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RESUMO 

GALVÃO, Luiz Antonio. Troca indireta de informações entre concorrentes: os limites do 

ilícito concorrencial. Janeiro de 2018. 174 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Este trabalho pretende analisar as trocas indiretas de informações entre 

concorrentes, especialmente aquelas que ocorrem por meio de parceiros comerciais como 

clientes, distribuidores e fornecedores, à luz da legislação brasileira de defesa da 

concorrência. O tema mostra-se relevante na medida em que há cada vez mais investigações 

envolvendo tais condutas no mundo e também no Brasil, sendo que ainda não há um discurso 

uníssono sobre o assunto. Além disso, a doutrina brasileira é praticamente inexistente. No 

primeiro capítulo, são destacados os elementos essenciais da análise das trocas de 

informações em geral, tais como o que configura uma informação concorrencialmente 

sensível, quais as possíveis classificações das trocas de informações e os parâmetros 

probatórios utilizados pelas autoridades de defesa da concorrência para configuração do 

ilícito. No segundo capítulo, são tratados os precedentes de jurisdições estrangeiras sobre o 

tema em estudo, de modo a contextualizar a discussão segundo o direito brasileiro. No 

terceiro e último capítulo, é proposta uma análise das trocas indiretas de informações entre 

concorrentes segundo a legislação brasileira de defesa da concorrência, diferenciando as 

trocas indiretas de informações que são consideradas um ilícito por si só daquelas que são 

utilizadas como um instrumento para cartéis atípicos conhecidos como hub-and-spoke. 

Finalmente, o trabalho trata de algumas recomendações para evitar a ocorrência dos ilícitos 

analisados, bem como um breve paralelo entre as trocas indiretas de informações e novas 

tecnologias. Ao final da dissertação, conclui-se que as trocas indiretas de informações não se 

confundem com os cartéis que são viabilizados por meio delas, devendo haver um padrão de 

prova específico para cada conduta a ser adotado pela autoridade. 

Palavras-chave: direito da concorrência; defesa da concorrência; antitruste; cartéis; cartéis 

atípicos; cartéis indiretos; troca de informações; troca indireta de informações; cartéis hub-

and-spoke; acordo entre concorrentes; cooperação entre concorrentes; paralelismo tácito; 

ilícito concorrencial. 

 



  



 

 

ABSTRACT 

GALVÃO, Luiz Antonio. Indirect exchange of information among competitors: the limits of 

the antitrust infringement. January 2018. 174 f. Master – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

This dissertation aims at analyzing the indirect exchanges of information among 

competitors, especially those that take place by commercial partners, such as customers, 

distributors and suppliers, in light of the Brazilian competition law. The subject is relevant as 

there is a growing number of investigations involving these conducts in the world, including 

in Brazil, while the global doctrine is not fully aligned. Also, the Brazilian doctrine is 

practically inexistent. In the first chapter, it is indicated the essential elements for the analysis 

of exchanges of information in general, such as what should be considered a sensitive 

information for competition purposes, which are the possible segmentations of exchanges of 

information and the proof requirements adopted by competition authorities in order to verify 

an infringement to the competition law. In the second chapter, it is indicated the cases from 

foreign jurisdictions regarding the subject under study, in order to provide the context for the 

discussion on the Brazilian law. In the third and last chapter, it is proposed an analysis of 

indirect information exchanges among competitors according to the Brazilian competition 

law, differentiating the indirect information exchanges that are an infringement by themselves 

from those that are used as an instrument for atypical cartels known as hub-and-spoke cartels. 

Finally, it is indicated some recommendations in order to avoid the occurrence of the 

infringements studied, as well as a brief parallel between indirect exchange of information 

and new technologies. By the end of the dissertation, it is concluded that indirect exchanges of 

information should not be mistaken with cartel that are based on them, so there must be a 

specific standard of proof for each practice to be analyzed by the authority. 

