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ATOS DE CONCENTRAÇÃO ANALISADOS PELO CADE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI nº 12.529/11, EM 30/05/2012  (CECORE/OAB-SP) 

 Nº DO CASO PARTES MERCADO PONTOS INTERESSANTES 

1 08700.010200/2012-37 Suzano e BNDESPAR Celulose e outras pastas 
de pastéis 

BNDESPAR detinha participação na Fibria, que atua no mesmo setor da Suzano. Porém, não 
houve identificação de integração vertical ou sobreposição horizontal. Isso porque as ações a 
serem adquiridas pelo BNDES na Suzano são preferenciais, sem direito a voto. Além disso, 
BNDESPAR possui direito de veto em matérias específicas (alteração nas preferenciais, 
transformação, fusão, cisão, cancelamento de registro na Bolsa). BNDESPAR também tem 
tag along. CARACTERÍSTICA DA BNDESPAR É SER MINORITÁRIA, TRANSITÓRIA E NÃO 
EXECUTIVA. A celebração de Acordo de Acionista tem o fim de preservar o investimento 
realizado. Não participa do processo de tomada de decisões. Por isso, não tem possibilidade 
de ação coordenada com a Suzano, tampouco obter informações privilegiadas.  

2 08700.010676/2012-78 Tractebel e Usinas 
Geradoras Eólicas 
Santa Mônica 

Geração de energia Não há definição da jurisprudência quanto ao mercado de geração de energia. Há casos de 
segmentação e não segmentação de produto por matriz energética e por mercado relevante 
geográfico por subsistema considerando o Sistema Interligado Nacional (vide 
08012.000109/2008-85). Baixa participação de mercado, definido de forma não firme, de 
forma conservadora e não. 

3 08700.010465/2012-35 Bayer e Wehrtec Desenvolvimento de 
linhagens de soja, 
bancos de germoplasma 
e comercialização ode 
sementes 

Não há integração vertical. Interessante visão de matéria prima e insumo essencial, que 
possibilitou analisar a questão de integração (sementes vs. pesticidas)  

4 08700.010657/2012-41 XP , GA e Astic  Necessidade de Decreto Presidencial para concluir operação anterior. Submissão de 
operação anterior, aprovada pelo CADE. A nova operação não altera a estrutura de mercado 
analisada pelo CADE. A entrada do adquirente das participações no mercado já havia sido 
analisado em operação anterior.  Agora, trata-se de aumento de participação. 

5 08700.010466/2012-80 Haleakala e OESP Espaços publicitários na 
internet (classificados 
on line, via Internet) 

Consolidação de controle. Antes, controle compartilhado, agora, isolado. Mercado ao lado 
não se confunde com o mercado de comercialização ode espaço para publicidade virtual. 

6 08700.009652/2012-76 CRBS e Bemais Distribuição de bebidas Ordinário. Manutenção da estrutura competitiva. Reorganização de rede de distribuição. 
Estruração mais eficiente. Falta de nexo de causalidade . Atuação de concorrentes de forma 
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verticalizada nos mercados de fabricação e distribuição. 

7 08700.009881/2012-91 ABN-AMRO e CR2 Mercado financeiro Empresa com controle comum como integrante do Grupo. Controle compartilhado. Há 
parecer PROCADE sobre o tema de grupo. Mercado territorial financeiro não extrapola o 
mercado nacional, havendo casos de âmbito municipal. Mercado de concessão de crédito 
(restrito e mais amplo).  

8 08700.010193/2012-73 Nestlé e AMBEV Serviço de distribuição 
de água mineral 

Contrato de distribuição. Aproveitamento da rede de distribuição da AMBEV pela Nestlé. 
Fundamentos de eficiência e economia. 

9 08700.010316/2012-76 KfW e EADS Equipamentos de 
aeronaves, 
helicópteros, satélites e 
sistema de defesa 

Baixa participação e não mudança da estrutura atual de controle, não se verifica a existência 
de relações horizontais e integrações verticais  

10 08700.003962/2012-87 GPS e Top Service Prestação de serviços 
de recursos humanos 

Não há jurisprudência pacífica sobre a definição do mercado relevante de prestação ode 
serviços de recursos humanos, ora como prestação de serviço de limpeza e conservação 

11 08700.004943/2012-78 Kinea e Atua Construção civil - 
Fundos 

Sociedade em conta de participação. Sobreposição horizontal e integração vertical. 

12 08700.005129/2012-71 P2 Brasil e GT 
Engenharia 

Engenharia ambiental. Prestação de serviço para cliente específico. O CADE já se manifestou no sentido de que não 
altera a estrutura concorrencial do setor a operação que envolve a aquisição de empresa que 
presta serviços a um único cliente, pois não se visualiza transferência de poder de mercado 
entre as empresas. 

13 08700.009444/2012-77 Aliansce e IRB Administração de 
shopping center e 
locação de espaços 
comerciais em shopping 
center 

Aquisição de 25% dos imóveis integrantes do West Plaza. Administração tem dimensão 
geográfica nacional. A Locação de espaço tem dimensão geográfica de município. Inclusive 
com possibilidade de ser o escopo geográfico mais reduzido., chegando em caso até 15km. A 
administradora anterior acarreta falta de nexo de causalidade entre a operação e o status 
quo 

14 08700.007119/2012-70 BNDES  e Pratica Placas eletrônicas para 
indústria de fornos, 
indústria, 
comercialização de 
fornos, resfriadores e 
congeladores. 

Aquisição de participação societária em sociedade não concorrente ou sociedade 
verticalmente relacionada. PROCADE MANIFESTOU NÃO CONHECIMENTO.  Direitos que 
podem ser enquadrados como “influência relevante” agora não são levados mais em conta 
em face da regra objetiva (regra de minimis). Talvez a influência relevante deve ser avaliada 
no âmbito do análise de mérito. Vide parte final do parecer da SG que pode ser copiado 
como argumentação para outros casos semelhantes. 
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15 08700.005043/2012-48 GL e Daneva  Ordinário. 

16 08700.000061/2013-14 Sumitomo e 
Cosmotec 

Moderadores sensoriais 
(perfumes/maquiagens) 

Ordinário. Aquisição de Newco verticalmente relacionada, a qual será constituída com 
versão de ativos (produção e distribuição) de outra empresa. Verticalização como trading 

company.  

17 08700.000331/2013-97 Unidas e Best Fleet Terceirização de frotas Mercado nacional. Atividade assessória (venda de veículos usados) à atividade principal. 
Baixa participação de mercado 

18 08700.011078/2012-16 Flextronics e 
Motorola 

Eletrônicos Terceirização de produção da Motorola por meio da qual a Flextronics adquire duas unidades 
fabris. Ativos, aqui, são os maquinários, veículos, etc. ligados as fábricas. 

19 08700.010975/2012-11 Banco Indusval e 
Lifegrain 

JV concessão de crédito 
rural 

JV na concessão de crédito rural voltado para produtores de soja e milho no Centro-Oeste. 
Associar e participação conjunta n BI&P Promotora de Vendas. Participação bastante 
reduzida no total de crédito a ser ofertado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)  

20 08700.010983/2013-59 FIP MPLUS e Br 
Tower 

Aquisição de 
participação de FIP - 

Fundo e o Grupo Bradesco, ao qual pertence o primeiro, não atual em atividades 
relacionadas à construção, instalação, compra e venda e locação de torres, postes e rooftops, 
para instalação de equipamentos., não há integração vertical ou sobreposição horizontal. 

21 08700.010966/2012-11 EMC Computer - 
Braxis 

Associação para 
oferecimento de 
soluções tecnológicas 
em nuvem 

Acordo associativo para oferecer soluções inovadoras dentro da nova geração de 
plataformas de TI em nuvem. Contrato de associação envolve parceria de caráter não 
exclusivo e válido por 5 anos. Ainda haverá aquisição de 3% do capital pelo Grupo EMC da 
CPM Braxis. Mesmo com criar nova organização dentro da CPM Braxis, focada no 
desenvolvimento e na venda de soluções para nova geração de plataformas de nuvem, os 
grupos continuarão atuando separadamente   

22 08700.010828/2012-32 One-Red, Philips, 
Pioner, Sony e LG 

Pool de patentes – 
Empresa-objeto 
administra programas 
de licenciamento 
conjuntos pra 
tecnologias essenciais 
de DVD em nome de um 
grupo de detentores de 
patentes  

LG adquirirá 25% da One-Red , cada um dos membros da One-Red – Philips, Pioneer e Sony, 
cada um com cerca de 33% da One-Red irá transferir à LG 8,33 de suas cotas. Constituição da 
One-Rede notificada ao CADE 08012.000734-2011-22, não houve preocupação concorrencial 
derivada da criação do pool de patentes formada pelas empresas. Com a aquisição de 
participação da  LGE na One-Red não haverá mudança significativa no que se refere às 
questões concorrenciais. Nenhuma delas tem o poder de controle individual sobre esta. 
Nenhuma pode determinar a estratégia a ser seguida pela One-Red. E não alteração as 
disposições referentes à governança corporativa. 

23 08700.010581/2012-54 Concessionária Rio Transporte metroviário Aprovado sem restrições.  
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Barra e IPI 
(Investimentos e 
Participações em 
Infraestrutura) 

de passageiros 

24 08700.011000/2012-00 GM e Ally Financial Aquisição de 
subsidiárias voltadas 
para o financiamento de 
operações financeiras 
para o setor automotivo 

Acionista majoritário é o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Reaquisição de 
parte dos negócios vendidos pela GMC em janeiro de 2009 (08012.000477/2009-12), quando 
a Ally se tornou independente no mundo tudo. Grupo GM não ofertava serviços financeiros 
no Brasil. Grandes bancos e diversificação de instituições de crédito que ofertam crédito 
para aquisição de veículos. Vide revista exame sobre mercado de financiamento de veículos 

25 08700.011046/2012-11 Holdim e Brasmix Cimento - Concretagem Alienação de equipamentos móveis relacionados a sérvios de concretagem. Dimensão de 
mercado geográfico de distribuição de concretagem de 50 quilômetros ou até duas horas de 
caminhão betoneira carregado. 

26 08700.010657/2012-41 XP, GA e Astic Mercado financeiro Operação anterior.  Debêntures conversíveis em ações.  Análise dos efeitos concorrenciais da 
entrada do Grupo General Atlantic no capital social das empresas do Grupo XP já foi 
realizada pelo CADE (AC 08012.012220/2010-39). A nova operação trata apenas do aumento 
de participação societária do Grupo General Atlantic no Grupo XP. Já detinha influência 
relevante. Reforço de posição. 

27 08700.000069-2013-81 São Martinho e 
Bioserv 

Cana-de-açúcar  Aquisição de canavial próprio e certos ativos agrícolas. Casos anteriores do CADE com 
sugestão de dimensão geográfica de usinas situadas num raio de 50Km ao redor das 
plantações de cana. Ver casos anteriores de cana-de-açúcar ACS 08012.002080/2007-95 e 
08012.000979/2008-54) 

28 08700.011105/2012-51 ICE e ISCP (ANHEMBI 
MORUMBI) 

Ensino superior Aquisição feita de pessoas físicas, que detinham participação em empresa (ISCP). 
Consolidação de controle. O CADE identificou (AC 08012.000046/2011-63) que a dimensão 
geográfica deste setor com base na aferição do raio de influência das instituições de ensino 
superior. Tem-se a distância entre a instituição e a residência ou o trabalho do aluno.  

29 08700.000096/2013-53 Bunzl IN 
Participações e Vica 

Equipamento de 
proteção individual 

Baixa participação de mercado. Definição de mercado de EPIs 

30 08700.000225/2013-11 Óleo e Gás FIP e 
Georadar 

Prestação de serviços 
onshore e offshore de 
levantamentos 

Investimento do FIP de até 21% do capital total e votante da Georadar. Requerentes 
informam que nenhuma das empresas do seu portfólio ou do portfólio dos demais fundos 
sob gestão comum atua no mesmo mercado ou em mercado verticalmente relacionado. 
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geofísicos, diagnósticos 
ambientais e 
geotécnicos para 
indústria petrolífera e 
mineral 

Listou todas as empresas com participação superior a 20% do capital social em poder dos 
fundos administrado pela O&G, Modal e nenhuma atua em mercados relacionados Então, 
não há sobreposição horizontal nem integração vertical.  

31 08700.000280/2013-01 Oceana e BNDES Construção e 
afretamento de 
embarcações de apoio 

Investimento da BNDESPAR no capital da Oceana. Entrada no capital. Única potencial 
integração vertical diz respeito à participação ode 11,6% do BNDESPAR na Petrobrás, que é 
demandante de embarcações de apoio marítimo. BNDES não tem ingerência e Oceana é uma 
empresa com atividades incipientes e pré-operacionais (apenas potencial)  

32 08700.000374/2013-72 Statoil e Vale Petróleo Aquisição de ativo. Statoil pretende adquirir a participação de 25% detida pela Vale no 
Contrato de Concessão para exploração e desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural celebrado com a ANP. Condicionada a aprovação da ANP. Ainda não há produção de 
petróleo ou gás natural em gás nos blocos objeto do contrato acima. Inexistência de 
sobreposição horizontal ou integração vertical. 

33 08700.011097/2012-42 Mafrig e BNDES Pecuária Conversão de debentures em ações, com aumento de participação. Alegação de que não 
participa de definição da estratégia comercial, das estratégias de produtos, da política de 
preços e de fornecedores e qualquer outra matéria relativa à estratégia comercial das 
empresas com relação horizontal. Não confere poderes adicionais ao BNDES. (não há nexo 
de causalidade) 

34 08700.010125/2012-12 CRBS e Casa Pinto Distribuição de bebida Ordinário. Mercado de região, mais conservador; 

35 08700.004204/2012-86 Duratex e Lupatech Válvulas industriais Não menciona o Itaú Holding S.A. embora fale do controle da Itaúsa. Análise mais clara como 
se dá a entrada no setor e questões de rivalidade. 

36 08700.010378/2012-88 Sony e Olympus Câmeras digitais Ordinário. Sony tornou-se a maior acionista da Olympus, embora com participação de 11,28. 
Influência relevante da Sony na Olympus. Foi analisado como aquisição completa por 
rigoroso conservadorismo. HHI mudou no EUA (DE 1800 e variação de 50 para 2500 com 
variação de 100) 

37 8700.000258/2013-53 Singida e Data 
Solutions 

 Os limites de faturamento mínimo fixados pelo ordenamento jurídico em R$ 750 milhões e 
75 milhões estão  relacionados ao grupo comprador e vendedor da operação. Análise 
PROCADE interessantes sobre faturamento do grupo. Verificar que tem que ser de grupos 
diferentes. Alegação que deve ter dois grupos em lados distintos da operação, quando se 



 
CECORE OAB-SP     07-01-2014      6 

 
 
 
 
 

tratar de compra e venda. Argumento acolhido, ao menos no que se refere ao contrato de 
compra e venda de ações. (Reconheceu-se o entendimento da PROCADE 

38 08700.010952/2012-06 Jaguar , BV e Tellus Incorporação imobiliária 
no município de São 
Paulo 

Referência expressa a SERGUS e HABITARE. Utilização de Dados GEOIMÓVEL . Referência à 
dimensão geográfica por região/bairro, porém desnecessário esse detalhamento, haja vista 
que unirão esforço apenas para a SPE Jaguatirica, a qual tem prazo determinado não implica 
outras sobreposições horizontais . 

40 08700.010811/2012-85 Florespar e Amata  Definição em precedentes anteriores sobre o mercado de extração de madeira. (raio de 200 
km a partir do ativo florestal). Sem integração vertical ou sobreposição horizontal porque 
atuam em regiões geográficas distintas e distantes. 

41 08700.008570-2012-12 IFC, ALAC FIP , 
CANOPUS 

Imobiliário Aquisição de participação societária do fundo em construtora. Envolve fundo do IFC – Banco 
Mundial. Definição de grupo econômico, utilizando-se o gestor/administrador que pertence 
ao Santander (CRV DTVM). Atuação da empresa-objeto no Minha Casa Minha Vida. Aplicação 
de imunidades descritas em Decreto (não envolvem questões antitruste) 

42 08700.000413/2013-31 Coca-Cola e outros Refrigerante  Acordo de Associação para criar uma joint venture que consolidará as atividades de 
fabricação, engarrafamento e distribuição do Sistema Coca-Cola na Região Nordeste. 
Operação societária complexa que envolve varias reorganizações nos grupos. Atenção para 
aspectos antes e pós fechamento. Engarrafadores já integram o sistema Coca-cola, atuando 
em regiões distintas, não havendo sobreposição. Menciona-se a existência de 3 casos 
referente às operações entre franqueados e franqueadora em que não preocupação 
concorrencial . Participação de mercado de refrigerantes inalterada 

43 08700.000257/2013-17 Odebrecht e EADES Material de Defesa Consolidação de controle numa joint venture constituída com outro Grupo. Portanto, por se 
tratar de uma extinção de joint venture , com a mudança de seu controle compartilhado 
para controle individual e que atua no mercado em questão apena por meio da joint 
venture, considera-se inexistente qualquer integração vertical ou sobreposição horizontal. 

44 08700.010644/2012-72 Pneuac e Irmãos Silva Venda de Pneus no 
atacado e no varejo 

Aquisição de fundo de comércio composto por dois pontos comerciais e cliente relacionados 
a duas lojas e um depósito localizados no DF. Houve troca por ponto de venda com ativos 
imobilizados em Uberlândia. Mercado geográfico: Municipal. Pulverização de revendas de 
pneus. 
 

45 08700.000089/2013-51 Ticket e Business Meios de pagamento Aquisição de participação societária. Proibição da carta-frete. Não há dados suficientes para 



 
CECORE OAB-SP     07-01-2014      7 

 
 
 
 
 

Investiments eletrônicos de frete. determinação de mercado. O registro CIOTS que enumera o número de autorizações de 
trajetos não é a proxy mais adequada para aferir participação de mercado. A soma das 
participações de mercados das empresas envolvidas não altera significante a estrutura do 
mercado de meios de pagamentos eletrônicos de frete. 

46 08700.000497/2013-11 Bosch e Mann  Aquisição de participação em Joint Venture. Consolidação de controle. Não há sobreposição 
horizontal nem integração vertical. Vários julgados colacionados entendendo que as 
operações nas quais um dos acionistas adquire as ações remanescentes de outro acionista 
da Joint Venture não resulta em efeitos potenciais anticompetitivos. 

