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1. QUAIS OPERAÇÕES ESTÃO SUJEITAS À APROVAÇÃO DO CADE? 

1. NATUREZA CONCENTRATIVA 2. EFEITOS 

3. FATURAMENTO 

 

 Aquisição de controle, unitário ou 

compartilhado. 

 

 Aquisição de ativos 

 

 Aquisição de participações minoritárias: 

 

 Aquisição de participação ≥20% do capital 

social ou votante. 

 

 Aquisição de participação ≥5% do capital 

social ou votante, caso as partes sejam 

concorrentes ou verticalmente 

relacionadas. 

 

 Determinados contratos associativos, consórcios 

e joint ventures, salvo se destinados à 

participação em licitações públicas. 

 

 A subscrição de títulos ou valores mobiliários 

conversíveis em ações pode ser de notificação 

obrigatória se determinados requisitos 

estiverem presentes. 

 Presença ou vendas da empresa objeto no Brasil. 

 Pelo menos 2 GRUPOS ECONÔMICOS* envolvidos na 

Operação precisam preencher os critérios de 

faturamento: 

 

 R$ 750 milhões de um lado 

 R$ 75 milhões do outro 

 

*GRUPO ECONÔMICO:  

 

 Empresas sob controle comum e empresas em que a 

controladora detenha pelo menos 20% do capital 

social ou votante. 

 

 Para os FUNDOS DE INVESTIMENTO o critério é 

diferente. Leva-se em conta: 

 cotistas que detenham 50% do fundo, 

individualmente ou via AA; 

 empresas controladas pelo fundo ou em que 

o fundo detenha 20% ou mais de 

participação. 

 

 

CRITÉRIOS CUMULATIVOS DE NOTIFICAÇÃO: 
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 Existem dois tipos de procedimentos de análise de atos de concentração, determinados pela complexidade do 

caso: 

 

A. PROCEDIMENTO SUMÁRIO:  

• Aplicado para casos simples que envolvem baixas participações de mercado.  

• Analisado pelo CADE em no máximo 30 dias. Média atual: 16 dias 

• Formulário simplificado 

 

B. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO:  

• Aplicado para casos mais complexos (e.g. sobreposições acima de 20%)  

• Pode levar até 330 dias para sua análise ser concluída pelo CADE. Média atual: 74 dias.  

• Formulário mais longo e complexo 

2. PROCESSO DE ANÁLISE DE UM ATO DE CONCENTRAÇÃO 
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3. ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO CADE 
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 Inserção de Cláusula CADE: previsão da aprovação do CADE como condição precedente 

 

 Determinação da parte responsável pela notificação 

 

 Alocação de riscos concorrenciais: em casos mais complexos, a alocação de riscos precisa ser 

bem elaborada e bastante cuidadosa. 

 

  Cláusula Hell or High Water (“HHW”) 

 Break up fee 

 Drop dead date 

 

 Sinal / downpayments: não caracterização de pagamento antecipado 

 

 Pagamento do preço 

 

 Negative Convenants: risco de gun jumping 

 

4. PREPARANDO UM SPA - CLÁUSULAS RELEVANTES 
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 A aprovação do CADE é uma CONDIÇÃO PRECEDENTE (prevista na Lei nº 12.529/11) para 

quaisquer atos de implementação e fechamento do negócio, sempre que a operação for de 

notificação obrigatória 

 

 A realização de atos de implementação da operação antes de obtida a aprovação 

concorrencial, configura o ilício de consumação prematura da operação (gun jumping). 

 

 Penalidade: MULTA - R$ 60 mil a R$ 60 milhões (maior multa aplicada: R$ 30 milhões) e 

possível NULIDADE, aplicada em 1 caso até hoje. 

 

 Existem 3 principais momentos em que podem surgir preocupações relacionadas com gun 

jumping: 

Durante a troca de informações no contexto da negociação de um contrato 

Na definição de cláusulas contratuais 

Durante a condução dos negócios entre signing e closing 

1 

2 

3 

5. GUN JUMPING 
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O QUE SÃO INFORMAÇÕES COMERCIALMENTE SENSÍVEIS? (EXEMPLOS) 
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X Obrigação de não concorrência prévia à 

consumação da operação. 

 

X Pagamento antecipado integral ou parcial não 

reembolsável, com exceção de: 

 

X Pagamento de sinal típico de transações 

comerciais 

X Depósito em conta bloqueada (escrow) 

X Break-up fees (pagamentos devidos caso a 

operação não seja consumada). 