Keywords: competition law; antitrust; cartels; atypical cartels; indirect cartels; exchange of 

information; indirect exchange of information; hub-and-spoke cartels; agreement among 

competitors; cooperation among competitors; tacit parallelism; antitrust infringement. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo do direito da concorrência no Brasil e no mundo tem amadurecido de 

forma considerável nas últimas décadas. Se antes os cartéis clássicos, ou cartéis hard-core, 

eram o principal foco tanto das autoridades de defesa da concorrência quanto da doutrina, 

dividindo espaço com algumas condutas unilaterais, hoje há um leque extenso de condutas 

que vêm sendo reconhecidas como problemáticas para a concorrência. 

Nesse sentido, passam a ser identificadas outras estruturas, além daquelas 

tradicionalmente conhecidas, por meio das quais as empresas organizam-se para formar um 

acordo anticompetitivo. Em verdade, na medida em que o direito da concorrência amadurece, 

também passam a ser mais sofisticadas as condutas das empresas, que criam novas formas de 

mascarar seus ilícitos. 

Consequentemente, outras condutas, ainda que ausente um acordo entre 

concorrentes, vêm sendo analisadas com mais atenção, na medida em que levam a uma 

cooperação entre concorrentes e podem, ao fim e ao cabo, levar a efeitos anticompetitivos tão 

danosos quanto os cartéis. 

É o que vem sendo visto no caso das trocas de informações entre concorrentes. Se 

antes eram sempre analisadas como parte de outro ilícito concorrencial como, por exemplo, 

um instrumento para a realização de um cartel, hoje cada vez mais é admitida a possibilidade 

de configurarem uma infração autônoma, ou seja, sem que dependam de qualquer outra 

conduta. Investigações envolvendo trocas de informação são cada vez mais frequentes, 

especialmente no âmbito da Comissão Europeia1. 

Em paralelo, passam a ser analisadas também as chamadas “trocas indiretas de 

informação”, ou seja, aquelas nas quais não há, por via de regra, contato direto entre os 

concorrentes, mas, ainda assim, informações concorrencialmente sensíveis são repassadas. 

 
                                                           
1 Como afirma Antonio Capobianco, “One plausible reason for the constantly increasing attention given to 

exchanges of information as a self-standing infringement of Article 81 EC can be difficulty of detecting and 

proving tacit collusion in real cases. Antitrust authorities have therefore concentrated their efforts and 

resources on eliminating those facilitating factor to defeat collusion more effectively” (CAPOBIANCO, 

Antonio. Information Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 

1258, out. 2004). 
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Ainda que essa troca possa acontecer por meio de associações comerciais, o ponto de maior 

dúvida recai sobre as trocas indiretas realizadas por meio de parceiros comerciais em comum, 

como distribuidores, fornecedores e clientes. 

Assim, na medida em que amadurecem os estudos questionando os efeitos das 

trocas diretas de informações, começa a ser discutido se as trocas indiretas de informações 

também seriam capazes de levar a efeitos anticompetitivos e, assim, serem tratadas como 

ilícitos concorrenciais. Naturalmente, a ausência de contato direto entre os concorrentes torna 

a análise mais nebulosa e sensível. 

É nesse contexto que surge também outra modalidade de cartel, conhecida pela 

doutrina e pela prática estrangeiras como cartel hub-and-spoke. Trata-se de prática que não se 

confunde com o que a doutrina costuma chamar de cartéis clássicos, ao passo que também 

não pode ser enquadrada como uma restrição vertical. É zona cinzenta dentro da análise de 

condutas anticompetitivas, congregando aspectos horizontais e verticais dentro de uma mesma 

conduta2. 

Os chamados cartéis hub-and-spoke envolvem, como afirma Antoni Bolecki, uma 

troca de informações confidenciais que geralmente ocorre entre distribuidores concorrentes 

por meio de um fornecedor comum (ainda que o contrário também seja possível), não 

havendo, por via de regra, contato direto entre esses concorrentes3. 

São, portanto, cartéis estruturados e viabilizados por meio da troca indireta de 

informações. A preocupação, assim, é que a troca indireta de informações concorrencialmente 

sensíveis leve ou possa servir como meio para um acordo entre concorrentes que mantêm 

contato com um fornecedor ou distribuidor em comum. 
 