47 08700.000203/2013-43 Corpesca e Selecta Proteína animal Aquisição de participação societária. Atuação de empresas (cada uma) no segmento de 
produção de proteína anima e vegetal. Argumentação técnica sobre proteínas. Não há 
substituição perfeita (vide AC 08012.0019514/2008-34) 

48 08700.000538/2013-61 JBS e Agroveneto Aquisição de frangos 
para abate e 
comercialização de 
carne de franco in 
natura 

Raio de 150 km de distância doa abatedouros/plantas. Não há concentração geográfica 9vide 
AC 08012.004423/2009-18 – Perdigão e Sadia. Sobreposição com baixa participação de 
mercado. 

49 08700.000547/2013-52 Petrobrás e UEGA Gás natural Operação está consubstanciada em Contrato de Locação para exploração da Usina 
Termelétrica a Gás de Araucária. Não há definição sobre o mercado relevante de geração de 
energia. Já segmentou-se e não se segmentou em matriz energética e subsistema. 
Prorrogação de contrato já assinado, já analisado e aprovado pelo CADE 
(08012.000515/2007-67 E 08012.001869-2009-91. Relação vertical existente. Situação 
preexistente: fornecimento de gás natural para a geração de energia termoelétrica depende 
da intermediação da distribuidora estadual de gás natural. 

50 08700.000220/2013-81 Paul Capital e Ideias 
net 

 Sem sobreposição horizontal ou integração vertical. 

51 08700.009882/2012-35 Munksjo e Ahlstrom Papéis especiais Ordinário – Complexo - Contrato de Combinação de Negócios formação de uma nova 
entidade, resultante de sucessivas operações de combinação da Munkslo com o Negócio Lp 
da Ajlstrom. Esgotadas todas as fases, foi-se para a eficiência. Na fase de eficiência, as partes 
já apresentaram ACC Acordo em Controle de Concentrações.  

52 08700.011105/2012-51 ICE IB x ISCP Educação Compra de participação societária de pessoas físicas em Cia. Consolidação de controle. 
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Definição de mercado relevante conforme raio de influência das instituições de ensino 
superior.  Isso porque a distância residência – faculdade / faculdade – trabalho influencia na 
decisão de qual faculdade cursar. 

53 08700.000548/2013-05 TIM Celular e 14 
Brasil/TNL (OI) 

Compartilhamento de 
estrutura de rede 

Ordinário. Acordo para compartilhamento de rede para implantação e prestação de serviços 
de telefonia e banda larga com uso da tecnologia 4G. Ainda sob Memorando de 
Entendimentos. Menção à julgados na Europa reconhecendo os benefícios do 
compartilhamento de redes. Critérios para averiguar casos de compartilhamento: 
manutenção de independência das operadoras, troca de informações limitada ao escolho de 
compartilhamento e manutenção da diferenciação quanto a preços, qualidade e serviços, 
inviabilizando a ação coordenadas das Partes.  

54 08700.010858/2012-49 TAM e Amercian 
Airlines 

Codeshare Ordinário. Acordo na qual as partes designarão determinados voos de passageiros para 
serem operados em códigos compartilhados, com a consequente disponibilização de 
assentos pela parte que opera tais voos para serem vendidos pela outra parte. Manutenção 
de plena interdependência. Definições de acordos/alianças táticas e estratégicas. 

55 08700.003386/2013-59 Kinea e Econ Empreendimento 
imobiliário 

Operação de FII em cotia. Mercado relevante municipal. Pulverizado.  

56 08700.002270/2013-01 IRB Resseguros Ordinário. Definição de mercado de seguros conforme jurisprudência, que adota a Circular 
SUSEP 395. Mercado de resseguro é único. Dimensão geográfica nacional. Mercado de 
resseguro e competitivo, com perda de parcela de mercado do IRB. Improvável fechamento 
de mercado. 

57 08700.005310/2012-87 Sun Capital e Rexan Embalagens de 
cosméticos 

Ordinário. Operação resulta em alta concentração. Analisadas, detalhadamente, 
importações, barreiras e rivalidade. 

58 08700.006962/2012-39 Itau Unibanco e BMG Crédito consignado Ordinário. Alta concentração. Retoma definição de mercados relevantes de produtos 
financeiros.  Diferenciação de fusão/aquisição e mera associação. Complementaridade de 
BMG/Itaú no crédito consignado, com o relevo à expertise do primeiro. Consignado como 
mercado relevante a parte. Resolução CMN 3518 e SCR influenciaram a decisão do mercado 
geográfico nacional. Política de tarifação é de âmbito nacional e atuação de correspondente 
bancários. Análise de mercado. Demonstração de crescimento 

59 08700.009587/2012-89 Cyberlar e Lojas 
Colombo 

Comércio varejista de 
bens duráveis 

Ordinário. 
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60 08700.005944/2012-30 Profarma, Mirandela, 
Amarante e Arp 

Distribuição de 
medicamentos 

Ordinário. Já há definição de mercado no AC 08012.011974/2011-52. Integração vertical que 
não gera fechamento de mercado. 

61 08700.008083/2012-41 Andritz e Schuler Prensas mecânicas Ordinário. Diferenciação dos vários tipos de prensas. Análise de probabilidade deixa claro 
que não haverá poder de mercado se: as importações são suficientes para eventual exercício 
de poder de mercado: a entrada de novas empresas serem provável, tempestiva e suficiente; 
e a houver efetiva rivalidade entre as empresas. Na importação, levou-se em conta que as 
empresas possuem apenas uma subsidiária ou representante local, sendo o produto trazido 
de fora, o que dificulta a obtenção de dados e informações necessárias para análise de 
barreira à entrada, como escala mínima viável, capacidade produtiva e capacidade ociosa, 
etc. Variação de participação de mercado e de receita indicam alta rivalidade. Pergunta que 
se faz aos concorrentes “No caso de um aumento de preços dos produtos ofertados pelas 
empresas envolvidas no ato de concentração em análise, sua companhia seria capaz de 
atender a um desvio de demanda dos clientes destas empresas? 

62 08700.008474/2012-66 Fleury, Clidec e 
Papaiz 

Saúde odontológica. 
Radiologia 
odontológica. 

Ordinário. Mercado, dimensão produto, distingue radiologia ortodôntica e outro tipo. 
Consolidação da definição do mercado de planos de saúde. Integração vertical. 

63 08700.005004/2013-21 CapRe e Ceva Gerenciamento 
Logístico 

Sumário. Entrada no capital social sem sobreposição horizontal ou integração vertical.  

64 08700.04926/2013-11 TP Vision e Envision TVS de LCD (Led e Não 
Led) 

A operação consiste na incorporação da TP Vision BR pela Envision. Ao final, Envision, que 
antes pertencia somente ao Grupo TPV, passará a pertencer também ao grupo Philips. A TP 
Vision BR permanece sob o controle de ambos os grupos, por meio de uma Holding, JV.  
Empresaz não poderiam ser considerados efetivos rivais. A entrada da Philips no Capital da 
Envision não tem o efeito de redução de rivalidade entre essa empresa e a TP Vision. 

65 08700.002440/2013-49 Guarani e Goitá 
Grande 

Cana de açúcar - álcool Aquisição de canaviais mediante contrato de parceria agrícola ou arrendamento. Raio de 
50km para mercado de cana de açúcar. Baixa participação  

66 08700.002621/2013-75 Sacar e Telefônica 
Data 

Soluções para 
rastreamento e 
monitoramento de 
veículos  

Parceria entre Sacar e T data para atuar no mercado de soluções para rastreamento e 
monitoramento de frotas de veículos leves. Baixa participação de mercado. 

67 08700.004686/2013-55 Axxon Brazil e Dalkia Diversas atividades. Substituição de agente econômico. Gestor de fundo adquiriu 100% das ações. 
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68 08700.003335/2013-27 Aliansce e Marquise Administração de 
shopping centers e 
locação de espaços 
comerciais nesses 
empreendimentos 

Aquisição de participação imobiliária de 40% no empreendimento Shopping Parangaba 
Fortaleza. Segundo precedentes do CADE, a administração de shoppings tem espaço 
geográfico nacional. Com relação à locação de espaços, o mercado geográfico é municipal. 
Em se tratando de grandes centros urbanos, com grande custo de deslocamento, o CADE já 
adotou espaços geográficos reduzidos, mais recente com raio de 15 km. Utiliza-se ABL (Área 
Bruta Locável) 

69 08700.002710/2013-11 CEMIG, Vale e Suzano Geração elétrica, matriz 
hidrelétrica e 
subsistema gerador de 
energia 

Aquisição de participação societária. Reconhece-se que, até o momento, não há 
jurisprudência consolidada do CADE acerca de definição de mercado relevante nos mercados 
de geração de energia. Adotou-se dois cenários (mais abrangente, sem segmentação por 
matriz energética ou por subsistema, e mais conservador, que tem o mercado geográfico o 
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste) Integração vertical preexistente  

70 08700.005018/2013-45 Mitsui, GDF Suez e 
ESBR 

Geração e venda de 
energia elétrica 

Aquisição de participação. Compradora não atua no mercado, nem em segmento que 
envolva fornecimento. Somente uma empresa fornece energia, porém, por meio de gás 
natural. 

71 08700.005289/2013-09 Rigesa e Fábrica de 
Papel e Papelão 
Nossa Senhora da 
Penha 

Embalagem de papelão 
ondulado e de aparas e 
produção de aparas e 
produção de papel 
reciclado. 

Aquisição da totalidade das cotas. Destinação de aparas é de uso cativo na produção de 
papéis reciclados e adquire aparas no mercado somente apenas excedente é comercializado 
para terceiros. Analisou sobreposição horizontal, de forma conservadora. Fonte utilizada. 
Associação Brasileira de Celulose e Papel e a Associação Brasileira de Papelão Ondulado. 
Integração vertical pré-existente  

72 08700.005060/2013-66 Petrobras, 
Neoenergia e 
Termoçu 

Geração de energia 
elétrica fonte 
termelétrica. 

Aquisição da totalidade das ações ordinárias, ao final, haverá consolidação do controle 
societário. Analisou-se a participação no Sistema Interligado Nacional e no Subsistema 
Nordeste.  

73 08700.002104/2013-04 Ford Dodge e 
Boerhringer-
Ingelheim 

 Produtos da indústria 
de saúde animal 
destinados à vacinação 
e tratamento de 
animais de companhia, 
suínos e bovinos, 

Compra de determinadas marcas de produtos para saúde animal. Negócio decorrente de 
outro ato de concentração. Alienação da autorização de comercialização dos produtos, 
expedido pela MAPA. Alienação de dossiê de registro de Produtos e alienação de marcas. 
Conforme classificação IMS não se verifica sobreposição entre produtos das partes. PAIVET 
deixou de existir, logo, a IMS é a única fonte de informação, fonte essa que o CADE já adotou 
no AC 08012.010748/2011-54 

74 08700.001204/2013-13 Robert Bosch , ZF e 
Knorr-Bremse 

Mercado de serviços 
automotivos pós venda 

Formação de joint venture greenfield. Pedido de não conhecimento em função de não de 
que a JV não atuará no Brasil. Há divisão no CADE, tanto para conhecimento como para não 
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fora do Brasil conhecimento. Operação não tem o potencial lesivo, tendo em vista a ausência de quaisquer 
efeitos no território nacional. Operação de conhecimento semelhante não seria de 
notificação obrigatória nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia. CADE consultou 
informalmente outras autoridades.  Os Estados Unidos, por exemplo, concedem isenção 
antitruste para aquisições de ativos no exterior que não possuam vendas naquele país ou 
quando este faturamento for limitado. A Comissão Europeia dota posição semelhante. Caso 
a empresa alvo não tenha faturamento dentro da Comunidade Europeia, a operação não 
será passível de apresentação.  Análise muito interessante sobre territorialidade. Não 
conhecimento da operação por não ter efeitos no Brasil. 

75 08700.005308/2013-99 OAS e Sanear Afastamento e 
tratamento de esgotos 
sanitários. 

Alienação da totalidade de ações. Há empresa que atua no mesmo mercado, porém, houve 
exceção por força de contratação com o Município de Araçatuba. Mercado geográfico para 
serviços de tratamento de água e esgoto como sendo municipal e trata-se de monopólio 
natura, dados os elevados custos fixos e reduzidos custos marginais destas atividades. 
Operação objetivará soluções de projeto integradas para as melhorias e investimentos 
requeridos pelo contrato de concessão. Permitirá uma operação e manutenção mais 
eficiente dos sistemas de esgotamento sanitário. Mudanças posteriores de acionistas após 
licitação devem ser apresentadas ao CADE. 

76 08700.006205/2013-46 Geração Céu Azul e 
Copel 

Geração e transmissão 
de energia elétrica 

Joint venture concentracionista para exploração de Hidrelétrica. Negócio representa entrada 
de uma das partes no negócio de construção e exploração da UTE. Precedentes do CADE 
citados no voto já consideraram diversos cenários de mercado relevante (nacional, regional, 
considerando a matriz energética ou o subsistema e a matriz energética específica). Logo, 
não está consolidada.  Utilizou-se a capacidade instalada para geração de energia elétrica. 
Ver referências a monopólio natural 08012.006629/2012-88, 08012.000700/2012-19 E 
08700.005615/2013-70) 

77 08700.006240/2013-65 GP Investiments e 
Cor Brasil 

Fabricação de 
cosméticos, produtos 
de perfumaria e higiene 
pessoal e cabeleireiros. 

Aquisição de participação societária. Uma das partes é sociedade de participações, sem 
atividades operacionais. O grupo da compradora não tem participações em empresas 
atuantes no mesmo mercado Sem integração vertical ou horizontal 

78 08700,006244/2013-43 Incorporação 
imobiliário a de 

Odebrecht e Kinea Kinea já participava de outro empreendimento na cidade de Santo André, denominado Figue 
(RFMK). Adotou-se o VGV em Santo André e a apurou-se baixa concentração.  
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empreendimentos 
mistos em Santo 
André 

79 08700.006204/2013-00 GSO Capital Partners 
e Eastman Kodaki 

Fabricação de tintas de 
impressão e maquias e 
equipamentos para o 
uso industrial  

Como grupo comprador não atuará em mercados com atual denominação adotou-se a ll. 

80 08700.0057322013-33 Springer Science + 
Business Media e CIE 
Management  

Publicação de livros  e 
periódicos profissionais 
e acadêmicos.  

Sem integração vertical ou sobreposição horizontal. Fundos da CIE não têm participação 
superior a 20% em empresas que compitam com a Springer ou que sejam fornecedores de 
matérias para ambos. 

81 08700.006336/2013-23 Monsanto e 
EMPBRABA 

Licenciamento de 
tecnologia de sementes 

Licenciamento da Monsanto,  não exclusivo ,de biotecnologia aplicada à sementes de 
algodão à EMBRAPA. Cita outro recente precedente da SG (08700.004957/2013-72) onde foi 
manifestado o entendimento de operações similares a estão não deve ser conhecidas, por 
tratarem de licenciamento não exclusivo de direito de propriedade intelectual e que não 
carregam consigo acordos de não concorrência, transferência de ativos, organização comum 
ou vínculos societários estratégicos de qualquer natureza, ou qualquer medida que implique 
alteração dos centros decisões. Vide ausência de exclusividade. Caso avocado pelo Tribunal 
em 29/27/2013 

82 08700.004957/2013-72 Monsanto e BAYER Licenciamento de 
tecnologia de estudo de 
sementes 

Cita vários tipos de operações que foram aprovadas sem restrições pelo CADE semelhantes a 
essa. Outros precedentes informam que licenciamento sem exclusividade não devem ser 
conhecidas. Licenciamentos sem exclusividade não representam uma concentração de 
agentes econômicos, mas uma desconcentração.  A FTC e a Comunidade Europeia, em seus 
guias, reconhecem o caráter pró-competitivo dos licenciamento sem exclusividades ou sem 
cláusula de não concorrencial. Porém, havendo essa cláusulas, torna-se caso de 
conhecimento e será necessária análise. Nessa linha, o FTC e a Comissão Europeia apontam 
ser possível que, em determinados cenários, acordos de licenciamento de propriedade 
intelectual possam geral efeitos anticompetitivos, na medida em que, em razão de 
características do acordo ou de seu contexto, possam efetuar negativamente variáveis como 
preço, oferta e qualidade (ex. licenciamento de tecnologia para desencorajar entrantes e 
rivais). Faz-se um bom estudo sobre análise de acordos de licenciamento de tecnologia não 
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exclusivos via controle prévio de estruturas.  

83 08700.006114/2013-00 Banco Santander, Oi 
e Rio Alto 

Gestão de carteira de 
direitos creditórios 

Aquisição, pelo Santander, de participação societária em empresa gestora de direitos 
creditórios pertencente ao grupo OI. No voto há uma parte de acesso restrito, que analisa 
Acordo de Acionistas, onde foi apontado pelo CADE no sentido de que “por essa razão, não 
há que se falar que “a operação não gera transferência ou alteração do controle do Rio Alto”. 
Por ser a Rio Alto uma empresa em estagio pré-operacional, não haveria sobreposição 
horizontal com outra empresa do grupo Santander (Atual Cia Securitizadora) que opera 
exclusivamente com créditos financeiros do Santander. Além disso, a empresa do Santander 
não oferta tal serviço ao mercado, mas ao próprio grupo.  

84 08700.006056/2013-15 Spal Indústria Bras. 
de Bebidas e 
Companhia 
Fluminense de 
Refrigerantes 

Fabricação e 
comercialização de 
refrigerantes e 
comércio atacadista de 
cerveja e chope 

Aquisição, pela Spal, de 100% das ações da CiaFlu. As duas são engarrafadoras franqueadas 
do Sistema da The Coca-cola Company no Brasil.  Atuam em diferentes áreas geográficas. 
Contrato estabelecido com a The Coca-cola Comapany estabelece lotes geográficos de 
atuação das franqueadas, de forma a não concorrerem entre si. Conforme já exposto em 
diversos julgados do CADE (referidos na decisão)  

85 08700.005883/2013-91 Siemens, Nokia e 
Nokia Siemens 
Network (NSN) 

Banda Larga e redes Aquisição, pela Nokia, da totalidade das ações da NSN, joint-venture com a Siemens. 
Nenhuma empresa da Nokia atua nos segmentos da NSN. Trata-se de consolidação de 
controle, considerando que a Nokia já detinha a maioria dos votos, do CA e o controle das 
decisões estratégicas.  

