condições razoáveis, isso poderá ser enquadrado como ilícito concorrencial.  

 

Assim, eventuais ofertas de benefícios, produtos ou serviços pelos sindicatos, sejam esses 

parte ou não de seu core business, deve ser adotado com cautela à luz das condições de 

concorrência em cada setor da economia. 

 

Nesse sentido, concorrencialmente falando, a princípio, não haveria problemas quanto à 

realização de auditoria e/ou vigilância sobre associados, quanto ao cumprimento de 

determinações legais e padrões estabelecidos pela própria entidade. O risco de 

cometimento de uma infração concorrencial tende a se limitar ao estabelecimento de 

padrões ou outras medidas infundadas, com o propósito de colocar barreiras à entrada ou 

ao funcionamento de concorrentes. Se essas medidas são benéficas para os consumidores, 

sua fiscalização também seria. Apenas é necessário também cuidado para que as 

informações comercialmente sensíveis coletadas com a fiscalização não sejam repassadas 

para os concorrentes de um modo que gere riscos à concorrência. 

 

Considerando que associações e sindicatos, em geral, divulgam informações que 

entendem serem relevantes para o setor que representam, a Cartilha da SDE sobre 

combate a cartéis em sindicatos e associações já alertava que as entidades “devem tomar 

extrema cautela quando coletam e disseminam informações comercialmente sensíveis”. 

Exemplos de informações sensíveis são preços atuais e futuros, participações de mercado, 

custos, níveis de produção, planos de marketing, planos de crescimento, política de 

descontos, entre outros.  

 

No tocante à coleta de banco de dados, a Cartilha considera cinco orientações centrais: 



(a) coletar apenas dados “históricos”. 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; 

(b) disseminar a informação apenas de forma agregada. Quanto mais agregada é a 

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

a identificação de dados de empresas individuais; 

(c) adotar mecanismo confidencial de coleta das informações sensíveis sob responsabilidade 

de auditoria externa e independente (black box). A identificação das empresas participantes 

e de seus dados deve ser mantida sob absoluto sigilo pela empresa de auditoria, que deverá 

obrigar-se a observar a confidencialidade por meio de um contrato; 

(d) não coagir associados a fornecer informações comercialmente sensíveis ao sindicato e à 

associação; 

(e) disponibilizar as estatísticas oriundas da coleta de dados ao público (a um valor monetário 

razoável, se aplicável), ou seja, a membros e a não-membros do sindicato ou da associação. 

 

Quanto à elaboração de tabelas de preços, é recomendável que as entidades de classe não 

as elaborem, mesmo que de caráter meramente indicativo. Essas tabelas, uma vez 

elaboradas, divulgadas e implementadas pelos sindicatos ou associações, podem 

influenciar e facilitar a adoção de preços uniformes entre concorrentes, acarretando em 

prejuízos aos consumidores e incorrendo em um ilícito concorrencial.  

 

A própria jurisprudência do SBDC tem sido taxativa em condenar entidades de classe 

pela elaboração de tabelas de preços independentemente de seu caráter obrigatório ou 

facultativo, sendo irrelevante também se os preços estabelecidos são máximos ou 

mínimos. Nesse sentido, a jurisprudência entende que tais entidades possuem aptidão 

indiscutível para influenciar seus associados, coordenando a atuação desses agentes de 

mercado e, consequentemente prejudicando a concorrência. 

 

Não apenas essa atuação direta dos sindicatos levanta preocupação, mas, assim como já 

alertado por Adam Smith, encontros entre concorrentes devem ser realizados com muita 

cutela. 

 

Sindicatos e associações devem ter cautela ao realizar encontros entre concorrentes em 

suas sedes, pois tais condutas podem gerar preocupações concorrenciais. Em primeiro 

lugar, essas reuniões e eventos não podem ter como objeto a discussão de informações 

concorrencialmente sensíveis como preços, política de descontos, custos, clientes, 

alocação de mercado, participações em licitações, dados de produção, entre outros. 

 

De qualquer forma, é importante destacar que a prática de indução de conduta uniforme 

também pode acontecer por meio da divulgação de, ou até discussão sobre, informações 

concorrencialmente sensíveis, já apresentadas acima.  



 

Para evitar problemas com relação a possíveis encontros organizados para um segmento 

econômico específico, é aconselhável que as associações e sindicatos possuam temas 

claros e agendas públicas das reuniões, reforçando a transparência de sua atuação. Além 

disso, a elaboração de atas que abordem todo o conteúdo das discussões, bem como o 

arquivamento desses documentos, também confere maior legitimidade aos encontros. Por 

fim, também se recomenda que funcionários de Departamentos de Venda ou de 

Departamentos Comerciais não sejam os representantes enviados pelas empresas para 

participarem das reuniões e que os dirigentes das associações e sindicatos desvinculados 

de qualquer tipo de direção empresarial. 