                                                           
2 Nas palavras de Nicolas Sahuguet e Alexis Walckiers, “Recently, some cases of collusive conduct have been 

investigated that cannot clearly be classified as either horizontal or vertical agreements. The so-called hub-

and-spoke collusion generally involves retail competitors and their common supplier(s); sensitive 

information is passed between competitors not directly but through a supplier that facilitates price collusion. 

Also named A to B to C information exchange, these collusive practices have been discussed quite 

extensively by competition policy authorities” (SAHUGUET, Nicolas; WALCKIERS, Alexis. Selling to a 

cartel of retailers: a model of hub-and-spoke collusion. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/ 

sol3/papers.cfm?abstract_id=2231876>. Acesso em: 13 maio 2016). 
3 Tradução livre. No original: “A hub-and-spoke conspiracy involves an exchange of confidential information 

primarily concerning future prices. The exchange takes place generally between competing distributors via a 

common supplier but a reverse relationship is also possible. The essence of hub-and-spoke lies in the fact 

that there is no direct contact between competitors – the party guaranteeing the information flow is normally 

the common supplier (distributor in a reverse scenario)” (BOLECKI, Antoni. Polish Antitrust Experience 

with Hub-and-Spoke Conspiracies. Disponível em: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38519/>. Acesso em: 

13 maio 2016). 
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Nesse sentido, cada vez mais as trocas indiretas de informação e os cartéis hub-

and-spoke vêm sendo objeto de estudo no direito da concorrência ao redor do mundo. Da 

mesma forma, autoridades de defesa da concorrência passaram a investigar e condenar 

empresas por incorrerem em ilícitos associados a essas condutas. O estudo dos cartéis  

hub-and-spoke é especialmente desenvolvido nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. 

Não obstante, nota-se que a discussão do tema no Brasil ainda é muito incipiente. 

Mesmo o estudo da troca de informações entre concorrentes como um ilícito autônomo ainda 

é preliminar, estando muito mais relacionado a outras condutas, como cartéis e consumação 

prévia de operações. A discussão sobre a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-

spoke, por sua vez, é praticamente inexistente, restando limitada a algumas poucas 

investigações em curso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, como 

será visto mais adiante. 

Tem-se, assim, um cenário de certa imprevisibilidade e insegurança sobre a troca 

de informações entre concorrentes – especialmente aquela troca que ocorre não de forma 

direta, mas de forma indireta por meio de fornecedores, distribuidores ou mesmo clientes. 

O objetivo deste trabalho é, assim, traçar uma proposta de análise, à luz da 

legislação brasileira, das trocas indiretas de informações entre concorrentes, assim como de 

seus possíveis desdobramentos, em especial os chamados cartéis hub-and-spoke. O trabalho 

busca destrinchar a conduta em análise para, na sequência, avaliar como ela poderia ser vista 

segundo o direito brasileiro. 

Para tanto, a estrutura da pesquisa está dividida em três blocos principais e 

independentes entre si, cada um com subdivisões internas relacionadas ao assunto principal, 

funcionando como uma forma de abordar o tema sob perspectivas distintas. Assim, ainda que 

os três capítulos sejam independentes, eles são relacionados e apresentam uma linha de 

raciocínio crescente, caminhando para o objeto da pesquisa. 

Nessa linha, o primeiro capítulo traz uma análise da troca de informações entre 

concorrentes sob a perspectiva do direito da concorrência. O objetivo desse capítulo é fixar 

conceitos e delimitar o tema que será discutido ao longo de toda a dissertação, fornecendo a 

base para a análise posterior. 
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Assim, o primeiro capítulo está dividido em três partes: (i) o que caracteriza a 

informação como concorrencialmente sensível; (ii) de que forma essa informação pode ser 

trocada entre concorrentes (traçando, nesse ponto, distinções importantes sobre a classificação 

da troca de informações); e (iii) os parâmetros probatórios para classificação do ilícito, 

diferenciando os ilícitos per se, regra da razão, objeto e efeitos. 