86 08700.005635/2013-40 BV Empreendimentos 
e Brookfield 

Incorporação imobiliária 
(São Paulo) 

Aquisição, pela BV (Grupo Votorantin), de 50% de uma SPE detida pela Brokfield. A SPE tem 
por objeto a alienação de unidades do empreendimento após a conclusão. Será desenvolvido 
novo projeto imobiliário residencial na Avenida Morumbi, alt. Nrº 7700/7800. Alegação das 
partes que não haverá influência das atividades de uma e outra. Contudo, não se pode 
descartar a possibilidade de sobreposição horizontal na atividade de incorporação imobiliária 
no município de São Paulo. Apresentação de participação de mercado em linha com os 
precedentes apresentados ao CADE (cita-se dois casos da Kinea). Verificar Geoimóveis. Cita 
novamente mais dois precedentes do CADE sobre a possibilidade de utilizar bairros na 
definição de mercado relevante. Observar classificação. Nesse cenário mais restrito, seria o 
Brooklin e não houve lançamentos nesse bairro nem em bairros vizinhos. Não há potencial 
de integração vertical, porque você encontrar outros grande players.  

87 08700.005583/2013-02 VCCL e Ezlearn  Ensino de idiomas à Aquisição, pela VCCL (grupo Multi – Ex. Wizard), de todas ações representativas da Ezlearn. 
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distância Cade entende haver diferença entre os mercados de atuação em segmento s presencial e à 
distância. Discorre sobre os dois mercados, com argumentos.  

88 08700.005702/2013-27 Private Equity AE 
Investimentos e 
Participações, Gafisa 
e Alphaville 

Incorporação imobiliária 
nos Municípios de 
Ribeirão Preto, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre 

Aquisição, pelas Private Equuity AE, de 70% do capital social da Alphaville, detido pela Gafisa 
e Construtora Tenda. A empresa alvo a operação possui atividade de desenvolvimento 
urbano de loteamento residenciais de alta qualidade em regiões afastadas dos centros das 
metrópoles. Backstone gere fundos que possuem investimentos em empresas que atuam no 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliário. Tipos de imóveis da Alphaville seria 
diferentes daqueles desenvolvidos pelas investidas dos fundos geridos por Pátria (por isso, 
não seria substitutos). Porém, conservadoramente, verificou-se sobreposição em 
determinadas localidades. Apresentaram participação de mercado com base no Geoimóveis. 
Concentração inferior a 20%. Cita outros casos da Kinea em que foi aplicada a forma restrita 
de observação da região (bairro) 

89 08700.006182/2013-70 Banco Itaú BMG 
Consignado e BMG 
Seguradora 

Seguro de veículos e 
Seguro de pessoas. 

Aquisição de quase a totalidade das ações. Caso interessante, pois envolviam duas 
operações distintas, uma realizada na dependência da outra, porém, apresentadas como 
pacote e, por isso, um único ato de concentração. Baixa participação de mercado em ambos 
os mercados, porém, nesse caso, o CADE reduziu o mercado relevante e retirou o DPVAT do 
Grupo 5 (automóveis) para analisa-lo isoladamente. Clausula de não 
concorrência/exclusividade muito boa e não questionada. Forte argumentos. 

90 08700.006470/2013-24 Banco Indusval e 
Banco Intercap 

Mercado de crédito 
corporativo (para 
empresas) 

Trata-se de aquisição, pelo Indusval, do Banco Intercap e de suas controladas diretas. Será 
feito um aumento de capital no Banco Indusval, cujas ações serão adquiridas pelos acionistas 
vendedores do Intecap. Com o resultado, haverá dois acionistas vendedores no Intercap no 
bloco de controle do Indusval. Analisou-se a sobreposição do número de agencias, em São 
Paulo, que é bem reduzido (10 no total). Adoção do mesmo modelo de definição de mercado 
relevante conforme família de produtos. As requerentes informaram que não há dados sobre 
outros mercados. Porém, o CADE entendeu que, pelas quantidade de agências, é muito 
reduzida a participação. 

91 08700.006274/2013-50 Mitsui & SLC Mercado de produção e 
comercialização de 
commodities. 

Formação de joint venture para investi em SPE para a produção e comercialização de 
commodities agrícolas (especialmente soja, algodão e milho), por meio de arrendamento e 
possível aquisição de propriedades rurais no Brasil, da Mistui, SLC e terceiros. Mercado 
auferido por área plantada (dados da CONAB), num cenário extremo, onde as empresas 
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transferissem todas as suas áreas para a JV, ainda sim, haveria baixa ocupação da área 
plantada brasileira. Tabela de produção de soja, milho e algodão, conforme última safra. 

92 08700.006108/2013-53 FIP XP Omega, Asteri, 
Gargaú e 
Hidroelétrica Pipoca 

Energia elétrica Aquisição, pelo FIP XP Omega I, de 50% menos um ação da Asteri, holding detentora de 
100% da Gargaú (produtora de energia eólica) e 51% da Hidr. Pipoca (produtora de energia 
hidrelétrica). Operação ocorre em duas etapas. Substituição de agente econômico. Não há 
participação societária da XP Gestão – na qualidade de gestora do FIP XP Omega I, direta ou 
indiretamente, em qualquer empresa que atue no segmento de geração de energia elétrica 
ou em mercados verticalmente relacionados, seja por meio de fundos ou de algum dos 
cotistas de fundos sob sua gestão. 

93 08700.006171/2013-90 Odotoprev e BB 
Seguros Participações 

Planos de saúde 
odontológico 

Acordo de Associação entre Odontroprev, BB, BB Seguros e BB Corretora de Seguros para a 
operação e distribuição de planos exclusivamente odontológicos destinados a pPF e PJ por 
meio de uma nova operação de planos privados de assistência odontológica a ser 
constituída, denominada Brasildental, que atuará sobre a marca “BB dental”. A 
comercialização será pela BB Corretora, com exclusividade em todos os canais do BB. Grupo 
BB não detém participação em sociedades com atividades em planos privados de assistência 
odontológica. Não há, portanto, sobreposição, isso também porque a Brasildental não 
fornecerá planos da Odontoprev, mas somente novos. Além disso, a carteira da Odontoprev 
será independente. As requerentes informaram que há inúmeras formas de distribuição de 
planos odontológicos. Os canais do BB são desnecessários para atuação de outras 
operadoras (não fechamento de mercado de distribuição). Atenção: foi enviado um ofício 
para as Requerentes para solicitar informações complementares (ou seja, saber, em termos 
de percentuais, a participação das agências do Bradesco para as vendas dos planos 
odontológicos da Odontoprev). Os principais canais de vendas foram corretoras, 
administradoras de benefícios e operações de plano médicos-hospitalares.  

94 08700.006089/2013-65 DLM Brasil e Pharma 
Link 

B2B de empresas 
farmacêuticas e, 
indiretamente, serviços 
temporários e 
terceirizados. 

Futuro ingresso do DLM Brasil, por meio de uma empresa a ser constituída, no quadro social 
da Phama Link e, indiretamente, de sua subsidiária Ponto Extra Serviços Temporários e 
Terceirizados. DLM é um fundo de private equity. Houve estudo de um único quotistas do 
DLM Brasil, para fins da Resolução 2, que é a FUNCEF que não detém investimentos em 
empresas concorrentes ou verticalmente relacionadas. Houve referência de que nenhum dos 
quotistas do DLM Brasil é capaz de, individualmente, determinara as decisões de 
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investimento do fundo ou de influenciar as decisões comerciais e estratégicas da DLM 

95 08700.005984/2013-62 Ashland Polímeros e 
Cummins 
International Finance 

Óleos lubrificantes.  Consolidação de controle da Ashland na Valvoline, que antes era controlada conjuntamente 
na proporção de 50% - 50% por Ashland e Cummins, conforme contrato de JV, que foi 
apresentado ao CADE em 2007. Não haverá, assim, sobreposição horizontal ou integração 
vertical, já que Ashland detinha 50% de participação na Valvoline.  

96 08700.005567/2013-46 Japan EAS e Estaleiro 
Atlântico 

Construção de 
embarcações e 
plataformas ofhore  

Aquisição, pela Japan, de 33,33% das ações em circulações da EAS, por meio de subscrição 
de novas ações. Atualmente, Grupo Camargo Correa e Grupo Queiroz Galvão detém a 
totalidade das ações da EAS. Referência à jurisprudência anterior de definição de mercado 
relevante de produto. Mercado relevante regional, poderia ser nacional ou mundial, mas foi 
deixado em aberto em função de não haver preocupação concorrencial. Forte poder de 
barganha (grandes empresa globais) 

97 08700.005480/2013-42 One Equity Partners e 
Engineering 
Ingegneria 
Infomatica  

Serviços de Ti Compra, pela OEP, de 20,9% de participação acionária da Enginneering. One é um veículo de 
investimento da One Equity, divisão da JP Morgam Chase (Fundo). Há sobreposição parcial 
entre atividades de uma empresa pertencente  ao portfólio da OEP e as atividades da ENG, 
porém, a atividade da primeira restringe-se à outros países, não possuindo atividade na 
América do Sul. Critério de pesquisa da consultoria Garner. 

98 08700.005164/2013-70 BW Gas Limited e 
Maersk Tankers 

Serviços de transporte 
marítimo de gás 
liquefeito por meio de 
embarcações VLGC 

Aquisição de ativos de 5 embarcações de transporte de GLP e transferência de cinco 
contratos de fretamento de embarcações, ambos os ativos da Maersk para a BW Gas.  
Haverá concentração em torno de 19,5% (navios em operações e navios a serem adquiridos). 
Referencia a julgados anteriores, no qual o CADE já reconheceu a possibilidade de 
segmentação das embarcações marítimas pelo porte, para fins de definição de mercado 
relevante. Empresas foram diligenciadas para apresentar maiores informações sobre a fonte 
de dados utilizada para o cálculo das participações de mercado apresentadas.  

99 08700.005208/2013-62 Agrex do Brasil e Los 
Grobo 

Produção de soja e 
milho (commodities)  

Aumento da participação detida pelo grupo Mitsubish iCorporation, por meio da Agrex, no 
capital social da Ceagro. Verifica-se que os grupos Los Grobo e FIP PCP saem do capital da 
Ceagro após a operação. Grupo Mitsubishi atua nos mercados de soja e milho, mas o faz 
para exportação, não atuando no interno, logo, não há sobreposição entre as atividades das 
partes, no ponto de vista geográfico, no Brasil. Baixa participação da Ceagro  

100 08700.005615/2013-70 Companhia 
Paranaense de 

Energia eólica Trata-se de aquisição, pela COPEL, de 1105 da participação acionária e dos direitos de 7 sete 
parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte, que pertencem ao portfólio de 
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Energia (COPEL) e 
Salus FIP 

investimentos do FIP Salus. A operação faz parte do investimento da COPEL na geração de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis. A operação consiste tanto em uma 
sobreposição horizontal quando uma integração vertical, tendo em vista que a COPEL atua 
nos mercados de geração, inclusive por fonte eólica, de transmissão e de distribuição de 
energia elétrica. Referencia à jurisprudência do CADE sobre definição de mercado relevante. 
Não definido pelo CADE ainda. Pode ser por matriz energética ou independentemente da 
matriz. Do mesmo modo, há decisões em que se restringe o mercado relevante geográfico 
ao subsistema envolvido ora o Sistema Interligado Nacional. Baixo market share.  Ver 
questão de monopólio natural , referente aos mercados verticalmente interligados de 
transmissão e distribuição de Energia Elétrica, regulados pela ANEE (ver referência a votos) 

101 08700.006680/2013-12 BV 
Empreendimentos, 
ASM Alicerce 2 e 
Masb 

Incorporação imobiliária Aquisição, pela BV, do Grupo Votorantim, de participação na ASM Alicerce 1, cujo capital 
social é integralmente detido por ASM Alicerce 2. Operação em duas etapas que garantirá à 
BV 40,15% das ações da ASM Alicerce 1. A operação trata da entrada do Grupo Votorantim, 
por meio da BV, na sociedade ASM Alicerce q, antes pertencente, indiretamente, aos grupos 
ASM e Alicerce, e a Mindt e AGHC.  Considerando que a associação entre as partes se dá, em 
última análise unicamente no empreendimento Lagoa dos ingleses, não há que se falar em 
sobreposição entre os empreendimentos do Grupo Votorantim e demais empreendimentos 
do grupos envolvidos na operação.  Mercado relevante pode ser considerado o município ou 
mesmo o bacio, a depender do tamanho do município.  Referência a atos analisados 
anteriormente, em especial, da Kinea. Poder-se-ia, eventualmente cogitar haver potencial 
integração vertical nas atividades de financiamento e à atividade de incorporação. Todavia, 
salienta-se a presença de inúmeros players que ofertam crédito para o setor imobiliário, 
capazes de frustrar hipotética tentativa de fechamento de mercado Inexistem incentivos 
para tanto, principalmente em face da insignificância que o terreno objeto da operação 
representa ao universo da oferta imobiliária nacional, mana media em que é nesse nível que 
se dá a oferta de crédito.  

102 08700.001298/2013-12 GAEC Educação S.A – 
Anima e BR Educação 
Executiva 

Mercado de ensino 
superior, edição de 
livros e material 
didático 

Alteração da composição societária da BR Educação. Todo o capital social da BR educação, 
atualmente detido pelo Fundo BR Educacional, será detido pela GAEC/Anima, que tem como 
acionista o próprio Fundo BR Educacional e um grupo de pessoas físicas vinculadas por 
acordo de acionistas. Relações horizontais e verticais resultantes da operação já foram 
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analisadas pelo CADE no AC 08012.002734/2012-48. Nesse voto, Eduardo Pontual alcançou 
diversos setores (ensino superior, MBA, ensino à distância e edição de livros). Os mercados 
relevantes específicos são ensino superior como um todo, cada curso como um mercado 
relevante específico, presencial e à distância, no âmbito estadual, ou por raio de influência 
de cada curso. Nesse voto, constou restrições apenas sobre a dimensão geográfica da 
cláusula de não concorrência. O CADE já delimitou o mercado relevante de ensino superior 
na dimensão produto como ensino superior como um todo, público ou privado/presencial ou 
à distância e, segmentado por curso. Na dimensão geográfica, os precedentes do CADE 
indicam tanto uma delimitação estadual como a delimitação pelo raio de influência das 
unidades de ensino superior envolvidos na operação. (vide notas ao ACs, correspondentes) 

103 08700.004809/2013-58 Leader e Seller Comércio varejista Aquisição do capital social de cinco sociedades do Grupo Seller pela Leader. Mercado é 
dividido em varejista de: vestuário feminino, não inclui calçados,; cama, mesa e banho; 
utensílios domésticos (exceto eletroeletrônicos); brinquedo e relógios. Segundo julgados do 
CADE referido no voto o mercado é municipal. União de Lojas Leader é do Grupo BTG 
Pactual. Houve subida ao CADE para adequação da cláusula de não concorrência. Embora, 
inicialmente, a SG tenha aprovado a operação sem restrições, posteriormente, emitiu novo 
parecer pedindo adequação da cláusula de não concorrência. A cláusula estaria em 
desconformidade com a jurisprudência do CADE porque, tal como escrita, abrange mercados 
muito além daqueles em que a adquirida já atuava, além de não apresentar qualquer razão 
econômica que a justificasse. Logo, foi solicitado adequação aos municípios em que estão 
localizadas, atualmente, as lojas adquiridas do Grupo Seller. Requerentes não conseguiram 
explicar a lógica que embasou o estabelecimento das várias condicionantes impostas à 
atuação da alienante nos mercados afetados (falta de explicação para a construção seletiva e 
direcionada da cláusula de não concorrência) 

104 08700.005634/2013-04 Sete Brasil e BNDES  Sondas de perfuração Subscrição e integralização, pelo BNDESPAR, de debêntures conversíveis em ações de 
emissão da Sete Brasil, que poderão conferir ao BNDESPAR, uma vez implementada todas as 
etapas, uma participação total de até 20% do capital da Sete Brasil. No contexto do voto, 
refere-se ao FIP Sondas e sua aprovação no CADE, em função de nenhum dos 13 quotistas do 
FIP Sonda ser capaz de, individualmente, determinar as decisões de investimento do fundo e 
de influenciar as decisões comerciais e estratégicas da companhia. O mesmo se aplica à CEF, 
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administradora.  

105 08700.005011/2013-23 ELETROBRAQ´S E 
CERR 

Geração, transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica 

Assunção, pela Eletrobrás, da gestão compartilhada com o Estado de Roraima da CRR, via 
celebração de acordo de acionista. A CERR faturou o menos de R$ 75 milhões, mas integrou, 
porém, em sua receita operacional, R$ 64 milhões proveniente de subvenção do governo 
estadual. Assim, as partes requereram dispensa da comunicação ao CADE , uma vez que a 
subvenção não integraria o cálculo do faturamento da CERR. Utilizaram conceito de receita 
do ponto de vista contábil. SG fez análise teleológica da lei 12.529/11 (art. 1º e 88). SG se 
questionou se a subvenção pode gerar efeito econômico no ambiente concorrencial. Sita 
posicionamento adotado na Comissão Europeia, ao adotar o conceito de “volume de 
negócios” para efeitos concorrenciais e, havendo subvenções por entidade publica, devem 
ser incluídas no cálculo de volume de negócios para efeito de conhecimento, uma vez podem 
ser destinadas a apoiar a venda de produtos e serviços.”  A subvenção pode suportar o core 

business e constituir vantagem competitiva para a empresa beneficiada. Mesmo não 
redundando em bens e serviços, acaba por reduzir preços finais uma vez que os custos da 
empresa são amortizados por meio dessas subvenções. Não há sobreposição no segmento 
de geração de energia. Ainda que houvesse e fosse considerado como o Estado, não haveria 
preocupações concorrenciais decorrentes da operação. Faltaria racionalidade à ELETROBRAS 
para elevar preços e extrair renda da CERR. Carência de energia na região é preexistente.  A 
Eletrobrás não gera energia, só repasse, atendendo a autorização da ANEEL. ELETROBRAS é 
executor de política pública em ambientes que só interessa a agentes estatais, em razão da 
parca atratividade econômica. Eventual determinação de reprovação o restrição pelo CADE 
poderia resultar inoportuna, haja vista a ausência de investidores privados interessados. O 
mercado de distribuição é monopólio natural (vide outros vários atos citados). 

106 08700.002242/2013-85 Mitsui e Gestamp Aço  Aquisição, pela Mitsui, do controle compartilhado da divisão de componentes automotivos 
da Gestamp. Mitusi informou atuar no segmento de fero de aços no Brasil, porém foi 
esclarecido cuq é distribuidora de trilhos ferroviários que não é insumo para a Gestamp 
Automocion. Serviços de aços da Mitsui fora do pais não vendem para o Brasil. 