 

Nesse sentido, caso uma empresa se encontre em uma reunião de sindicato/associação e 

perceba que as discussões envolvem temas concorrencialmente sensíveis, seu 

representante deve se retirar e fazer constar em ata o motivo de sua saída, denunciando o 

ocorrido ao CADE. Vale ressaltar que as preocupações levantadas anteriormente referem-

se não somente a reuniões na sede dos sindicatos e associações, mas também àquelas que 

ocorrem fora das sedes, como eventos sociais e almoços entre associados. 

 

A fim de evitar que essas reuniões possam ser caracterizadas como ilícitas, as associações 

nunca devem permitir ou se engajar no compartilhamento de informações 

concorrencialmente sensíveis próprias do setor ou relacionadas às estratégias das 

empresas ou concorrentes. 

 

Por outro lado, conforme cartilha do CADE sobre combate a carteis em sindicatos e 

associações, o SBDC reconhece que as atividades de tais associações podem ter efeitos 

positivos ao mercado e ao consumidor, principalmente porque aumentam a transparência 

de informações.  

 

Discussões sobre aumento da eficiência no setor, redução de custos, aumento da 

segurança do trabalho, informações relativas a preocupações comuns de natureza 

ambiental, tendências econômicas, políticas públicas associadas ao setor e questões 

trabalhistas não são informações consideradas, a priori, concorrencialmente sensíveis. 

Entretanto, é sempre importante analisar o caso concreto, pois podem haver 

circunstâncias dos mercados e agentes que podem tornar a informação sensível para o 

setor investigado. 

 

No entanto, na consecução de seus objetivos, as associações não podem utilizar-se de 

meios injustificadamente restritivos à concorrência, ou seja, devem atuar de forma 

imparcial, sem gerar propositalmente benefícios a determinadas empresas, em detrimento 

de outros concorrentes. 



 

Nesse sentido, no que se refere a propagandas, é importante também que as associações 

não estabeleçam restrições de propaganda e marketing aos seus associados, condutas que 

poderiam configurar ilícitos concorrenciais. 

 

Quanto à realização de cursos, seminários e outros tipos de aprimoramento acessíveis a 

seus associados, a priori, não haveria uma preocupação concorrencial. Entretanto, é 

necessário verificar se as finalidades da entidade são compatíveis com os objetivos 

constantes dos atos constitutivos da entidade.  

 

Essencialmente, as associações profissionais ou sindical têm o seu fundamento 

constitucional de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria 

(Constituição Federal, art. 8º, art. III). Caso os cursos, seminários e demais medidas levem 

ao aprimoramento individual ou coletivo da categoria, estarão resguardados pelo 

arcabouço constitucional.  No entanto, permanece a necessidade de manter os tradicionais 

cuidados sobre práticas anticompetitivas como troca de informações concorrencialmente 

sensíveis ou intentos para colusões etc em eventos que congreguem os associados.  

 

Por fim, entendemos ser de extrema relevância lembrar que, em 2016 o Cade publicou 

um guia com orientações sobre a estruturação de benefícios adoção dos programas de 

compliance concorrencial. De acordo com o documento, os principais itens aplicáveis às 

entidades de classe são os seguintes: 

 Ser transparentes quanto à pauta das reuniões, enviando-as com antecipação aos membros;  

 Disseminar a informação coletada de seus membros de forma agregada para não permitir, 

sob qualquer modo, a identificação dos dados individuais das empresas; 

Instaurar ou contratar auditoria para acompanhar as coletas de dados (Black Box);  

 Requisitar preferencialmente dados históricos e, na medida do possível, disponibilizar 

aquilo quanto coletado não somente para os seus membros, mas também ao público, ainda 

que apenas por meio de pagamento, a fim de eliminar qualquer desconfiança sobre suas 

práticas;  

 Não divulgar preços atuais e futuros, custos, níveis de produção, estoques, planos de 

marketing, planos de crescimento, política de descontos de seus associados, entre outras 

informações concorrencialmente sensíveis de seus membros;  

 Receber e solicitar informações concorrencialmente sensíveis individualizadas dos 

associados somente de forma sigilosa, para pessoas neutras, que não estejam ligadas a 

empresas concorrentes, e jamais compartilhá-las com os demais associados;  

 Evitar a elaboração e divulgação de tabelas, ainda que sugestivas, de preços e condições 

comerciais em que produtos e serviços serão prestados; e 

 Utilizar sempre critérios não discriminatórios para admissão de novos membros. 