No capítulo seguinte, será introduzido o tema da troca indireta de informações e 

dos cartéis hub-and-spoke. Dada a ausência de precedentes e estudos brasileiros aprofundados 

sobre o tema, a análise dos casos estrangeiros é um importante ponto de partida – e é isso que 

se pretende fazer neste segundo capítulo. 

Para isso, será apresentada uma breve introdução sobre o que seriam os cartéis hub-

and-spoke segundo a doutrina estrangeira. Em seguida, serão abordados precedentes de 

autoridades estrangeiras de defesa da concorrência que cuidaram da análise de trocas indiretas 

de informações e dos cartéis hub-and-spoke. Nesse sentido, serão analisados os precedentes 

de autoridades do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, da União Europeia, entre 

outros países. Ao final, breves conclusões sobre os precedentes analisados serão delineadas, 

de modo a fechar a abordagem. 

Finalmente, o terceiro e último capítulo cuidará da análise da troca indireta de 

informações à luz do direito da concorrência no Brasil. Para tanto, o capítulo está dividido em 

algumas etapas, iniciando pela análise das investigações em curso no Brasil que tratam de 

cartéis hub-and-spoke. Posteriormente, são trazidas algumas considerações sobre a teoria do 

dano da troca indireta de informações, ou seja, quais seriam as preocupações concorrenciais 

levantadas por essa conduta. 

Na sequência, o trabalho apresenta uma proposta de análise da licitude da troca 

indireta de informações entre concorrentes a partir da existência de acordo horizontal entre 

concorrentes. Para cada uma das hipóteses é apresentada uma proposta de ilicitude e dos 

parâmetros probatórios para cada um dos envolvidos a partir da legislação brasileira de defesa 

da concorrência. Nesse ponto, será de muita importância a distinção realizada no primeiro 

capítulo sobre a troca de informações associada a outros ilícitos e a troca de informações 

como um ilícito autônomo, bem como a diferenciação de ilícitos pelo objeto e ilícitos pelos 

efeitos. 
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Finalmente, com base na proposta de análise da licitude da conduta, algumas 

breves considerações sobre as possibilidades disponíveis aos agentes econômicos para evitar a 

ocorrência de um ilícito concorrencial são trazidas, especialmente em relação à natureza da 

informação trocada e à estrutura do sistema de troca de informações, bem como sobre a 

interface entre as trocas indiretas de informações e as novas tecnologias, como algoritmos e 

big data. 

A proposta divisão busca uma construção progressiva do tema, primeiro 

estabelecendo as bases dos conceitos que serão utilizados, passando para a análise dos 

precedentes estrangeiros sobre o tema – essenciais para que se possa compreender a conduta 

tema deste trabalho –, para que, ao final, seja traçada uma proposta de avaliação da conduta à 

luz do direito brasileiro. 

Importante notar que o objetivo com este trabalho não é esgotar o assunto, mas sim 

criar um ponto de partida para a discussão que, até o momento, é muito incipiente no Brasil. 

Assim, o trabalho pretende apresentar uma proposta de análise do tema, traçando os pilares 

para a análise da troca indireta de informações à luz do direito brasileiro, propondo os pontos 

focais da análise da conduta. 

Antes de adentrar ao trabalho, é importante traçar algumas notas metodológicas 

sobre o estudo proposto. 

Primeiro, ainda que o trabalho envolva a troca indireta de informações entre 

concorrentes, o foco recairá sobre trocas por meio de parceiros comerciais em comum, como 

distribuidores, fornecedores e clientes. 

Assim, trocas de informação no âmbito de associações comerciais não serão o 

objetivo deste trabalho, uma vez que (i) sua análise já está de certa forma consolidada na 

doutrina e nos precedentes – em verdade, é bastante comum a condenação de cartéis em que 

há participação de associações comerciais; e (ii) a sua análise aproxima-se muito da troca 

direta de informações entre concorrentes, enquanto trocas de informação por meio de 

distribuidores, fornecedores e clientes são mais nebulosas, levantando mais dúvidas4. 