107 08700.001514/2013-20 Twickenham 
Investiment e BR 
Towers 

Venda, locação, 
aquisição etc. de postes 
e torres de energia 

Investimento de capital na BR Towers por meio da qual a Twicknham deterá, indiretamente, 
ações representativa de aproximadamente 18,1% do capital da BR Towers, que detém 100% 
do capital da BR Towrs SPE. A investidora não atua em atividade relacionada à construção, 
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instalação, aquisição, venda e leasing de tores, pôster de energia e terraços para instalação 
de equipamentos no Brasil. 

108 08700.002906/2013-14 Tokai Rubber e Anvis 
Group 

Sistema antivigração 
automotivo 

Aquisição de 100% das ações e do controle exclusive da Anivs Group pela Tokai Rubber. 
Comissão Europeia leva em conta a possibilidade de maior segmentação do mercado 
relevante. Em razão de não haver preocupações concorrenciais, CADE adotará definição mais 
englobada, porém, no futuro, para outras operações, pode ser que venha adotar o modelo 
europeu.  Utilizado estrutura de oferta de outro AC. 

109 08700.001203/2013-61 Ecisa e Horizon 18 Administração de 
shopping center e 
locação de espaços 
comerciais em shopping 
center 

Constituição de SPE visando ao desenvolvimento conjunto de novo empreendimento 
imobiliário, constituído por shopping center e duas torres comerciais, localizado no bairro de 
Jaguaré, em São Paulo. Empreendimento incluir duas torres, mas essas não farão parte da 
operação, as quis serão totalmente detidas pela Horizon 18. O Shopping será implementado 
e desenvolvido pela Ecisa e Horizon 18, ficando a administração e a comercialização do 
shopping a carto exclusivamente da BR Malls . Em reação à dimensão geográfica, segundo 
precedentes do CADE, a administração doe shopping center tem como espaço relevante de 
concorrência o mercado nacional. Em relação à locação de espaços comerciais nesses 
empreendimentos, o espaço da concorrência, é via de era, o município. Em se tratando de 
grandes centros urbanos com elevado custo de deslocamento, o CADE já adotou em alguns 
casos espaços geográficos de concorrência mais reduzidos, sendo que em precedente mais 
recente adotou especificamente o raio de 15 km como espaço relevante de concorrência. 
Investimento “greenfield” o que, prima facie, tende a conferir-lhe caráter pró-competitivo, 
na medida em que aumenta a oferta. Porém, joint venture formada por partes atuantes no 
mesmo mercado relevante, a iniciativa pró-competitiva pode apresentar, paradoxalmente, 
caráter concentracionista, uma vez que pode reduzir os incentivos à competição, de maneira 
extensiva aos demais produtos extra-parceira.  

110 08700.001470/2013-38 BHG Modal FIP e 
Tulip Itaguaí 

Hotelaria Aquisição, pelo BHG Modal FIP, de participação societária equivalente a 53,335 do capital da 
Tulip Itaguai , anteriormente detido pela BHG Brazil Hospitality Group, quotista do FIP BHG.  
Trata-se, portanto, da transferência do controle integral da Tulip, até então exercido pela 
BHG, que passa a ser compartilhado com os demais cotistas do FIP BHG.  Entrada do seis 
demais cotistas do FIP no controle da Tulip induz à notificação da operação.  Constitui em 
investimento do FIP na construção de um empreendimento hoteleira em Itaguai, RJ. O CADE 
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TEM delimitado o mercado relevante geográfico de hotelaria como municipal  

111 08700,001014/2013-98 Wells Fargo Aircraft e 
Aolon Aerospace  

Leasing operacional Joint Venture entre Wells Fargo e Avolon, com participação societária de outras duas 
empresas em confidencialidade, para a formação de empresa que atue no mercado de 
leasing operacional de aeronaves, chamada Avolon Capital Partners . Cita definição de 
leasing operacional do site da ABEL.  Acesso restrito nas descrições antes e pós operação. 
Utilizado o Relatório Espacial de Finanças de Aviões Flightglobal 2012 o mercado de 
arrendadoras e administradoras de aeronaves é mundial. Cita o AC 08012.000239/01-41 
onde o mercado foi mundial. Não há sobreposição horizontal, considerando que a Wells 
Fargo não atua no mercado de leasing operacional de aeronaves.  

112 08700.001218/2013-29 BHG Modal FIP E 
Tulip Campos 
Hotelaria SPE 

Hotelaria Aquisição, pelo BHG Modal FIP, de participação societária equivalente a 99,99 do capital da 
Tulip Campos , anteriormente detido pela BHG Brazil Hospitality Group, quotista do FIP BHG.  
Trata-se, portanto, da transferência do controle integral da Tulip Campos, até então exercido 
pela BHG, que passa a ser compartilhado com os demais cotistas do FIP BHG.  Entrada do seis 
demais cotistas do FIP no controle da Tulip induz à notificação da operação.  Constitui em 
investimento do FIP na construção de um empreendimento hoteleira em Campo dos 
Goytacazes, RJ. O CADE TEM delimitado o mercado relevante geográfico de hotelaria como 
municipal 

113 08700.006420/2013-47 CPFL e Martifer Energia eólica Aquisição, pela CPFL-R, junto a Martifer, de 100% do capital social da Rosa dos Ventos 
Geração e Comercialização de Energia, que atua por meio de duas centrais de geração de 
energia eólica e um projeto eólico na região Nordeste.  A jurisprudência do CADE no tocante 
ao mercado de geração de energia elétrica não se encontra, neste momento, sedimentada. 
Em julgados recentes, o CADE já segmento ou mercado de geração de energia elétrica por 
matriz elétrica e, no tocante à dimensão geográfica, em subsistemas. O CADE também já 
definiu o mercado de forma mais ampla, considerando que haveria concorrência efetiva 
entre todas as matrizes de energia elétrica, em todo o país. SG, no caso, adotou como 
possibilidade a substituição de toras as matrizes , em todo o país; e um cenário mais 
restritivo, considerando as diferenças entre matrizes e no mercado relevante geográfico 
conservado.  Dados retirados do Relatório Anual 2012 da CPFL. Não haveria nexo de 
causalidade entre a operação e potencial de poder de mercado (já que a operação resulta 
em mais de 35% do mercado restrito), uma vez que isso já era pré existente (34,3% para 
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CPFL). No cenário mais amplo, o percentual resultante é muito baixo. 

114 08700.006328/2013-87 Itaú Unibanco e 
Citibank (Credicard) 

Cartão de crédito, 
crédito pessoal, crédito 
consignado 

Aquisição, pelo Itaú Unibanco, de determinas empresas do Citibank, que concentram os 
negócios de cartão relacionados à marca Credicard. Vieram outras operações. Assim, o 
impacto estaria no mercado de concessão de crédito à pessoa física sem garantias; de 
emissão de cartões de crédito; e empréstimos pessoais. Define o mercado relevante como 
sendo de âmbito nacional (política e análise de crédito nacional,  pouca margem para o 
gerente local, acesso à distância e atuação de correspondentes) e em crédito de livre 
utilização PF (incluindo cheque especial, crédito pessoal sem consignação e CDC exceto para 
veículos); empréstimo consignado; financiamento para aquisição de veículos e cartões de 
crédito. Com relação a esse último mercado, reconhece que está havendo fortes alterações 
(ex. mobile payment e funcionalidade no PÓS) no mercado, porém, isso não está sendo 
efetivo para alterar as características que prescindem da aquisição de um cartão (ponto de 
atenção). Mais uma vez, reconhece que cartão de crédito é um mercado singular e dele 
também se excluem os cartões private label, que tema aceitação restrita, e cartões de 
débito. Reconhece que não há na jurisprudência do CADE informações prestadas pelas 
requerentes ou concorrentes que indiquem a necessidade de segmentação do mercado de 
cartões de e crédito, por exemplo, em níveis de renda, para análise antitruste. Mesmo que 
fosse feita a segmentação, os principais agentes atuam em todos os segmentos, e é provável 
que a dinâmica seja semelhante para todos os cartões (Bradesco). Vide nota de rodapé 20 do 
parecer. Indicação do HHI utilizado pelo DoJ e da Comissão Europeia (no nosso caso, 
demonstrando que é baixo no mercado de crédito de livre utilização, financiamento de 
veículos e consignado, não havendo nexo de causalidade entre a operação e um possível 
exercício de poder de mercado). Em cartões de crédito, observou um resultado de 2273 
pontos de HHI e delta de 274,7 revelando ser um mercado concentrado. Condições de 
rivalidade foram suficientes para afastar preocupações concorrenciais, não sedo necessária 
análise de entrada no mercado. Em rivalidade, apontou-se o crescimento do setor que foi 
absorvido por diferentes agentes do mercado e não está limitado às requerentes. Ao 
contrário, houve queda importante para o Citi e para o Itaú. Todos registraram crescimento 
em receita e continuam sendo competidores ativos no mercado. Com a aquisição, Itaú 
Reforça sua posição mas não inviabiliza a rivalidade no mercado (vide nota 31). Reconheceu 
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o multihoming de 3,5 cartões por consumidor. Presume que o consumidor tem vários outros 
cartões ao identificar que Itaú ao emite grande quantidade para não correntista. Reconheceu 
o alto grau de rotatividade (cancelamentos vs ativações). Inexiste cláusula de não 
concorrência.  

115 08700.007287/2013-46 BSN Medical e Neve 
INA 

Produtos médicos Aquisição, pela BSN, de 100% do capital social do Grupo Neve. BSN é uma empresa não 
operacional, constituída em razão da operação. BSN Medical não está presente diretamente 
no mercado brasileiro. Quantidade der produtos da BSN Medical foi vendida no Brasil por 
meio de distribuidores independentes. Produtos exportados para o Brasil não podem ser 
considerados substitutos perfeitos do produto da empresa adquirida. Portanto, dado a baia 
quantidade de venda no Brasil, tem-se que a operação, na prática, é uma substituição de 
agente econômico, não havendo que se falar em efeitos derivados de uma possível 
sobreposição horizontal entre as partes.  

116 08700.005965/2013-36 VMB e Lupatech  Tubos utilizados na 
produção de petróleo e 
gás 

Aquisição, pela VMB, dos ativos fixos existentes, máquinas, equipamentos e instalações 
somente da unidade Lupatech Rio das Ostras. Não foram encontrados precedentes que 
amparassem uma delimitação mais precisa de mercado relevante. Serviços não são 
substitutivos, mas são complementares. Com relação a operação, a soma das participações é 
extremamente conservadora e não retrata os efeitos da operação, pois não necessariamente 
apresenta efetivo aumento de participação; não envolve aquisição de carteira de clientes, 
mara ou participação societária das quais decorra imediato efeito ao VMB 

117 08700.001587/2013-11 BMG Rights e The 
Sanctuary 

Gravação musical Aqusição, pela BMG, de todas as ações do capital social da Sanctuary Records. Operação 
resultado de compromissos de desinvestimentos assumidos pela Vivendi e pela Universal 
Music, no contexto da decisão proferida pela Comissão Europeia referente à aquisição do 
negócio de música gravada do Grupo EMI pela Vivendi.  A operação poderia ser considerada 
mera substituição de agente econômico, pois a BMG não atuava no mercado brasileiro de 
música gravada. Ocorre que a BMG adquiriu também a empresa de gravação musical Mute 
(AC 08700.001431/2013-31) em data próxima à operação analisada, também consequência 
da decisão da Comissão Europeia acima citada. Assim, haveria concentração horizontal. Não 
houve definição de mercado relevante em função dos faturamentos irrisórios. 

118 08700.006419/2013-12 Aspen Pharmacare e 
Marck Sharpe 

Medicamentos Aquisição, pela Aspen, de determinadas unidades produtivas de APIs (princípio ativo) da 
Merck, bem como uma opção de compra concedida à Aspen Global (subsidiária da Aspen) 
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para aquisição dos direitos de comercializar alguns produtos farmacêuticos no mundo. As 
partes alegaram que a Aspen não oferta no Brasil nenhum dos APIs QUE ESTÃO SENDO 
ADQUIRIDOS. Todavia, em razão de a Glaxo Group deter 18,59% de participação no capital 
social da Aspen, houve solicitação de informações sobre os produtos ofertados pela Glaxo no 
Brasil. Não se verificaram sobreposições diante da classificação utilizada pela Organização 
Mudnial da Saúde (adotada em precedentes do CADE) (Níveis ATC-4 E ATC 5). Também 
houve utilização de registros de medicamentos na ANVISA 

119 08700.005190/2013-07 Veolia e Proactiva Tratamento de águas 
(coleta de residos 
industriais privados não 
perigosos e coleta de 
resíduos perigoso) 

Consiste na aquisição, pela Veolia, de participação correspondente a 50% da Fomento de 
Construcciones Y Contratas das ações da Proactiva.  Veolia passará a deter 100% da 
Proactiva, passando a ser a única acionista e, consolidando o controle. Relações horizontais e 
verticas são preexistente à operação, uma vez que, anteriormente, Veolia já detinha metade 
das ações da Proactiva. A Veolia atua também nesses mercados pela CLE Brasil. Conforme 
julgados anteriores do CADE, não há consenso sobre aos mercados relevantes (coleta de 
resíduos sólidos industrias perigosos e não perigosos). Vide julgados citados na nota de 
rodapé 1. Algumas vezes, a dimensão foi nacional, regional ou limitado a uma distância 
máxima para transportes.  Porém, CLE tem apenas uma cliente a tua exclusivamente dentro 
das instalações dela. Não presta serviços a outros clientes do mercado. Utilizou o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente para definir as participações 
de mercado.  

120 08700.007026/2013-26 CGPE VI (Capital 3), 
CIPEF VI (Capital 4) e 
QGOG Constallation 

prestação de serviços 
de perfuração e serviços 
correlatos 

Subscrição, pela Capital 3 e 4, de nova ações do capital social da QGOG Constallation, 
representativas de 8,39%. Capital 3 e 4 são Ltdas. de constituídas pelo Capital Group como 
veículos de investimento. Capital Group é um fundo de investimento a longo prazo. Possui 
participação no IBMEC Educacional. Trata-se de aumento de participação. A operação de 
entrada do Capital Group no capital social da QGOG Constallation foi apreciada pelo CADE e 
aprovada sem restrições. Tratava-se de mera substituição de agente econômico no setor de 
prestação de serviços de perfuração e serviços correlatos.  A operação representa uma 
reestruturação societária, porém, foi olhado o critério de quotistas e investidas, conforme 
resolução nº 2. 

121 08700.006431/2013-27 Abril Educação, ACEL, 
CEI e ABEI 

Educação (do infantil ao 
ensino médio) 

Aquisição, pelo Grupo Abril de 100% do capital social da ABEI, CEI e ACEL , que juntas 
compõe os Colégios Sigma. Não há sobreposição horizontal nem integração vertical, à 
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exceção do mercado de editoração de livros. O Grupo Abril não atua no Distrito Federal, nos 
segmentos explorados pelo Colégio Sigma. O CADE define a dimensão geográfica relacionada 
e esse mercado como local, considerando os raios de influência das unidades de ensino 
adquiridas (voto do Cons. Elvino no AC. 08012.004591/2011-91). Quanto a integração 
vertical, não seria racional o Grupo Abril vender livros somente para o Colégio Sigma. Se 
houvesse uma tentativa de fechamento de mercado, o número de aproximadamente 5,1 mil 
alunos do Colégio Sigma claramente não seria suficiente para compensar a perda no 
fornecimento de livros para as demais escolas do Brasil. De mesma forma, não seria razoável 
uma tentativa de fechamento de mercado do colégio Sigma da frente as demais editoras 
concorrentes do Grupo Abril, haja vista que esta teria ainda todas as escolas do pais para 
distribuírem seus livros.  

122 08700.006572/2013-40 Warburg Pincus, 
General Atlantic, 
Banco Santander 

Mercado de gestão de 
recursos de terceiro.  

A Warburg e a General Atlantic irão adquirir por meio de seus fundos geridos ou 
assessorados, o controle conjunto da Santander Asset Managemente. Warbug  deterá 
26,875 e a General Atlantic 23,125. O negócio abrange todas as atividades da SAM, inclusive 
aquelas desenvolvidas no Brasil pela Santander Brasil DTVM. Potencial sobreposição 
horizontal e verifica entre a XP Gestão de Recursos pertencente ao Grupo General Atlantic e 
o Santander. Porém é baixa a participação das requerentes no mercado, segundo o Ranking 
de Gestão de Fundos de Investimentos elaborado pela Andima.   

123 08700.001267/2013-61 TOTVS e uMov.me Aplicações móveis 
(aplicativos) 

Aquisição, pela TOTUS,de 20% de participação no capital social da uMove.me, com 
compromisso de compra da integralidade das ações no prazo de 4 anos, além de 
investimento inicia por dívida conversíveis em ações. Trata-se de investimento em startups. 
Houve sobreposição no mercado de Mobile Enterprise Applications. Partes apresentara 
estimativas com base em dois relatórios (Sybase e Gartner). Portifólio de serviços das partes 
são complementares.  

124 08700.001431/2013-31 The Echo Label (TELL) 
e EGH1  

Gravação musical 
(música gravada)  

Aquisição, pela TELL, de todas as ações da Mute Holdco, que inclui a sua subsidiária integral, 
Mute Limited, que detém todas as ações da Mute Records e da Administration Internacional. 
TELL  é subsidiária da BMG Rights. Operação é resultado dos compromisso de 
desinvestimento assumidos pela Vivendi e pela Universal Music no contexto da decisão da 
Comissão Europeia no caso referente à aquisição do negócio de musica gravada do Gruo EMI 
pela Vivendi.  Aquisição da Sanctuary em data próxima fez com que aventou-se uma 
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concentração horizontal. Deixou-se de definir o mercado relevante (seja em gênero, seja 
geral0 tendo em vista os baixos faturamentos apresentados pelas partes no Brasil (dado do 
IFPI). A BMG passará a atuar no mercado de edição musical 

125 08700.001262/2013-36 BMG Rights e Sony-
ATV 

Direitos musicais 
(edição musical) 

BMG adquirirá da Sony/ATV e outros todos os direitos, diretos e indiretos, referentes ao 
capital social das empresas denominada Companhias, as quais detêm direitos autorias de 
músicas de diversos autores (catálogo musical). A operação é resultado de compromissos de 
desinvestimento assumidos pela Mubadala e pela Sony no contexto da decisão da Comissão 
Europeia referente à aquisição da EMIS pelo consórcio liderado pela Sony e Mubadala.  