 

X Cláusulas que resultem na ingerência direta 

de uma parte à outra, especialmente em 

áreas estratégicas (preços, clientes, política 

comercial/vendas, planejamento, estratégias 

de marketing, entre outros). 

 

X Cláusulas que prevejam alterações 

irreversíveis ou de difícil reversão aos 

negócios das partes antes da aprovação pela 

autoridade. 

 

 

 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS PROIBIDAS ATOS PROIBIDOS ANTES DA APROVAÇÃO DO CADE 

X Transferência e/ou usufruto de ativos em geral 

(inclusive de valores mobiliários com direito a 

voto) 

 

X Exercício de direito de voto ou de influência 

relevante 

 

X Recebimento de lucros ou outros pagamentos 

vinculados ao desempenho da contraparte 

 

X Desenvolvimento de estratégicas conjuntas de 

vendas ou marketing de produtos que 

configurem unificação da gestão 

 

X Visitas conjuntas a clientes 

 

X Integração de força de vendas entre as partes 

 

X Licenciamento de uso de propriedade 

intelectual exclusiva à contraparte 

 

X Desenvolvimento conjunto de produtos 

 

X Indicação de membros em órgão de deliberação 

 

X Interrupção de investimentos 

CLÁUSULAS E ATOS PROIBIDOS ANTES DA APROVAÇÃO DO CADE 
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Caso Tempo de análise Remédios aplicados 

TAM, IBÉRIA E BRITISH AIRWAYS 

 

Acordo de negócio conjunto entre a TAM, 

Ibéria e British Airways, envolvendo o 

transporte aéreo de passageiros e cargas nas 

rotas Europa-América do Sul. (março de 2017) 

Aprox. 5 meses 

 Criação de novas rotas Brasil-Europa 

 Disponibilização de slots no aeroporto de 

Londres 

 Manutenção da capacidade da oferta de 

assentos 

BMF&BOVESPA E  CETIP 

 

União das atividades da BM&F e da CETIP S.A. 

(março de 2017) 

Aprox. 6 meses 

 Imposição de regras acerca do acesso aos 

mercados de bolsa e de balcão e de 

precificação 

BRADESCO, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, 

CEF, ITAÚ UNIBANCO 

 

Constituição de um bureau de crédito entre 

Bradesco, BB, Santander, CEF e Itaú Unibanco 

(novembro de 2016) 

Aprox. 6 meses 

 Compromisso geral de não-discriminação;  

 Fornecimento de dados para o Cadastro 

Negativo 

 Coleta de autorizações para o Cadastro 

Positivo 

 Não-compartilhamento de infraestrutura dos 

bancos e da GIC 

 Vedação de campanhas publicitárias 

direcionadas à GIC  

 Metas para o Cadastro Positivo 

RECKITT BENCKISER E HYPERMARCAS 

 

Aquisição, pela RB, do negócio de bem-estar 

sexual atualmente conduzido pela 

Hypermarcas (setembro de 2016) 

Aprox. 5 meses  Desinvestimento da marca K-Y 

6. PRINCIPAIS CASOS DE 2016 E 2017 + REMÉDIOS APLICADOS 
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Caso Tempo de análise Remédios aplicados 

BRADESCO E HSBC 

 

 

Aquisição do HSBC pelo Banco Bradesco 

(junho de 2016) 

Aprox. 7 meses 

 Transparência e comunicação (ampliação da 

visibilidade do conteúdo sobre portabilidade 

no site do Bradesco) 

 Treinamento dos funcionários 

 Aumento do peso dos indicadores de 

qualidade 

 Obrigação de não comprar qualquer outra 

instituição financeira 

ITAU UNIBANCO E MASTERCARD 

 

JV entre o Itaú e a MasterCard com o 

propósito de instituir e gerir as regras, os 

procedimentos e as tecnologias necessários 

para a prestação de serviços de pagamento 

em geral (maio de 2016) 

Aprox. 7 meses 

 Criação de uma nova marca de cartão, que 

não poderá remeter à Master ou ao Itaú 

 Alterações nas regras de governança 

corporativa da JV 

 Redução do prazo da JV 

SBT, RECORD E REDETV  

 

JV entre SBT, Record e RedeTV para atuar no 

licenciamento de canais de programação para 

prestadoras de serviços de TV por assinatura 

(maio de 2016) 

Aprox. 10 meses 

 Investimento na JV e subsídios a pequenos e 

médios operadores de TV por assinatura 

 Desenvolvimento de produtos e serviços para 

televisão por assinatura e outras mídias 

 Limitação do prazo para atuação da JV 

PRINCIPAIS CASOS DE 2016 E 2017 + REMÉDIOS APLICADOS (CONT.) 