 
                                                           
4 Inclusive, é dessa forma que a doutrina e os precedentes estrangeiros entendem os cartéis hub-and-spoke, ou 

seja, considerando apenas as estruturas formadas a partir de parceiros comerciais, e não por meio de 

associações. 
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Segundo, muito embora os precedentes estrangeiros sejam uma parte importante 

deste trabalho, não se propõe aqui uma análise de direito comparado. Assim, a apresentação 

dos casos envolvendo cartéis hub-and-spoke em outras jurisdições envolverá um relato de 

como foram analisados na respectiva jurisdição, com uma descrição dos fatos envolvidos. 

Não serão traçadas, assim, comparações entre os sistemas jurídicos estrangeiros e o sistema 

brasileiro, exceto quando relevante para os fins deste trabalho. 

Por fim, foram selecionados apenas precedentes do CADE em que há expressa 

referência a cartéis hub-and-spoke, ou seja, aqueles em que o CADE fez uma análise 

específica para essa categoria. É possível que haja outros casos julgados no passado pelo 

CADE que tenham envolvido agentes verticais, mas foram tratados como cartéis clássicos, ou 

seja, sem uma análise específica para cartéis hub-and-spoke. 
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CONCLUSÃO 

O tema da troca de informações vem ganhando importância com o amadurecimento 

do direito da concorrência ao redor do mundo. Se antes o foco tanto da doutrina quanto das 

autoridades recaía sobre os atos de concentração, os cartéis clássicos (também tidos como 

cartéis hard-core) e, eventualmente, as chamadas condutas unilaterais, hoje passam a ser alvo 

de atenção também as trocas de informações entre concorrentes (ainda que dissociadas de um 

acordo anticompetitivo) e os cartéis considerados atípicos. É natural que assim seja, uma vez 

que as empresas passam a adotar estratégias mais sofisticadas de modo a evitar a 

responsabilidade por ilícitos, surgindo novas figuras que também podem despertar 

preocupações concorrenciais. 

A troca indireta de informações insere-se nesse contexto, ganhando espaço 

importante nas discussões tanto da doutrina quanto da prática antitruste nos últimos anos245. 

Não à toa, passam a surgir novas investigações, inclusive no Brasil, tendo como objeto 

condutas associadas à troca indireta de informações. 

Ainda assim, não há um consenso sobre o que seria a troca indireta de informações 

e quais seriam as diferenças para os chamados cartéis hub-and-spoke. Como abordado no 

segundo capítulo deste trabalho, ainda que as condutas analisadas sejam muito próximas, a 

abordagem dada pelas autoridades norte-americanas e inglesas é essencialmente diversa. 

Embora muita tinta tenha sido gasta sobre o tema, o discurso entre as autoridades ao redor do 

mundo não parece estar completamente alinhado. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi traçar uma proposta para a análise da 

troca indireta de informações à luz do direito brasileiro, definindo o que deve ser 

eventualmente considerado quando da avaliação da licitude da conduta. A importância de 

definir uma proposta de análise é ainda maior tendo em vista que começam a surgir 

investigações no Brasil envolvendo a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-spoke 

no Brasil. 

 
                                                           
245 Segundo Odudu, “One of the most interesting and challenging competition law questions of recent times has 

been the attempt to control the information an undertaking can receive about its competitors – not from the 

competing undertaking directly, but via a common trading partner” (ODUDU, Okheoghene. Indirect 

Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition 

Journal, v. 7, n. 2, p. 205-242, ago. 2011). 
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Nesse contexto, a noção de acordo está no centro da análise. Assim, é a presença de 

um acordo entre concorrentes, ainda que indireto, que irá diferenciar as condutas que são 

ilícitas pelo seu próprio objeto daquelas que podem ser ilícitas em função de seus efeitos. Isso 

porque o acordo é ilícito pelo objeto, ou seja, o objetivo desse acordo é anticompetitivo por si 

só e, portanto, deve ser considerado ilícito ainda que não produza efeitos. 

Sob essa perspectiva, os chamados cartéis hub-and-spoke, cartéis atípicos 

viabilizados a partir da troca indireta de informações, e suas características foram analisados. 