126 08700.006507/2013 Dow Agrosciences e 
GDM Licenciamento 

Sementes de milho e 
soja 

Constituição de joint venture entre Dow e GDML, cuja atividade será a produção e 
comercialização de sementes de soja e milho sob os nomes comercias e marcas da própria 
joint venture. Embora não a GDML não atue diretamente na comercialização de sementes de 
soja, não se pode descartar sua atuação nesse segmento, visto que esta é titular de direitos 
de propriedade intelectual relevantes ao segmento de sementes de soja, em especial no que 
diz respeito às sementes de soja geneticamente modificadas. Mercado nacional. Alguns 
julgados referidos na nota 1.  

127 08700.006488/2013-26 VRG (Gol) e Alitália Codeshare – linhas 
aéreas – voos  

Acordo de compartilhamento de voos, com o objetivo de aumentar as opções de voo aos 
clientes de ambas as companhias e expandir o alcance geográfico das partes (codeshare). 
Partes requereram o não conhecimento por ser voos não coincidentes, mas 
complementários, sendo que não interferem a autonomia e a independência de uma parte 
com relação à outra. SG citou vários casos e mencionou que acordo de codeshare devem ser 
conhecidos independente de coincidência ou complementaridade de voos.  Isso é matéria de 
mérito. Há menção sobre a potencialidade lesiva de codeshare, em certas circunstâncias, em 
que pese seus efeitos positivos. “Esses acordos também levam questionamentos sobre 
arrefecimento da concorrência entre as empresas instaladas, pois pode, a depender do caso, 
diminuir o interesse em explorar novos nichos de mercado ou potencializar ligações de baixa 
demanda. Além disso, o contato mais próximo entre empresas pode levantar dúvidas sobre a 
possibilidade de coordenação de frequências de voos e de tarifas.” Citado estudo da 
Comissão Europeia, de 2007, intitulado Competition Impacto of Airline Codeshare 

Agreements. Go não oferta voos para Italia e tampouco para a Europa, somente dentro do 
território nacional ou partindo/saindo para determinado países da América do Sul, Caribe e 
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Estados Unidos.. Não há, portanto, sobreposição horizontais decorrente da operação.  

128 08700.006893/2013-44 BTG Pactual YS e 
Brasil Telecon 

Telecomunicações, pela 
transmissão de dados 
corporativos via cabo 
submariso 

Aquisição, pela BTG Pactual, da totalidade do capital social da Brasil Telecom Cabos 
Submarinos, atualmente de propriedade do Grupo Oi. A operação representa a entrada do 
BTG Pactual no segmento de telecomunicações, pela transmissão de dados corporativos via 
cabo submarinos. Não há sobreposições ou integração vertical. A operação representará 
uma desverticalização entre as empresas do Grupo Oi e os serviços prestados pela Brasil 
Telecon Cabos Submarinos. 

129 08700.005281/2013-34 VCB Comunicações e 
TNL PCS (Oi) 

Prestação de serviços 
de TV por assinatura e 
acesso à internet 

Aquisição, pela VCB, de equipamentos de telecomunicações, marcas e domínios de internet 
usados para a prestação dos serviços de TV por assinatura e acesso à internet com base em 
redes HFC (hybrid fiber-caxial) em Belo Horizonte, Barbacena, Poços de Calcas e Uberlândia. 
Trata-se de mera substituição de agentes econômicos, inexistindo sobreposição horizontal 
ou integração vertical, uma vez que a VCB não presta serviços nas cidades envolvidas na 
operação e a OI vai manter a oferta de serviços de TV por assinatura e de acesso à internet 
banda larga por intermédio de outras tecnologias distintas da HVC, tais como 3G E 4G e 
outras. O negócio prevê ainda que a Oi tornará possível a migração dos seus clientes 
afetados pela avença para a VCB . A operação, a princípio, fomenta a desconcentração dos 
mercados de televisão por assinatura e de acesso à internet banda larga fixa nos municípios 
acima citados. Trata-se de alienação de ativos que permitirá a entrada de um agente 
econômico que até então não oferecia serviços de telecomunicações nas localidades 
mencionadas. A Oi continuará a oferecer os serviços nos municípios da operação por meio 
de tecnologias distintas. Observe que a SG mencionou que os ativos envolvidos foram 
adquiridos pela Oi quando da compra da Way TV. Nessa oportunidade, o CADE definiu os 
mercados envolvidos na operação era os de TV por assinatura, independente da tecnologia 
empregada nos meios de distribuição de canais de programação e de acesso à internet 
banda larga, inclusive o acesso móvel, nas praças retro referidas.  Ressalta que no AC 
53500.031787/2006, entendeu que o mercado de acesso a banda larga fixa constitui 
mercado distinto à banda larga móvel, em razão da significativa diferença de preço dos 
serviços considerados. Ver também AC 5300.008391/2008. Há outras empresas no grupo  
Blue Interactive (VCB) que prestam serviços de internet e de TV por assinatura, logo, 
horizontalmente relacionadas. Porém, são em outras cidades não envolvidas na operação”.  
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130 08700.006723/2013-60 Rio de Janeiro 
Refresco e 
Companhia de 
Bebida Ipiranga 

 Aquisição, pela RJ Refresco, de 100% das ações da Ipiranga. Ambas são engarrafadoras do 
Sistema Coca-Cola, mas com âmbitos de atuação completamente diferentes, conforme 
relação contratual com a The Coca-Cola Company e grupo Heineken.  Não se verifica, 
portanto, sobreposição horizontal em função de as áreas geográficas que atuam as 
engarrafadoras serem diferentes. Ressalte-se que o contrato de franquia celebrado pelas 
partes com ao The Coca-Cola Company estabelece limites geográficos de atuação para 
atuação das franqueadas de forma que esta não concorram entre si, conforme já exposto em 
diversos julgados do Conselho citados no parecer.   

131 08700.006438/2013-49 FL Holding Brasil e 
Expresso Judiaí 
Logística e 
Transporte (EJ). 

Prestação de serviços 
de logística, 
especificamente 
transporte rodoviário e 
armazenagem. 

Aquisição da EJ pela FJ Holding. Ej é empresa familiar que pertence a quatro irmão, cada um 
com 25% das cotas. O CADE já considerou os serviços de logística tanto de forma agregada 
quanto segmentada, em dimensão nacional (vide votos referidos no parecer). Em razão da 
segmentação (rodoviário de cargas, dedicado de cargas, armazenagem e cargas em regime 
aduaneiro) haveria algumas sobreposições. As partes sustentam que há significativa 
diferenciação entes os serviços de transporte de carga realizado. Assim, enquanto FL 
Logística atua no mercado de coleta de carga dos produtores para transporte até os 
armazéns no mercado FTL (Full Truck Load) a EJ atua principalmente na distribuição 
secundária no denominado LTL (Less than Truck Load – carga fracionada) , isto é, no 
transporte entre armazéns e varejistas.  Por essa razão, a EJ afirma precisar de uma rede 
robusta de operação de “cross docks” (vide definição no parecer). A F não se vale de 
operações desse tipo, já que opera no transporte de um único produto em um único cliente, 
partindo da sua planta fabril até os armazéns.  

132 08700.006494/2013-83 Unimed-Rio e Golden 
Cross 

Planos de saúde de 
contratação 
individual/familiar para 
cobertura médico-
hospitalar e planos de 
saúde de contratação 
individual/familiar para 
cobertura odontológica. 

Aquisição, pela Unimed-Rio, da totalidade da carteira de beneficiários de planos de 
assistência à saúde individuais e/ou familiares da Golden Cross. Golden Cross continuará 
operando sua carteira de planos de saúde coletivos, empresariais ou por adesão, tanto no 
segmento médico como no exclusivamente odontológico. Como houve sobreposição (quadro 
de setores de ação), faz-se necessário delimitar o mercado relevante. A jurisprudência do 
CADE tem reiteradamente delimitado, sob a ótica de produto, o segmento de planos de 
saúde em quatro mercados relevantes: plano médico individual/familiar; coletivo, 
exclusivamente odontológico individual/familiar e exclusivamente odontológico coletivo. No 
que se refere ao segmento de serviço médico-hospitalar, o CADE vem subdividindo os 
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mercados da seguinte forma: Centro Médico, Hospital-Geral, Hospital para Casos Graves e 
Hospital Especializado. A diferença está na sesta de serviços e pelo grau de especialização e 
complexidade que disponibiliza ao consumidor. No plano geográfico, é definido o mercado 
relevante conforme as menores áreas de atuação dos planos de saúde. Assim, ainda que a 
distribuição ocorra nacionalmente, adotou-se os municípios em função da concentração. Por 
sua vez, o mercado relevante de Hospitais-Gerais, a jurisprudência do CADE tem 
estabelecido como âmbito geográfico raios de 10km ou 20 minutos de deslocamento, com 
relação ao hospital afetado pela operação. A operação resultou em aumento de participação 
de mercado de 20% com acréscimo importante de share apenas no mercado de plano de 
saúde médico individual/familiar, por isso, seguiu-se a análise. Assim, utilizou-se a taxa de 
crescimento do mercado de planos no município do Rio. Reconheceu que  Unimed tem 
grande participação do mercado (+ de 20%), porém, a Amil/Amico, Hospitalar do RJ e 
Bradesco , além de participação de outros com mais de 5% que tem apresentado 
crescimento da carteira, ainda em um momento de redução absoluta do mercado, 
demonstrando existência de concorrência no setor e de abertura a incorporação efetiva 
desse novos atores. A aquisição reforça a posição de líder da Unimed-Rio mas não inviabiliza 
a rivalidade no setor. Além disso, Golden Cross era a apenas a 6º e vem perdendo redução e 
já havia solidado à ANS o cancelamento da autorização de venda de planos médicos 
individuais. A possibilidade de fechamento de mercado para os concorrentes nos mercado à 
jusante e à montante também pode prejudicar o consumidor, pois tal conduta pode resultar 
na exclusão de competidores e, dessa forma, redução da oferta de produtos e serviços, com 
consequente aumentos de preços e degradação dos serviços. A operação acarreta, portanto, 
integração vertical entre planos de saúde e Hospitais Gerais e plano de saúde e centros 
médicos. Improvável fechar o mercado de hospitais para os planos, bem como de planos 
para os hospitais.  

133 08700.007610/2013-81 Rede D´or São Luiz e 
Hospital Norte D´or 

Atendimento hospitalar, 
pronto socorro e 
unidades de 
atendimento de 
urgências, atividades 

Consolidação do capital social da Norte D’Or pela Rede D’or, que já detinha 50% das ações. A 
operação não constitui sobreposição horizontal nem integração vertical entre as atividades 
da requerente, haja vista que a Rede D’or não possui outros hospitais no mesmo mercado 
relevante do hospital Norte D’or. O mercado relevante foi definindo quando da entrada da 
Unimed-Rio no capital social da Norte D’or (AC 08012.000596/2011-81, quando o 
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médicas ambulatoriais Conselheiro Pontual enfatizou que o mercado relevante de hospitais-gerais era de 
aproximadamente 20 minutos para deslocamento ou 10 quilômetros a partir do hospital 
objeto)  

134 08700.007499/2013-23 Toisa e Sealion Embarcação de apoio 
marítimo no Brasil 

Aquisição, pela Toisa, de 50% das quotas da Sealion, atualmente detidas pela Petroserv. A 
Toisa já detinha os outros 50% da Sealion de maneira que a operação é consolidação de  
controle. A Sealion presta serviço de operação de embarcações para a Toisa. Utilizou-se 
dados da Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. Havia uma exclusividade 
preexistente entre as duas.  

135 08700.007462/2013-03 Empresa 
Amazonense de 
Transmissão de 
Energia (EATE) e 
Orteng 
Equipamentos  

Fornecimento de 
equipamento e sistemas 
eletromecânicos e 
elétricos para 
fabricação montagem e 
treinamento em 
sistemas de automação, 
geração, transmissão e 
distribuição de energia  

Aquisição, pela EATE, de participação, detida pela Orteng, de 10% do capital social do 
conjunto de empresas conhecido como “Transmineira”, que é um conjunto de três 
concessionárias de transmissão de energia elétrica.    A Alupar, acionista controladora da 
EATE, já participa do capital social da Transmineira através de usa controlada, Transmineira, 
assim como a TAES, também acionista da EATE, pertence ao Grupo Cemig., que também já é 
acionista da Transmineira. Todas as sobreposições horizontais e verticais são preexistentes, 
uma vez que os principais acionista da EATE já detinham participação relevante na 
Transamérica. Conforme julgados do CADE, tem0p-se que o setor de transmissão é 
caracterizado por se um monopólio natural. As concessionárias,1 em regra, não concorrente 
entre si no desenvolvimento de atividades de transmissão, sendo um setor fortemente 
regulado pela ANEELO. Todos os agentes deste mercado estão sujeitos a regras rígidas de 
acesso e uso dos sistemas de transmissão.  

136 08700.007072/2013-25 EADS CASA E Alestis 
Aerospace 

 Aquisição, pela EADS Casa, de 54,84 do capital social da Alestis. A operação concederá 
controle exclusivo à EADS CADAS sobre Alestis, conforme acordo de acionistas firmado. 

137 08700.007489/2013-98 Hockey Parent, 
Crescent Ventures e 
HUB 

Corretagem de seguros, 
gestão financeira, 
atividade de vigilância, 
segurança privada 
monitoramento de 
sistemas de segurança, 
planos de saúde e 
assistência à empresas 

Aquisição de controle da Hub, por meio de investimento conjunto da Crescent e Hockey. 
Parecer apresenta lista de empresas do grupo atuantes em vários mercados. Os dois grupos 
econômico adquirentes não atuam, no Brasil, nos mesmos segmentos da empresa-alvo, nem 
tem empresas em serviços verticalmente interligados aos segmentos da empresa-alvo. No 
entanto, verificou-se possibilidade de sobreposição horizontal haja vista atuarem em amplo 
segmento de vigilância e segurança privada. SG solicitou que as empresas descrevessem as 
suas atividades em mais detalhe. Parte dos serviços relacionados são atinentes ao mercado 
de seguros. Principais concorrentes são corretoras de seguros, que ofertam serviços 
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semelhantes para seus respectivos clientes, tais como Willis, Marsh e AON. Dessa forma, não 
ocorre sobreposição horizontal ou integração vertical. 

138 08700.007214/2013-54 Gav Br Private 
Limitied e Gávea GP 

Incorporação imobiliária Formação de Joint venture entre Gav Br, Fraga I LLLC (Fraga) e JP Morgan, denominada 
Gávea Real Estate, para realizar investimentos de capital com detenção de participação 
direta em sociedades brasileiras com o objetivo de investir no desenvolvimento de 
empreendimentos imobiliários no Brasil.  A gestão e administração da Gávea RE JV será 
atribuída exclusivamente à Gávea GP Real Estate JV I Ltda. JV com prazo de validade de oito 
anos. O objetivo é aquisição de participação direta em SPES, com o objetivo de atuar no 
segmento de incorporação imobiliária. As requerentes alegaram que a JV não envolverá e 
afetará, de forma alguma, de forma que suas atividades de incorporação continuarão 
independentes. As partes não terão qualquer ingerência administrativa sobre projetos do 
outro que sejam desenvolvidos fora do contexto dessa empresa. Projeto inicial está em fase 
de elaboração pelas partes. Em perspectiva conservadora, não se pode destacar a 
potencialidade de sobreposição horizontal na atividade de incorporação, como resultado do 
investimento de capital. Grupo Gávea/JP Morgam tem investimentos em São Paulo, Mogi 
Guaçu, Brasília, Campo Grande e Belém. Foi verificado a existência de projetos imobiliários 
distintos. Secretaria dispensou a definição de mercado relevante, considerando as 
características da operação 

139 08700.007676/2013-71 Iguatemi Outlets e 
CSHG Brasil Shopping 
Fundo de 
Investimento 
Imobiliário (FII 
Shopping) 

Administração e locação 
de espaços comerciais 
em shopping center 

Futura aquisição pela Iguatemi Empresa de Shopping Centres, por meio de sua subsidiária 
Iguatemi Outlets e pelo FII Shopping de participação no Shopping Platinum Outlets, 
localizado em Novo Hamburgo –RS. Após a operação, Iguatemi Outlets e o FII Shopping 
passarão, respectivamente, a deter 41% e 49% do Shopping Platinum Outlets, enquanto a 
São José, atual pr0oprietária, passará a deter participação de 10%. Operação com fundo 
imobiliário. Conforme julgados anteriores do CADE, existem dois mercados relevantes 
distintos para o setor: o mercado de administração de shopping centres e o mercado de 
locação de lojas comerciais em shopping centers.  Para o primeiro, sua dimensão geográfica 
é tida como nacional, para o segundo, atem sido adotada uma dimensão mais conservadora, 
raio de 15 km, para empreendimentos em grandes cidades. Os fundos do Grupo CSHG não 
administram os shoppings centres em que investem, logo, não haverá sobreposição no 
mercado de administração. Contudo, haveria sobreposição horizontal entre o grupo Iguatemi 
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e o Shopping Platinum Outlet no segmento de administração de shopping centres , porém, o 
incremento é muito baixo. No mercado de locação de lojas em shopping center  uma vez que 
Iguatemi não detém participação em nenhum shopping centre situado em Novo Hamburgo, 
o mesmo acontecendo com os fundos imobiliários do Grupo CSHG.  

140 08700.001826/2013-33 Reckit Berncliser 
Group e Bristo-Myers 
Squib Company 

Drogas (medicamentos 
de uso humano) 

Bristol-Myers e Reckitt estabeleceram um acordo com relação aos negócio de medicamentos 
isentos de prescrição médica (over the conter – OTC) da Bristol-Myers no Brasil e no México, 
incluindo certos medicamentos OTC vendidos no Brasil, no México e nos Estados Unidos.  
Operação terá duração de três anos e se iniciarão com a transferência da Bristol-Myers para 
Reckitt, de certos ativos relacionados à produção, distribuição e comercialização dos 
referidos medicamentos OTC.  O contrato garante à Reckitt a opção de adquirir da Bristol-
Myers e suas afiliadas, após o período de três anos, alguns outros ativos subjacentes 
relacionados aos produtos (opção). Utilizada pelo CADE a classificação Anatomical Theapeuti 
Chemical (níveis ATC 3 e 4), assim, houve sobreposição quanto a aplicação dos 
medicamentos.  Porém, participação de mercado é muito pequena 

141 08700.009851/2012-84 Eletrosul – Centrais 
Elétricas e Eólica 
Cerro Chato 

Energia eólica Incorporação, pela Eletrosul, da integralidade do patrimônio do Complexo Eólico Cerro 
Chato, sendo que a incorporadora já é detentora da totalidade do capital das empresas a 
serem incorporadas. Tendo em vista que a Eletrosul já é detentora da totalidade das ações 
das empresas objeto da operação, não havendo, portanto, entrada ou saída de outro sócio 
do seu capital social, a SG entendeu que a operação não se trata de ato de concentração de 
notificação obrigatória, tratando-se, diversamente, de mera alteração societária realizada 
dentro do mesmo rupo econômico, que se justifica por conveniência financeira e 
operacional. Há diversos casos semelhantes apreciados pelo CADE, embora envolvam 
operações com minoritários. No caso, nem minoritários haverá. Logo, não há alterações 
societárias minimamente relevantes e sequer efeitos anticoncorrenciais.  

142 08700.007771/2013-75 Petrobrás, Global e 
CEP (Potiguar) 

Centrais Termoelétricas 
(energia) 

Aquisição, pela Global, da totalidade das ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, 
emitidas pela CEP, detidas pela Petrobrás, representativas de 20% do capital social e votante 
da CEP. Assim, a Global possuirá 100% do capital social da CEP. Portanto, trata-se de 
consolidação de controle. Não há, até o momento, jurisprudência consolidada do CADE a 
cerca da definição de mercado relevante nos mercados de geração de energia. O CADE já 
optou por segmentar e não segmentar o mercado relevante de produto por matriz 
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energética, por segmentar mercado relevante geográfico por subsistema ou por matriz 
energética e, por segmentar o mercado relevante considerando o Sistema Interligado 
Nacional. No caso, por não ter impacto concorrencial, a Superintendência adotou dois 
cenários possíveis> o mercado mais abrangente, sem segmentação por matriz energética ou 
por subsistema e o cenário mais conservador para esta operação que tem como mercado 
geográfico o Subsistema Nordeste, segmentado pela geração de energia termelétrica, das as 
características das usinas termelétricas da CEP e da Global. Verificar voto para analisar 
capacidade energética instalada. Não há impactos concorrenciais em qualquer cenário. 

143 08700.007682/2013-29 OEP e Unicoba Produtos eletrônicos e 
outros. 

Subscrição e integralização de novas ações pela EP, mediante a realização de aportes de 
capital em favor da Unicoba, que representarão parcela minoritária do capital social desta 
companhia em 32%. Em suma, OEP será acionista minoritária da Unicoba. Com base em 
informações prestadas, o Grupo econômico adquirente não possuir qualquer investimento 
igual ou superior a 10% em empresas horizontal ou verticalmente relacionadas à Unicoba e 
suas subsidiárias. A Unicoba somente possui atividade de manufatura de câmeras digitais por 
encomenda, não havendo integração vertical com a distribuição de câmeras digitais.  

144 08700.007325/2013-60 Autometal e 
Mahindra 

Componentes 
automotivos. 

Fusão dos negócios de fundição, forjamento, compósitos, engrenagens, produtos magnéticos 
e de estampagem de sociedades Mahindra com os negócios de forjamento do Grupo CIE 
Automotivo, ao qual pertence à Automotive. A empresa resultante da operação será detida 
diretamente em 51% pela Automotive. O Grupo Mahindra deterá diretamente 20% da 
empresa resultante da fusão e 13,5% do Grupo Automotive. A operação consiste em 
combinação na Europa dos negócios citados.  No Brasil, as requerentes informaram que a 
operação resultaria em sobreposição horizontal no setor de componentes automotivos 
produzidos pela tecnologia de forjamento. Vide definição de mercado adotada no AC 
08012.006342/2008-71. Além da baixa participação das requerentes, ressalte-se, 
principalmente, o reduzido faturamento das empresas-alvo no Brasil em 2012. Ainda que 
fossem cogitados cenários alternativos de definição de mercado relevante, mais restritos, 
hipótese esta plausível, principalmente sob a ótica da demanda, dado o reduzido 
faturamento das empresas-alvo no Brasil, é razoável supor que sua participação seria muito 
reduzida. 

145 08700.007625/2013-40 Arriba e Natulab Produtos fitoterápicos, Aquisição, pela Arriba, de aproximadamente 55,47% das ações representativas do capital 
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vitaminas, suplementos 
e medicamentos 
genéricos de marca. 

social da Natulab, por meio de subscrição de novas ações de compra de ações. A arriba é 
uma empresa brasileira constituída exclusivamente para operação e controlada por dois 
fundos de investimentos geridos por Pátria Investimento. Operação consiste na entrada de 
FIP Pátria 1 e FIP Pátria 2 no capital social da Natulab, por meio da Arriba. Foi retirada a lista 
de investimentos de outro Ato de Concentração (08700.005635/2013-40 – Private Equity AE 
Investimento e Participações, Gafisa e Alphavile. Assim, o grupo econômico adquirente não 
possuir qualquer investimento igual ou superior a 20% em empresas horizontal ou 
verticalmente relacionadas à Natulab.  

146 08700.008010/2013-30 Kinetic Concepts e 
One Equity Partners 

Tratamento avançado 
de feridas.  

Aquisição, pela Kinetic, de empresas controladas pela One Equity. Venda realizada por fundo 
de investimento. Tramitaram no CADE precedentes envolvendo tratamento avançado de 
feridas, todavia, nenhum deles chegou a delimitar o mercado relevante, dada a clara 
ausência de preocupações concorrenciais. Precedentes da Comissão Europeia tem 
distinguido claramente diferenças entre o segmento de tratamento avançado de feridas – 
que são indicados para um ambiente especial de cicatrização e o  segmento envolvendo 
tratamentos tradicionais de feridas, tais como bandagem cirúrgica, produtos de fixação e 
cotonete. 

147 08700.008025/2013-07 Dufry South América 
e Lojas Francas Brasil 

Varejo de viagem Criação de uma associação entre as requerentes para atuação no segmento de varejo de 
viagem. Dufry comprou a parte relativa a atuação nesse segmento das Empresas Brasif, que 
atuavam no Brasil (08012.002004/2006-07). Poderia se cogitar integrações verticais entre 
algumas empresas do Grupo Brasif e as atividades de varejo de viagem do Grupo Dufry. Isso 
porque o primeiro comercializa certos produtos que poderiam ser comercializados pelas 
lojas do segundo. Contudo, essas possíveis integrações verticais mostram-se irrelevantes do 
ponto de vista concorrencial, pois estes produtos teriam uma representação ínfima no 
portfólio de produtos comercializados pelas empresas de varejo de viagem Dufry. Não há, 
portanto, possibilidade de fechamento de mercado ou aumento no custo dos rivais em 
decorrência dessas possíveis integrações verticais.  

148 08700.007699/2013-70 Aspen Pharmacare e 
Glaxo 

Medicamentos 
(anticoagulantes) 

A operação consiste na aquisição, pela Aspen, de ativos relativos a dois medicamentos 
anticoagulantes, pertencentes a Glaxo. Além disso, Aspen também pretende adquirir 
determinadas unidades produtivas atualmente detidas e operadas pela Glaxo na França.  
Utilzou-se como proxy a Anatomical Therapeutic Chemical, que permite que medicamentos 
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seja m agrupados de acordo com sua composição e propriedades terapêuticas. Não há 
comercialização nenhum produto no Brasil pela Aspen com a mesma classificação da ATC. (3 
e 4) 

149 08700.007850/2013-86 WPR, Allpark e 
Brithish Car 

Patios destinados à 
remoção, liberação e 
apreensão de veículos e 
leilão de veículos 

Constituição de joint venture para exploraras atividades de construção, operação e 
manutenção de pátio destinados à remoção, liberação e apreensão de veículos e de leilão de 
veículos. Operação que envolve a Estapar (Grupo BTG Pactual); W Torre. British possui 
expertise no seguimento, enquanto demais investidores não detém experiência e são 
entrantes no ramo. A única empresa com atuação nos segmentos a serem explorados é a 
Brithish Car.  As demais sociedades teriam funções complementares. Combinação de 
expertises justificam o negócio.  

150 08700.007493/2013-56 Pontus JV Holdings, 
Emerson Electri e 
Atesyn Techhnologies 

Produtos e serviços de 
computação integrada e 
fontes de energia 
integradas.  

Aquisição do controle acionário da Artesyn, por pate da Pontus. Antes da operação, a 
Artesyn era controlada em 100% pela Emerson.  Pontus pertence ao Grupo Platinun Equity 
(também gere fundos). No Brasil, os produtos vendidos pela Artesym são fontes de energia 
integrada. Os produtos de computação integrada não são vendidos pela Artesym no Brasil. 
Os produtos de fontes de energia integradas da Artesy são geralmente instalados pelo OEMs 
para conversão e condicionamento de energia para microprocessadores e periféricos em 
uma amplitude de projetos de telecomunicações, serviços de saúde, aplicações industriais 
etc.. Não há sobreposição horizontal ou integração vertical. 

151 08700.007843/2013-84 MK Holding e 
MetoKote Holdingis 

Serviços de aplicações 
de revestimentos.  

Aquisição, pela MK, de 100% do controle acionário da MetoKote  Holdings e aquisição do 
controle acionário da MetoKote Corporation. (pertence ao fundo Platinum). A MetroKote 
pertence ao JPMorgan.  No Brasil, a Metokote possui uma subsidiária, que fornece serviços 
de electrocoating (revestimentos elétricos), poder coating (revestimentos em pó) e liquid 
paint (revestimentos líquidos). A participação é inferior a 10% no segmento de Serviços de 
Aplicação de Revestimento e Pinturas no Brasil Não há sobreposição horizontal ou 
integração com Grupo Platinum com a MetoKote Brasil. 

152 08700.008090/201-24 Capemisa Seguradora 
e Associação dos 
Profissionais Liberais 
Universitários do 
Brasil (APLUB) 

Previdência 
complementar e fundo 
de capitalização. 

Consiste na compra da carteira de negócios do Grupo Aplub pelo Grupo Capemisa. Tal 
carteira é constituída de ativos (APLUB Previdência) e um fundo de capitalização, a APLUB 
Capitalização. Mercados de previdência privada e de capitalização em consonância com a 
jurisprudência do CADE  mencionada no voto. Sobreposições horizontais bem reduzidas em 
função da baixa participação da APLUB.  
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153 08700.007680/2013-30 Britannic Strategies e 
EBX Holding 

Importação, 
exportação, venda 
armazenamento, 
distribuição e produtos 
de combustíveis 
marítimos. 

Incorporação da empresa NFX Combustíveis Marítuloms pela Britannic e pela EBX para atuar 
no Superporto de Açu, visando a importação, exportação, venda armazenamento, 
distribuição e produtos de combustíveis marítimos. A operação resulta, portanto, na 
formação de uma joint venture clássica entre Britannic e EBX , pois as partes não atuam no 
mercado de importação, exportação, venda armazenamento, distribuição e produtos de 
combustíveis marítimos. Logo, representa a entrada de um novo participante do mercado 
brasileiro de combustíveis marítimos.  No Brasil, a operação resultariam em potencial 
integração vertical, considerando o futuro fornecimento de combustível da NFX para 
embarcações de propriedade ou afretadas pelo grupo Britanni ou embarcações de 
propriedade do Grupo EBX. A LLX, empresa do grupo EBX, fornecerá um terreno para o 
desenvolvimento da joint venture no Superpor de Açu, por meio de locação.  A LLX por as 
suas subsidiárias também poderão vir a adquiri combustíveis da NFX para uso próprio.  Vale 
ressaltar que as possíveis integrações verticais resultantes da presente operação são apenas 
potenciais e, segundo as requerentes, o projeto da NFX é de fornecer combustíveis 
marítimos para empresas que não sejam pertencentes são Grupo EBX e ao Grupo Britannic 
de forma que o fornecimento de combustíveis internamente para as partes seja residual. 
Notícias veiculadas na impressa dão conta de que, atualmente, a Petrobras é monopolista no 
mercado de produção de combustíveis marítimos no Brasil. .  

154 08700.008126/2013-70 BRM Holding de 
Investimento Gloria 
S.A. e MGX 
Empreendimentos 
Imobiliários e 
Serviços Náuticos S.A 

Marinas (guarda de 
embarcações e 
prestação de serviços 
náuticos correlatos, 
bem como de espaço 
para eventos) 

Aquisição, pela BRM, de participação de 100% do capital da MGX de titularidade de Eike 
Batista, empresa que detém a concessão de uso da Marina da Glória, no Município do Rio de 
Janeiro. Mercado relevante sustentado pelas partes como sendo a Baía da Guanabara (ou, 
alternativamente, mais abrangente, o Estado do Rio de Janeiro). A BRM Marinas não possui 
qualquer marina nem controladora de qualquer sociedade que oferte serviços relacionados à 
operação. A BR Marinas controla marinas localizadas nos Municípios de Angra dos Reis e 
Mangaratiba, bem como tem projetos de desenvolvimento nas cidades de Paraty e Armação 
dos Búzios. Segundo as Requerentes, na Baia de Guanabara existem 11 estrutura náuticas de 
lazer que abrigam cerca de 4000 embarcações em vagas secas e molhadas, representando 
cerca de 30% da oferta total de vagas no Estado do Rio de Janeiro. A sobreposição, 
considerando os números de vagas 275 (100 seco e 175 molhadas), representa apenas 6,87 
no cenário mais restrito, não havendo sobreposição horizontal, posto que a adquirente não 
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atua no mesmo mercado. Se considerado o mercado mais amplo (estado do Rio de Janeiro) a 
participação de mercado da BR Marinas ainda seria inferior a 20%. 

155 08700.007979/2013-94 Maxell e Amyrus Biofene, componente 
químico desenvolvido 
pela empresa chamado 
farneseno (utilizado em 
produtos químicos 
especaizliados e 
combustíveis 

Aquisição, pela Maxwell, de notas conversíveis em ações a serem emitidas pela Amyris. 
Como resultado, a Maxwell ficará com uma participação societária que pode variar ente 
26.9% a 40,5% do  capital social da Amyris. Temassek, que controla a Maxwell, é uma 
empresa do Ministério de Finanças de Singapura. Uma relação vertical entre o querosene de 
aviação, fabricação pela Amyris e as aeronaves da Singapoure Airlines, não se verificaria 
devido à atual oferta inexiste do combustível  pela empresa no Brasil . A Amyris nem mesmo 
possui certificação apropriada para aeronaves no Brasil. Há outra relação vertical possível 
(Olam), mas partes reconhecem ser economicamente inviável. Do ponto de vista técnico e 
comercial, segundo as requerentes, o transporte de caldo ou melaço de cana devido ao 
volume necessário e à possibilidade de deterioração, mostra=se inviável se detida pela 
Amyris no Brasil localiza=se ao lado e, conectada por meio de um duto transportador por 
onde passa o cabo de cana produzido na açúcar 

156 08700.007449/2013-46 BTG Pactual SCFlor e 
Salo Lourenço 
Holdings, SCFlor e 
São Lourenço 

Cultivo madeireiro 
(silvicultura e 
consultoria e gestão de 
ativos florestais) 

Aquisição, por parte do BTG, de 100% do capital social das empresas Fazenda Santa 
Terezinha Participações e Fazenda Corisco Participações, controladas pela SCFlor e São 
Lourenço, respectivamente. Observar descrição das atividades do BTG. Empresas objeto 
atuam na gestão de ativos florestais de forma cativa, não havendo, portanto, sobreposição 
com empresa de gestão de ativos florestais da BTG (TTG).  Baixa participação de mercado 
não suscita prejuízo concorrencial em decorrência da integração vertical.  O mercado 
geográfico de silvicultura já foi delimitado pelo CADE como sendo um raio de 200km a partir 
das unidades produtoras ou mercado estadual, como uma proxy daquele raio. Além disso, 
qualquer produtor de floresta plantadas que já realize a gestão de seus ativos estaria apto a 
prestar esse serviço sem incorrer em custos significativos.  

157 08700.005381/2012-80 STR Projetos e 
Participações e 
Stigma Participações.  

Gestão de recursos 
naturais 

Aquisição, pela STR, em leilão promovido por TTG Pactual Stigma no mercado de balcão 
organizado da BMF de ações representando 99,99% do capital total da Stigma, sociedade 
holding sem atividade operacional que detém, indiretamente, por meio de sua controlada 
BTG Pactual Delata Participações, participação de 9% na STR Projetos e Participações em 
Recursos Naturais, empresa na qual a STR já detinha, indiretamente, participação de 91% no 
capital social. De acordo dom as requerentes, o único ativo relevante detido por tais 
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empresas são as ações que representam 9% do capital da STR Recursos Naturais. A 
operação, portanto, importa na aquisição indireta da participação societária remanescente 
na STR Recursos Naturais e na consolidação do controle da STR.  As partes sustentaram que a 
presente operação não seria de notificação obrigatória, uma vez que a participação 
indiretamente adquirida é inferior a 20%, enquadrar-se-ia, portanto, na exceção conforme 
regra do art. 11, da Resolução CADE nº 02. Procade se manifestou que se trata de 
consolidação indireta de controle societário, logo, caso de não conhecimento. SG acatou.   

158 08700.007780/2013-66 Raizen e STP  Aquisição de 10% do capital social da STP pela Sampa Participações, uma controlada pela 
Raízen. Adicionalmente, a STP dará início ao desenvolvimento de solução de pagamento 
automático de produtos combustíveis comercializados na Rede de Postos Raízen (Projeto 
Abastece Fácil). Raizen é uma joint venture entre Cosan e Shell, logo, descrição dos dois 
grupos econômicos foi realizada. A STP é titular do Sem Parar, Via Fácil e Onda Livre, 
soluções de cobrança eletrônica de tarifas de pedágios em rodovias e shoppings center e 
demais localidades. Pertence ao Grupo CCR (Camargo Correa). Observa-se que as atividades 
dos grupos adquirentes (Cosan e Shell) poderiam ser consideradas, em parte, verticalmente 
relacionadas à atuação da STP, particularmente à nova solução que se deseja desenvolver, 
como consequência à operação. Entretanto, essa potencial integração não suscita 
preocupações anticoncorrenciais, pois: (i) trata-se de produto novo, a ser desenvolvido, que 
dependerá de adaptações de tecnologia; (ii) os postos da Raizen não estão obrigados a 
adotar essa nova solução de cobrança de combustíveis; (iii) existem no mercado diversas 
outras distribuidoras e revendedores de combustíveis com os quais poderiam ser 
desenvolvidas soluções de pagamento parcerias, ; e (iv) não é provável o fechamento de 
mercado ou aumento de custo dos rivais em decorrência da presente operação, uma vez que 
a solução a ser formulada representa mais um meio de pagamento eletrônico que não 
impede que os demais sejam utilizados e que, segundo as requerentes continuarão a ser 
aceitos na rede de postos Raízen; Cita a criação da ConnectCar, conforme AC 08700.004201-
2012-42, onde Ipiranga e Odebrecht fecharam acordo de investimento para a criação desse 
sistema de solução de cobrança automática de pedágios, estacionamentos e combustíveis, 
semelhante à operação em análise.  