Assim, são condutas coordenadas que prescindem o contato direto entre concorrentes, 

tradicional nos cartéis clássicos. Dada essa característica, a autoridade deve lançar mão de 

ferramentas como as provas indiretas e circunstanciais de modo a demonstrar a existência do 

acordo, uma vez que dificilmente haverá uma prova definitiva, especialmente tendo em vista a 

ausência de contato direto. Foram tratados neste trabalho alguns dos fatores que devem ser 

considerados nessa análise, como, por exemplo, o contexto em que surgiu a troca de 

informações, quais seriam os interesses racionalmente esperados das empresas envolvidas, a 

mudança abrupta de comportamento, entre outros. 

Em contraponto à ideia de acordo, surge a ideia de cooperação. Assim, ainda que 

ausente a demonstração de um cartel do tipo hub-and-spoke, a troca indireta de informações 

entre concorrentes também pode levantar preocupações concorrenciais, na medida em que 

pode levar aos mesmos efeitos que a troca direta de informações (que vem sendo amplamente 

aceita como um ilícito concorrencial). 

Ainda assim, o caráter cooperativo deve estar presente. Por não haver acordo e 

tampouco contato direto entre os concorrentes, as trocas indiretas de informação levantam 

uma série de preocupações quanto à caracterização do ilícito, em especial dadas as 

dificuldades de confiabilidade da informação. Uma análise específica de cada caso e que 

considera fatores subjetivos é, assim, necessária, sob pena de serem condenadas práticas 

comuns e necessárias do mercado, como uma simples negociação com fornecedor. É 

importante, assim, que as condutas sejam analisadas com cuidado, de modo a preservar 

aquelas que são eficientes e positivas para o mercado. 

Não obstante o objetivo deste estudo foi propor uma análise sistematizada do tema 

segundo a legislação brasileira de defesa da concorrência, com a percepção de que não estão 

esgotados todos os pontos controvertidos possíveis sobre as trocas indiretas de informações e 
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os cartéis hub-and-spoke. A partir do que se propôs neste trabalho, diversas outras questões 

surgem. Algumas dessas inquietações são tratadas, ainda que brevemente, a seguir. 

Um primeiro ponto é a caracterização da conduta dentro da tradicional dicotomia 

entre condutas verticais e condutas horizontais. Como se sabe, a doutrina antitruste com 

relação a condutas anticompetitivas é amplamente fundada na diferenciação entre condutas 

verticais (muitas vezes associadas a condutas unilaterais) e condutas horizontais, ou 

coordenadas, como é o caso dos cartéis, sendo que, tradicionalmente, condutas horizontais 

seriam tratadas como ilícitos pelo objeto (ou per se, segundo o sistema norte-americano), 

enquanto condutas verticais seriam, por via de regra, analisadas pelos seus efeitos (ou pela 

regra da razão, segundo o sistema norte-americano). 

Ainda que se possa questionar se ainda faz sentido classificar condutas 

anticompetitivas dessa forma, tendo em vista a constante sofisticação dos agentes econômicos 

e suas práticas, o fato é que esse modelo continua sendo amplamente seguido. Os cartéis hub-

and-spoke surgem justamente como uma zona cinzenta entre essas duas categorias.  

A dúvida tem origem exatamente na definição norte-americana de hub-and-spoke, 

que entende a conduta como um leque de acordos verticais. Assim, a caracterização dos 

cartéis hub-and-spoke como condutas verticais foi muito aventada durante as investigações 

dos mais recentes casos norte-americanos, em especial o caso Apple e-books, em que se 

sustentou que a regra da razão seria aplicável. 

Parece claro que, na medida em que a conduta envolve a participação de 

concorrentes, ainda que ausente o contato direto, ela deve ser classificada como uma conduta 

horizontal (ou coordenada) – especialmente tendo em vista os seus efeitos sobre o mercado. 

Assim, o fato de o contato entre concorrentes ocorrer por meio de um agente que está 

verticalmente relacionado a eles não exclui a existência de um acordo entre concorrentes. Isso 

é válido tanto para casos de cartéis hub-and-spoke quanto para as trocas indiretas de 

informações na ausência de um acordo anticompetitivo. 