159 08700.008045/2013-70 Louis Dreyfus e GDM Multiplicação, Aquisição, pela GDM, de 20% das cotas da Macrosseds Sementes, subsidiária integral da LDC 
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Licenciamento produção, venda e 
distribuição de 
sementes de soja. 

Brasil. Haveria integração vertical referente à produção de sementes (grão) de soja (mercado 
upstream) e a comercialização de grão de soja (mercado dowstream). A GMD deseja tornar-
se acionista da Macroseeds no contexto de uma associação com LDC Brasil, que visa 
instrumentalizar o interesse das partes em atribuir à Macroseeds o desenvolvimento das 
atividades de compra e multiplicação de sementes básicas de soja, bem como a 
comercialização das respectivas sementes. Assim, além da compra e venda de ações, vários 
contratos foram celebrados (Fornecimento, consultoria, etc.). Para as partes, a operação 
representa a entrada da LDC Brasil no segmento de multiplicação, produção e 
comercialização de grãos de soja. A operação não suscita preocupação concorrencial por não 
haver sobreposição horizontal (a empresa objeto da operação não desenvolve qualquer 
atividade econômica). A integração vertical verificada não gera preocupações concorrenciais 
na medida em que o volume máximo de sementes é baixo  

160 08700.008173/2013-13 Warburg Pincus e Pet 
Center 

Comércio varejista de 
artigos para animais, 
rações e animais 
domésticos, produtos 
veterinários e outros. 

Aquisição e subscrição de ações representativas de 50% mais uma ação do capital social da 
Pet Center pela Warburg Pincus. Envolve a Pet Margina e a Pet Eldorado. A Pet foi 
constituída para a operação e controlada por pessoas física e congregará determinados 
ativos e passivos pertencentes à Pet Center Eldorado e Pet Center Marginal. Não há no 
portfólio do Grupo da Warburg (WP) outra empresa com atuação, no Brasil, em mercado 
relacionado, horizontal ou verticalmente ao da empresa Pet Participações, na qual o grupo 
tenha participação igual ou superior a 20%. 

161 08700.008256/2013-02 Casino e Península 
(Abílio Diniz) 

Comércio varejista de 
mercadorias em geral 

Permuta de ações entre Cassino e Península, resultando na consolidação do controle da 
Wilkes pelo Grupo Casino. A Wilkes é controladora da CBD, que controla o Grupo Pão de 
Açúcar. Trata-se, portanto, de consolidação de controle do Casino.  Casino atual no 
segmento informado ao lado, de maneira indireta, por meio do Grupo Pão de Açúcar, por 
isso, a operação não gera sobreposição horizontal ou integração vertical, não havendo 
qualquer outro investimento do Grupo Casino em território brasileiro.  

162 08700.008502/2013-26 Amsted Rail Brasil e 
Amsted Maxion 
Fundição 

Equipamentos 
Ferroviários 

Compra, pela Amsted Rail, dos ativos e estoque de montagem de roda, eixo e negócios de 
rolamento de locomotivas, pertencentes à Amsted Maxion. A compradora, Amsted Rail é 
detentora de 50% do capital da Amsted Maxion. Os outros 50% pertence a empresa Iochpe-
Maxion. Trata-se ce contrato de compra de ativos. A relação vertical entre o grupo Amsted 
Industrie e Amsted Maxion é pré existente, uma vez que, anteriormente à operação, a 
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Amsted Rail já detinha 50% de participação da Amsted Maxion. Reforçando a ausência de 
nexo causal relativo à relação vertical entre as partes, a Amsted Rail atua no mercado 
brasileiro apenas por intermédio da Amsted Maxion, suja joint venture com Iosche-Maxion. 
Ademais, a Amsted Maxion já adquire os componentes importados pela Amsted Rail. 

163 08700.007763/2013-29 Comercial 
Importadora de 
Pneus (Pneuac), 
Campneus Lider e 
Distribuidora 
Automotiva  

Fabricação e revenda 
(distribuição) de pneus.  

Trata-se de consolidação das atividades econômicas da Pneu ac, Campneus e Abouchar em 
uma única sociedade (a própria Pneu ac), envolvendo, incorporação da Campneus pela 
Pneuac, transferência de ativos da Dasa ara a Pneuac, aumento de capital e transformação 
da Pneuac em S.A, IGRESSO DE OUTRO SÓCI PESSOA FÍSICA. Concentração da Pneuac e 
Campneus já foi analisada pelo CADE por meio do AC 08012.005358-43, DESSA FORMA, A 
ÚNICA ALTERAÇÃO DNA ESTRURTA DO MERCADO REFERERE-SE À AQUISIÇAÕ DA Abouchar, 
que juntamente com a Pneu ac e Campneus, passarão a compor um única sociedade, a 
Pneuac. . As partes apresentaram apenas o Memorando de Entendimentos, dado que o 
Contrato de Associação não havia sido assinado à época pelas partes antes da apresentação 
da presente operação a Superintendência-Geral. Resulta a operação em sobreposição 
horizontal entre as atividades ligadas à revenda de pneus e integração vertical entre a 
produção de pneus pelo grupo Pirelli. Vide menção no voto de precedentes sobre o mercado 
relevante de produto (pneus). Concluiu-0se que existem diversas lojas em todos os 
municípios que de alguma forma serão influenciados pelo AC, capazes de contestar um 
possível abuso de poder de mercado na revenda de pneus.  

164 08700.007899/2013-39 
2º caso de gunjumping 

Petrobras e Total 
E&P 

Exploração de bacia de 
petróleo e gás natural 

Aquisição, pela Total, da participação de 50% dos direitos e obrigações referentes a 
determinado Contrato de Concessão, detido pela Petrobrás, que prevê a exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural em determinados blocos, localizados 
na Bacia de Pelotas, off shore do Estado do Rio Grande do Sul. Os blocos estão na fase de 
exploração. Após a operação, a Petrobras permanecerá como empresa operadora das 
atividades nos blocos envolvidos. Partes sustentaram a não obrigatoriedade de notificação, 
combase em ofício da ANP. Apresentaram parecer da Paula A. Forgioni, no qual apontou que 
a operação se subsume à exceção de apresentação ao CADE por ser decorrente de licitação e 
que essa licitação ocorreu previamente quando da compra do leilão para cessão do contrato 
de exploração dos blocos.  Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ingressou 
na qualidade de representantes dos setores e requereu habilitação como terceiro 
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interessado.  Defendeu o não conhecimento da operação. Superintendência-geral reinterou 
posicionamento dado em OGX/Petrobrás sobre o conhecimento da operação.  Resgata 
parecer 182/2013 da PFE/CADE/PGF/AGU. No mérito, Total não possui ativos em produção 
no Brasil. O ativo referido no Contrato da Operação é não operacional (ativo em fase 
exploratória), logo, não haveria sobreposição horizontal nem integração vertical, haja vista 
que a Total não possui , atualmente, participação no mercado brasileiro de exploração de 
petróleo. No entanto, uma vez que a Total detém participação em outros blocos de 
exploração de petróleo no Brasil, embora não na fase de produção, suscitar eventual 
concentração horizontal na exploração de petróleo e gás natural no Brasil, a qual, 
futuramente, pode dar imagem a uma sobreposição horizontal no mercado de produção de 
petróleo, a depende dos resultados Os blocos detidos pela Total e aqueles objeto da 
operação são pouco significantes em face do total de blocos e de exploração/produção no 
Brasil. O compartilhamento de ativo entre Petrobras e Total pode ser visto como uma 
desconcentração de mercado. O instrumento contratual utilizado, (Farmout Agreement) foi 
celebrado há cerca de cinco meses  e apresenta cláusulas prevendo direitos e obrigações 
imediatas, que podem ser consideradas evidências de não obediência à regra do novo 
sistema.  Há recomendação de ir o Tribunal para julgamento de gun jumping., de acordo com 
o caso OGX/Petrobrás. Deferida participação do IBP como terceiro interessado  

165 08700.008245/2013-22 Anglo Ferrous, Cliffs 
International e Anglo 
Ferrous Amapá 
(objeto) 

Mineração Trata-se de consolidação de controle, em que a Anglo Brasil adquire as ações remanescentes 
(30%) do capital social do Anglo Amapá, dirigida pela Cliffs, passando a Anglo Brazil a deter a 
totalidade do capital da Anglo Amapá. Sem problemas concorrenciais.  

166 08700.079808/2013-91 Alliance One Brasil e 
Condomínio Rural 
Elizeu Zulmara Maggi 
Scheffer  

Produção, 
processamento 
comercialização de 
tabaco 

Joint venture entre Alliance e o Condomínio para desenvolver atividades relacionadas à 
produção, processamento comercialização de tabaco. As requerentes destacaram que a 
Alliance não atua na produção de folhas de tabaco, sendo que ela apenas adquire folhas de 
tabaco de fumicultores com os quais possui relacionamento comercial. Não haveria, 
portanto, sobreposição horizontal. Por outro lado, as folhas de tabaco são insumos para 
atividades de processamento e comercialização de tabaco processado, logo, a operação 
resulta em integração vertical pelas atividades de produção de folhas de tabacão (mercado 
upstream = segmento de atuação da Scheffer) e de processamento e comercialização de 
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tabaco (mercado downstream – desenvolvida pela Alliance). As requerentes esclarecem que 
os processadores de tabaco estão localizados na região sul, mas podem adquirir folhas de 
tabaco de produtores localizados em qualquer região.  Utilizados bases de dados da 
Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) para definir o mercado geográfico (nacional e 
regional). Definição geográfica mais restrita (regional), a Scheffer teria participação entre 0 e 
10% no segmento de folhas de tabaco na Região Centro-Oeste, isso se repetindo no cenário 
nacional, sendo, portanto, sem riscos ao ambiente concorrencial.  

167 08700.007983/2013-52 Spal Indústria 
Brasileira de Bebidas 
e Spaipa Indústria 
Brasileira de Bebidas 

Engarrafadoras de 
bebidas 

Aquisição, pela Spal, de 100% das ações da Spaipa. A aquisição se dará de forma indireta, 
tendo em vista que a Spal pretende adquirir as empresas holdings controladoras da Spaipa.  
A Spal, por consequência, adquirirá também a participação da Spaipa nas empresas Leão  
Alimentos e Bebidas e Foutain Água Mineral.  Tanto Spal como Spaipa são atualmente 
engarrafadoras franqueadas do Sistema The Coca-Cola Company no Brasil, porém, com atual 
em territórios distintos . Não se verifica sobreposição entre as atividades da Spal e Spaipa 
uma vez que atuam em áreas geográficas diferentes.  O Contrato de franquia celebrado pelas 
partes com a The Coca Cola Company estabelece limites geográficos para atuação das 
franqueadas, de forma que esta não concorram entre si, conforme já exposto em diversos 
julgados do CADE. Portanto, considerando que, por imposição contratual, as requerentes 
não atuava, nem antes da operação em tela nos mesmos mercados geográfico, conclui-se 
que a operação não apresenta prejuízos à concorrência no setor, dado que não implicará 
concentração entre agentes concorrentes, conforme jurisprudência do conselho citada na 
decisão 

168 08700.007918/2013-27 Sika AG e Akzo Nobel Adesivos para 
construção (adesivos 
para fixação de azulejos, 
compostos de 
nivelamento de piso, 
adesivo/cobertura de 
pisos e selantes 
impermeabilizantes de 
montagem .  

Trata-se de aquisição, pela Sika, de todas aas ações da Schonox GmbH e Caso Schonox 
Holding B.V, ambas controladas pela Akzo Nobel.  Tanto pelo cenário mais restrito como pelo 
mais amplo as suas participações estimadas não geram maiores preocupações, a despeito de 
estas participações referirem-se a estimativas internas das partes. Mercado afetado seria 
somente o de adesivos/cobertura de pisos, uma vez que os acabamentos para pisos 
vendidos pelas empresas alvo do negócio no Brasil se enquadram dentro desta categoria. 
Destacam-se as vendas efetuadas pelas empresas alvo da operação, no Brasil. 
Superintendência fez contato telefônico e foi obtida a informação de que o Grupo Sika não 
fornece o produto ou qualquer substituto que pudesse ser utilizado pelo cliente. Sendo 
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assim caso fosse analisado um cenário de mercado de forma inda mais réstia, considerando 
apenas o único produto comercializado, via exporta, pelas empresas-alvo no Brasil, nota-se 
que sequer haveria sobreposição entre as Partes no país.  

169 08700.008292/2013-76 Potióleo e UTC Óleo Petróleo e gás natural. Aquisição, pela UTC, de participação de 50% anteriormente detida pela Potióleo no Contrato 
de Concessão destinado à exploração de hidrocarbonetos, no qual o Grupo UTC já detinha 
participação de 50% e atuava na condição de operador. Com o resultado da operação o 
Grupo UTC passará a deter 100% do referido Bloco. Considerando a operação de OGX e 
Petrobrás, a operação foi conhecida. Trata-se de bloco em produção. Muitas vezes, adquire-
se participação em contratos em que ainda não estão em produção (OGX x Petrobrás). 
Mercado de produto são produção de petróleo e de gás natural. Mercado geográfico é de 
dimensão nacional.  Porém, dada a participação reduzida, a operação não acarreta prejuízo 
ao ambiente concorrencial. O Acordo de Cessão, cuja vigência foi de acesso restrito, 
apresenta cláusulas prevendo direitos e obrigações imediatas, que podem ser consideradas 
evidências de que houve a consumação da operação, ou, ao menos, de parte relevante dela, 
antes da apresentação do ato à análise do CADE. As principais cláusulas verificadas são 
(definição da data de vigência do contrato que formaliza a operação com data anterior a 
data de celebração do mesmo, pagamento do preço da transação, troca de informações 
sensíveis e/ou efetiva ingerência sobre o ativo, participação nos custos e resultados, 
pagamento de remuneração). Além disso, não havia cláusula suspensiva com relação à 
aprovação da operação pelo CADE. As diferenças com o caso OGX são: UTC já detinha 
participação no Bloco e atuava na condição de operador, dirigindo as atividade de 
exploração e, por conta disso, logicamente, já detinha informações relevantes. Além disso, o 
Bloco da presente operação é um ativo em produção, enquanto na GOG ainda estava em 
fase de exploração.  

170 08700.008289/2013-53 Aurizônia Petróleo e 
UTC Óleo e Gás 

Petróleo e gás natural Aquisição, pela UTC, de participação de 37% anteriormente detida pela Aurizônia Petróleo, 
no Contrato de Concessão destinado à exploração de hidrocarbonetos, no qual o Grupo UTC 
já detinha participação de 38% e atuava na condição de operador, como resultado da 
operação, a Phoenix Empreendimentos Ltda. permanecerá com 25% de participação do 
referido Contrato de Concessão, enquanto a UTC passará a deter os 75% restantes. 
Considerando a operação de OGX e Petrobrás, a operação foi conhecida. Trata-se de bloco 
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em produção. Muitas vezes, adquire-se participação em contratos em que ainda não estão 
em produção (OGX x Petrobrás). Mercado de produto são produção de petróleo e de gás 
natural. Mercado geográfico é de dimensão nacional.  Porém, dada a participação reduzida, a 
operação não acarreta prejuízo ao ambiente concorrencial. O Acordo de Cessão, cuja 
vigência foi de acesso restrito, apresenta cláusulas prevendo direitos e obrigações imediatas, 
que podem ser consideradas evidências de que houve a consumação da operação, ou, ao 
menos, de parte relevante dela, antes da apresentação do ato à análise do CADE. As 
principais cláusulas verificadas são (definição da data de vigência do contrato que formaliza a 
operação com data anterior a data de celebração do mesmo, pagamento do preço da 
transação, troca de informações sensíveis e/ou efetiva ingerência sobre o ativo, participação 
nos custos e resultados, pagamento de remuneração). Além disso, não havia cláusula 
suspensiva com relação à aprovação da operação pelo CADE. As diferenças com o caso OGX 
são: UTC já detinha participação no Bloco e atuava na condição de operador, dirigindo as 
atividades de exploração e, por conta disso, logicamente, já detinha informações relevantes. 
Além disso, o Bloco da presente operação é um ativo em produção, enquanto na GOG ainda 
estava em fase de exploração. 

171 08700.008394/2013-91 Rec Hotel, HSI-IV 
Fundo de 
Investimento em 
Participações – FIP, 
WTorre e WTorre 
Hotéis 

Hotelaria (hotéis) Em operação anterior (AC 08700.003821/2013-45), REC Hotéis, empresa do Grupo HSI, 
pretendia subscrever 85% das ações da 2.0 Hotéis S.A, atualmente controlada pela WTorre 
Hotéis, visando à associação entre o Grupo WTorre (WTorre As e WTorre Hotéis) e o Grupo 
HSI. A presente operação representa o destrato daquela operação, com saída do Grupo 
WTorre e a aquisição de 100% das ações da 2.0 Hotéis As pelo Grupo HSI. A REC Hotéis 
informa que pretende inicia a construção e administração de pelo menos 20 hotéis em 
diferentes cidades brasileiras de forma independente, sem a participação de outro sócio. A 
operação anterior (08700.003821/2013-45) não chegou a ser concretizada. Nem o grupo HSI 
nem o grupo WTorre atuam no mercado de hotelaria em qualquer municipalidade, o que 
eliminaria a possibilidade de concentração horizontal decorrente da operação. Como a 
operação diz respeito apenas à construção de hotéis de categoria três estrelas para a 
exploração do mercado de hotelaria, os resultados representa a entrada de um novo 
participante no mercado de hotelaria, sem gerar maiores preocupações concorrenciais.  Em 
função da operação anterior e da saída do sócio, não há que se falar em novas integrações 
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verticais derivadas do presente ato, além das já discutida no anterior. Ao contrário, a 
possível integração vertical entre as incorporador pertencentes ao portfólio do FIP JHSI e as 
atividades de construção da WTorre deixa de existir a partir da presente operação. 