Outra questão que surge a partir da análise da troca indireta de informações é a 

possibilidade de as partes envolvidas serem beneficiárias de um acordo de leniência, que é 

tradicionalmente aplicável a cartéis. 
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Definir que as trocas indiretas de informações podem levar à ocorrência de cartéis 

atípicos (hub-and-spoke) nos permite viabilizar que as partes envolvidas celebrem um acordo 

de leniência com a autoridade, inclusive o agente vertical que esteve envolvido na conduta. 

Ainda assim, alguns autores sugerem que adaptações devem ser feitas aos programas de 

leniência de modo a aumentar os incentivos para as partes de um cartel hub-and-spoke 

celebrarem acordos de leniência246. 

Além disso, a questão que se coloca é se a troca indireta de informações, por si só, 

também pode ser objeto de um acordo de leniência. 

Nesse sentido, vale ressaltar que o Guia de Leniência do CADE menciona 

expressamente que os acordos de leniência são aplicáveis às condutas descritas no art. 36, § 

3º, II, da Lei n. 12.529/2011, ou seja, “promover, obter ou influenciar a adoção de conduta 

comercial uniforme ou concertada entre concorrentes” 247. 

Assim, haveria margem para discussão sobre a possibilidade de as partes 

envolvidas na troca indireta de informações serem parte de um acordo de leniência com o 

CADE248. Não obstante, uma dificuldade nesse ponto é justamente a análise de efeitos que a 

troca de informações requer. Diferentemente dos cartéis, não basta comprovar a ocorrência da 

troca de informações para que ela seja considerada ilícita. Assim, o uso do instrumento do 

acordo de leniência nesse contexto levanta dúvidas e preocupações, que devem ser ainda 

estudadas. 

Outro ponto de dificuldade a ser ainda explorado envolve o cálculo de vantagens 

auferidas em cartéis atípicos hub-and-spoke. Ao mesmo tempo em que é possível notar um 

esforço por parte do CADE de basear as multas em condenações de cartéis a partir da 

 
                                                           
246 Nesse sentido, vale mencionar Rodrigo Van Rutten e Caroline Buts: “Acting as a ring leader, the hub 

stabilizes the conspiracy through an embargo threat. As a result, a classical leniency policy looses optimality 

following the indirect system of communication, causing a decrease in profitability from deviation” (VAN 

RUTTEN, Rodrigo Londoño; BUTS, Caroline. The tell tale heart: leniency policy in hub and spoke cartels. 

In 32 Annual Conference of the European Association of Law and Economics. 2015. Disponível em: 

<http://studyres.com/doc/15651718/the-tell-tale-heart-leniency-policy-in-hub-and-spoke-cartels>. p. 40). 
247 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Guia do Programa de Leniência Antitruste 

do CADE. Maio de 2016. Disponível em <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-leniencia-do-cade-final.pdf>. Acesso em: 12 dez 2017. 
248 Vale ressaltar que, com relação à troca direta de informações, o CADE, ao que tudo indica, aceitou a 

assinatura de um acordo de leniência no contexto do já mencionado Processo Administrativo n. 

08700.006386/2016-53, instaurado em 29 de setembro de 2016, que cuida exatamente da investigação de 

suposta troca de informações concorrencialmente sensíveis entre concorrentes. 
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vantagem auferida pelas empresas envolvidas, os cartéis hub-and-spoke surgem como um 

desafio para essa abordagem. 

Isso porque esse cálculo pode ser mais complexo nos casos em que as vantagens 

não são as mesmas para todos os membros do cartel. No caso dos cartéis hub-and-spoke, por 

exemplo, a presença do agente vertical torna a análise nebulosa, na medida em que não está 

sempre claro qual seu interesse ou qual a vantagem por ele auferida com a conduta249. 

Finalmente, vale ter em mente as dificuldades trazidas pelas novas tecnologias e os 

impactos nas trocas de informações. Como tratado brevemente ao longo deste trabalho, 

ferramentas como algoritmos e big data acabam por criar incentivos que facilitam a troca de 

informações. 

Assim, tais ferramentas mudam a dinâmica da troca de informações, especialmente 

considerando grandes volumes de dados, tornando-a mais simples. Além disso, elas auxiliam 

na maior dificuldade das trocas indiretas de informações: a confiabilidade. Na medida em que 

criam sistemas automatizados para receber e processar informações, garantem aos agentes 

econômicos a fidedignidade daquelas informações, assegurando a sua origem. 

As novas tecnologias, como os algoritmos, colocam em questão o próprio conceito 

de acordo entre concorrentes tradicionalmente adotado pelas autoridades de defesa da 

concorrência. Assim, na medida em que podem levar à colusão tácita, que usualmente não é 

considerada ilícita por si só, vale refletir se não é o caso de se discutir o conceito de “acordo 

entre concorrentes” para que se possa atingir novas condutas que surgem com o avanço da 

tecnologia250. 

 
                                                           
249 Como afirma o voto-vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior no Processo Administrativo n. 

08012.002568/2005-51, “O quinto ponto controverso é a falsa presunção de que as vantagens obtidas pelo 

cartel são igualmente distribuídas entre os infratores ou são distribuídas nas mesmas proporções de suas 

respectivas participações de mercado. Um exemplo clássico desse tipo de limitação são os cartéis hub-and-

spoke, em que pode haver a divisão artificial da demanda, porém pode abranger também esquemas paralelos 

de compensação para o coordenador do cartel. E tais esquemas, que diminuiriam a vantagem líquida 

internalizada pela empresa, não apareceriam nas estimativas usuais de vantagem auferida” (BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.002568/2005-51. Voto-

vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. 2 de dezembro de 2014. Parágrafo 20). 
250 Como afirma a OCDE, “In light of the role of algorithms in reaching and enforcing a common policy, some 

have raised the question of whether the concept of agreement should be revisited in order to incorporate 

other ‘meetings of minds’ that are reached with the assistance of algorithms” (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Algorithms and Collusion: Competition Policy in 
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Não obstante essas preocupações, sistemas de trocas de informações, assim como o 

uso de algoritmos e big data, se utilizados corretamente, podem trazer importantes eficiências 

para o mercado, possibilitando uma concorrência mais justa e levando à inovação. 

Essas novas tecnologias criam, portanto, um novo desafio para autoridades de 

defesa da concorrência, que devem atuar com cuidado e precisão, coibindo comportamentos 

anticompetitivos que podem se aproveitar dessas ferramentas de forma ilícita, ao mesmo 

tempo em que deve incentivar o uso que traga benefícios ao mercado.  

Nota-se, assim, que muito ainda deve ser discutido com relação às trocas indiretas 

de informação. O direito da concorrência ainda está apenas começando a lidar com essas 

novas condutas, que vão além do que se está tradicionalmente acostumado a tratar, como os 

cartéis clássicos. 

Em um mundo em constante transformação, no qual as condutas das empresas 

tornam-se mais sofisticadas, também a doutrina antitruste deve estar em constante renovação. 

Nesse contexto, surgem novas condutas que devem ser estudadas e investigadas com 

prioridade pelas autoridades, uma vez que podem servir como cortina para graves ilícitos. 

O objetivo deste trabalho foi dar o primeiro passo na discussão sobre o tema no 

Brasil. Muito já é dito em outros países e não há uma uniformidade no discurso. Na medida 

em que o tema passa a surgir pontualmente em investigações no Brasil, é essencial definir de 

que forma deve-se analisar essas condutas à luz do direito brasileiro, determinando que 

condutas devem ser consideradas ilícitas de acordo com esse ordenamento. 

O trabalho buscou, assim, apresentar uma proposta de análise que levasse em conta 

não apenas o que vem sendo dito em outros países, mas principalmente uniformizar esse 

discurso e adaptá-lo ao ordenamento brasileiro. 

Não obstante, as trocas de informações entre concorrentes são terreno fértil e ainda 

pouco explorado no direito da concorrência, principalmente no Brasil, sendo que muito ainda 

há para ser debatido. 

  

 
                                                           

the Digital Age. 2017. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-

policy-in-the-digital-age.htm>. Acesso em: 21 nov. 2017. p. 38). 
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