172 08700.008640/2013-23 Dow Agroscience 
Sementes e 
Tecnoseeds Brasil 
Sementes 

Processamento e oferta 
de sementes de milho 

Investimento, por parte da Dow, na empresa Tecnoseeds, objetivando criação de uma nova 
planta industrial, que irá ofertar serviços de processamento de sementes de milho para Dow 
e Terceiros. A Dow irá subscrever e integralizar 30% do capital social da Tecnoseeds. 
Tecnoseeds não está operacional, Pertence ao Grupo GDM . A planta industrial será 
construída em Minas Gerais pela Tecnoseeds. A colaboração da Dos consubstanciará no 
aporte financeiro e na sua experiência em produção de sementes de milho. Observa-se que a 
Dow já atua nesse mercado, diretamente e por meio de uma joint venture com o próprio 
Grupo GDM, embora esta última ainda não está em fase de operação (08700.006507/2013-
14). Em território brasileiro, a referida joint venture representa o único negócio do Grupo 
GDM no mercado em questão. Demais negócios da GDM não envolvem sementes de milho. 
Portanto, a operação não apresenta sobreposição horizontal, tendo em vista que a única 
atuação do Grupo GDM nesse mercado é por meio de uma joint venture ainda não 
operacional, com o próprio grupo Dow. Ainda que considerássemos a hipótese de haver 
integração vertical, já que a Dow pretende adquirir acesso às instalações essenciais à sua 
produção, a natureza da operação afasta preocupações de ordem concorrenciais por duas 
razões: a) trata-se de planta ainda a ser construída, representado uma aumento de oferta de 
processamento de sementes de milho; b) tendo em vista que o fornecimento de sementes 
pela Tecnoseed não será exclusivo para a Dow, a operação permitira a adição de mais um 
player no mercado, representado pela Tecnoseeds, que ainda não atua no mercado 
brasileiro.  

173 08700.008622/2013-23 Kinea e Norcon Rossi Imobiliário 
(empreendimento 
imobiliário em Aracaju) 

Compra de participação no capital da Velbet, subsidiária da Norcon Rossi, pela Kinea. 
Considerando a dimensão geográfica do segmento como municipal, em linha com os 
precedentes do CADE (CITADOS NO A DECISÃO) A OPERAÇÃO NA ACARRETARIA 
SOBREPOSIÇÃO HORIZONTA, UMA VEZ QUE O Grupo Itaú Unibanco não possuir participação 
igual ou superior a 10% no capital social em empresas que atuam no segmento de 
incorporação imobiliária no município de Aracajú, motivo pelo qual se torna desnecessária 
uma análise geográfica mais restrita, qual seja, por bairros, conforme ponderado em casos 
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anteriormente analisados (vide casos citados na decisão). Verifica-se possibilidade de 
interação vertical entre a mencionada atividade de incorporação imobiliária a ser 
desenvolvida pela empresa em Aracajú e a concessão de crédito ofertado pelo Grupo Itaú 
Unibanco, contudo, a integração seria pouco significante, considerando o grande players 
atuantes nesse mercado (concessão de crédito) e a provável irrelevância deste 
empreendimento imobiliário em relação ao contexto de oferta imobiliária nacional. 

174 08700.008605/2013-96 Energisa e Rede 
Energia 

Distribuição e geração 
de energia elétrica 

Aquisição do controlo acionário da Rede Energia pela Energisa, por meio de aquisição de 
todas as ações do Grupo Rede detidas por Jorge Queiroz de Moraes Júnior. Também envolve 
a realização de investimentos previstos no Plano de Recuperação Judicial. Não há, até o 
momento, jurisprudência consolidada do CADE a cerca da definição de mercado relevante 
nos mercados de geração de energia. Já se optou por segmentar e não segmentar por matriz 
energética e por segmentar o mercado geográfico por subsistema ou considerando o 
Sistema interligado Nacional.  Porém, em qualquer cenário, é dispensável para operação em 
análise haja vista não haver risco para a jurisprudência. A SG adotou quatro cenários 
possíveis (do amais abrangente ao específico) – Ver decisão. Assim, constatou-se 
participação de muito baixa. No mercado de distribuição de energia elétrica, onde ambas as 
Requerentes atuam não há sobreposição horizontal, uma vez que este mercado se 
caracteriza por ser um monopólio natural, onde apenas uma empresa atua em cada 
localidade. Sendo economicamente inviável a atuação de mais de uma empresa 
concessionária em cada localidade. Integração vertical das atividades do Grupo Energisa na 
geração, comercialização e distribuição de energia é preexistente e não concede a Energisa a 
possibilidade de fechamento de mercado, uma vez que tanto o mercado de transmissão 
quanto o de distribuição são regulados pela ANEEL, aliado à reduzida participação de 
mercado da Energisa na geração de energia elétrica no país.  

175 08700.008411/2013-90 Energias Renováveis 
do Brasil, Fundo de 
Investimento em 
Participações Caixa 
Ambiental e BNDES 
Participações. 

Desenvolvimento, 
implantação e 
exploração de 
empreendimentos de 
produto de biomassa 
destinado à produção 

Subscrição e integralização (investimento) de ações ordinárias da ERB pela Caixa Ambiental, 
BNDESPAR e um terceiro investidor. A BNESPAR argumenta que, embora detenha 
participações em empresas com atuação nos mercados em que a ERB atual (em especial, no 
setor de energia) a apresente operação não gera concentração economia para fins da defesa 
da lei de concorrência, pois o BNDESPAR tem como única finalidade o incentivo a empresas  
(o que faz por meio de participação acionária, em regra, transitória, não executiva e 
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de energia térmica ou 
energia elétrica. 

preferencialmente, minoritária) e não a oferta de quaisquer produtos ou serviços no 
mercado. A respeito da política de investimento e doo limite de atuação a BNDESPAR 
sustenta que sua atuação é orientada para investimentos que consistam em participações 
acionárias  transitórias, não executiva e preferencialmente em proporções minoritárias. 
Suscitou o seu objetivo de fomentar e desenvolver a economia nacional. Além disso, não há 
qualquer ingerência da BNDESPAR na gestão empresarial da companhia. A operação 
resultará em sobreposições horizontal no mercado de geração de energia elétrica, uma vez 
que a ERB atua nesse mesmo setor diretamente ou através de SPEs;. Atualmente a ERB não 
está operacional e não tem capacidade instalada de geração. As demais sociedades 
controladas pela ERB também não possuem previsão de entrada em operação. Não há, até o 
momento, jurisprudência consolidada do CADE a cerca da definição de mercado relevante 
nos mercados de geração de energia. Já se optou por segmentar e não segmentar por matriz 
energética e por segmentar o mercado geográfico por subsistema ou considerando o 
Sistema interligado Nacional.  Porém, em qualquer cenário, é dispensável para operação em 
análise haja vista não haver risco para a jurisprudência. SG adotou dois cenários um mais 
abrangente e outro mais restritivo. Objetivando a simplificação da análise concorrencial foi 
considerado a capacidade preventiva da ERB para cálculo de participação de mercados das 
Requerentes pois, como será visto, mesmo que a capacidade de geração não se altere e 
apenas as usinas da ERB entrem em operação nos próximos anos não haverá problemas de 
ordem concorrência.  

176 08700.008630/2013-70 Trafigura, EAV Lux 
(Mubadala) e MMX 

Logista de transporte de 
carga. (porto) 

Aquisição de ações da MMX Porto Sudeste pelas empresas Trafigura e Mubadala EAV. As 
ações serão adquiridas da MMX, detentora da totalidade das ações da MMX Porto Sudeste. 
Mubadala é sociedade por ações pertencente ao Governo do Emirado de bu Dhabi. Após a 
operação as sociedades adquirentes ficarão com 32,5 e a MMX 35 da Porto Sudeste. Porto 
Sudeste é um porto privada de uso misto dedicado exclusivamente à movimentação de 
minério de ferro que se encontra em estado pré-operacional. Como a Trafigura realiza 
trading de minério de ferro no Brasil, há possibilidade de um cenário de integração vertical. 
Porém, não há possibilidade de fechamento de mercado decorrente da operação devido à 
baixa participação das empresas no mercado.  MMX Porto Sudeste realizará trading de 
minério de ferro posteriormente à aprovação da operação. Ainda assim, a hipótese de 
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sobreposição horizontal em relação à Trafigura não é cogitada, tendo em vista que, além da 
Trafigura, não ter ofertado o produto no país, a Porto Sudeste se encontra em estado pré-
operacional, não devendo ser considerada participante do mercado.  A operação representa 
a entrada das empresas adquirentes no mercado de organização logística. Logo, trata-se de 
desconcentração do mercado em alguma medida, além de reduzir a integração pré-
existente.  

177 08700.008315/2013-42 AbbVie Participações 
e Abbott Investments 

Produtos farmacêuticos 
(medicamentos) 

Aquisição, pela AbbVie de todas as contas da AbbVie Farmacêutica Ltda., anteriormente de 
propriedade da Abbott Investment. Grupo AbbVie surgiu de uma segregação de parte dos 
negócios do Grupo Abbot. Sugiram duas empresas de capital aberto: uma especializada em 
produtos médicos diversificados e outra em produtos farmacêuticos baseados em pesquisa.  
No Brasil, o negócio da AbbVie consiste em certos produtos farmacêuticos Divisão de 
Produtos Patenteados (DPP) que continuam as ser vendidos por meio do Grupo Abbott. 
Nesse sentido, a AbbVie exporta os produtos DPP para o Grupo Abbott no Brasil que, por sua 
vez, os vende para os consumidores no país, dado que o Grupo Abbott detém as licenças 
exigidas pela ANVISA para a comercialização desses produtos em território nacional. O Grupo 
AbbVie não pera no Brasil, a não ser pela AbbVie Participações, até então não operacional, e 
passa, portanto, a assumir a comercialização dos produtos DPP que anteriormente era 
comercializados pelo Grupo Abbot. Trata-se, portanto, de merca substituição de agentes  

178 08700.008570/2012-12 International Finance 
Corporation IFC, IFC 
ALAC FIP e Canopus 

Incorporação imobiliária 
(montes claros) 

Aquisição de, aproximadamente, 6% e 9% do capital social da Canopus pelo IFC e ALAC FIP, 
respectivamente. Canopus atua como holding de empresa com atividade no setor de 
construção e incorporação imobiliária em diversos municípios do Brasil. O IFC é uma 
organização internacional membro do Grupo do Banco Mundial, que também compreende o 
BIRD, IDA e outras instituições internacionais formadas por diversos países. Os principais 
produtos de investimento do IFC são empréstimos e investimentos em ações e, em menor 
escala, em títulos de dívida e garantias de portfólio. As requerentes asseveram que, pelas 
regras de governança corporativa do IFC, o IFC não faz parte de qualquer grupo econômico. 
A ALAC FIP é um fundo de investimento em participações constituído no Brasil em 20011 e 
administrado pela CRV DTVM, detida exclusivamente pelo Santander.  Contudo, as 
requerentes ressaltam que o administrador do ALAC FIP exerce um papel passivo na sua 
gestão, sendo responsável apenas pelas questões administrativas e de back-office do fundo. 
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Na visão das requerentes o CRV DTVM não exerce influência alguma sobre qualquer aspecto 
negocial do ALAC FIP. Ainda conforme informado pelas requerentes, os cotistas do ALAC FIP 
são sociedades de propósito específicos constituídas pela IFC Asset Management Company 
LLP no exterior sem influência no fundo. Verificar organograma societário antes e depois.  
Com base no exposto, as requerentes entenderam que o grupo econômico IFC limita=se ao 
próprio IFC e o grupo econômico da ALAC FIP é limitado a ele mesmo, ao AMC e ao IFC. Por 
isso, as requerentes afirma que a operação não seria de notificação obrigatória, 
fundamentando que o faturamento tanto do grupo adquirente com o da empresa adquirida 
não atingem os imites legais. Caso foi para a Procade para manifestar a cerca do 
conhecimento da operação incluindo análise sobre a inclusão ou não do Santander 
(administrador do ALAC FIP) como parte do grupo econômico adquirente. A Procade sugere 
o reconhecimento do Santander, na qualidade de gestor do fundo de investimento, como 
integrante do mesmo grupo econômico do ALAC FIP para fins de cálculo do faturamento. 
Conforme estatuto do fundo, CRV atua tanto como gestora como administradora do fundo. 
Tal circunstância permite concluir pela inclusão do Banco Santander no grupo econômico do 
IFC ALAC FIP. Citou o parecer nos autos do AC 08700.007119/2012-70 (BNDES/Prática) que 
indicou que a Resolução 2 estabeleceu critérios objetivos relacionados ao conhecimento da 
operação pelo SBDC. Assim, a SG determinou a emenda da notificação.  Não obstante a 
subsunção da operação à hipótese legal, como a operação compreende a aquisição de 
participações societárias, sua análise pelo Conselho também careceria do preenchimento 
dos requisitos definidos nos art. 9, 10 e 11 da mencionada Resolução nº 2 Nesse contexto, as 
requerentes afirmaram que o IFC e o ALAC FIP não são concorrentes diretos ou indiretos da 
Canopous e não operação nem segmentos de mercado que tenham relação com o segmento 
explorado pela Canopus. Logo, as requerentes entende quem não estariam obrigadas a 
submeter a operação às autoridades concorrências, uma vez que participação total a ser 
adquirente não resultará na aquisição do controle da Canopus e não ultrapassará 20%. 
Todavia, levando-se em conta a atuação do Grupo Santander como Gestor do ALAC FIP, 
considera-se que a operação envolve empresa concorrente, visto que empresas do Grupo 
Santander são gestoras de fundos de investimento que detêm direta e/o ou indiretamente, 
mais de 20% de participação social na empresa SCOPEL, a qual exerce atividade de 
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construção e incorporação imobiliária no Brasil inclusive no Município de Montes Claros, tal 
como a Canopus. Logo, a operação deve ser conhecida. Diante de tudo isso, empresas do  
Grupo Santander, gestor da ALAC FIP, são gestora de fundo de investimento que detém 
direta ou indiretamente, participação superior a 20% no capital social da empresa Copel, que 
exerce atividade de construção e incorporação imobiliária em vários municípios do Brasil. A 
Canopus, a seu turno, detém participações em empresas que atuam no mesmo segmento de 
atuação das Scopel, sendo de se destacar que ambas possuem atuação no município de 
Montes Claros/MG. Embora possa se verificar sobreposição nesse município, tem que 
ressalvar as atividades prestadas por ambas possuem, cada qual, peculiaridades.  A Canopus 
está desenvolvendo empreendimento no município por meio da Construtora Emcasa Lta, 
porém, não é empreendimento imobiliário, pois se trata de contrato com a CER para o 
programa Minha Casa Minha Vida, onde a CEF comercializa casas para população com renda 
de 0 a 3 salários mínimos.  Em função das peculiaridades do Minha Casa Minha Vida fia 
evidenciado que, diferentemente da Scopel, a Construtora Emcasa Ltda, da Canopus, não 
oferta diretamente seus imóveis ao mercado. Dados da GEOIMÓVEL somente apresentam 
para o município de Montes Claros as empresas Strutural e Scopel como atuantes diretas nas 
construções e incorporação nesse município, inferindo-se, que a Construtora Emcasa não foi 
considerada como um player decisivo desse mercado, não se apresentando como rival 
efetivo da Scopel, provavelmente pelo fato de sua atuação está restrita ao Programa Minha 
Casa Minha Vida.  

179 08700.008324/2013-33 Accenture do Brasil e 
Vivere do Brasil 

Mercado de 
Terceirização (BPO) 
Business Process 
Outsourcing – 
fornecimento de 
soluções de software na 
forma de aplicativos 
pré-configurados de 
gestão de fluxo de 
trabalho e de serviços 

Compra, pela Accenture, de 80% de participação na Vivere. Vivere atua no fornecimento de 
soluções de TI e Outsourcing relacionados à concessão de crédito imobiliário. A Vivere presta 
serviços para bancos, agentes de classificação de crédito, seguradoras e empresas de 
construção, pertencente ao Grupo BTG Pactual. Não há de se falar em substituição pelo lado 
da demanda, pois as soluções da Vivere são específicas para concessão de crédito 
imobiliário. Pelo lado da oferta. O CADE em diferente decisões (citadas na decisão) tem 
considerado o mercado de software de gestão empresarial, ou EAS, que incluiria os de BPL, 
com um mercado segmentado em três CRM, SCM e ERP. (vide notas que explicam cada uma 
dessas siglas  (gestão de negócios, gestão de relação com cliente, gestão de cadeia de 
suprimentos, gestão de recursos empresariais). As soluções de BPO da Accenture podem ser 
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associados classificadas como softwares ERP e CRM e os softwares da Vivere podem ser classificados 
como ERP, segmento de mercado onde há sobreposição horizontal. As adquirentes 
apresentam dados Gatner´s Market Share Analys: ERP Software para 2012 que demonstram 
haver pequena participação de mercado em ERP resultante da operação, concluindo-se que 
não acarreta prejuízo concorrenciais.  

180 08700.008625/2013-67 JSL, Movida Locadora 
e Apta Veículos 

Locação de automóveis 
sem condutor 

Aquisição, pela JSL, da totalidade das quotas da Movida e da Apta, que atuam em regiões 
distintas e a Apta sendo franqueada da Movida. Mercado de aluguel de automóveis de 
balcão. A JSL e as empresas do seu grupo não atuam nesse mercado, mas sim no de 
terceirização de frotas. Terceirização de frotas e aluguel de automóveis em balcão são 
diferentes em razão de público e tempo de duração de contrato (vide decisão, que também 
cita o AC 08700.00331/2013-97). Logo, não há sobreposição. Se considerassem a hipótese de 
sobreposição, a participação de ambas seriam muito baixa (<1%) do total de veículos 
alugados em 2012  

181 08700.005447/2013-12 Anhanguera e Kroton Graduação e pós 
graduação, presencial e 
à distância 

Reconhecimento de caso complexo - Acordo de associação entre Anhanguera e Kroton, por 
meio da qual serão unificadas. Ambas são sociedades abertas e atuam no segmento de 
educação, sendo a Anhanguera no nível superior e a Kroton nesse e no infantil, fundamental 
e médico, bem como na produção de material didático. Haverá sobreposição nos mercados 
de graduação presencial, à distância, pós graduação presencial e pós graduação à distancia.  
Há elevada concentração nos mercados. Por isso, será necessário analisar questões de 
rivalidade nesses mercados., em como realização de diligências  

182 08700.001525/2013-18 Vidigal, Yasuda, 
Marítma 

Seguros Aquisição, pela Yasuda, de aproximadamente 33% das ações da Marítima, resultando no 
aumento de sua participação de aproximadamente 54,81 para 88,3 do capital social da 
Marítima, com correspondente redução da participação societária da Vidigal e demais 
pessoas físicas nona Marítima.  Pares solicitaram não conhecimento da operação porque só 
atingem o faturamento porque a Marítima integraria os dois grupos econômicos. Se 
pertence a um grupo econômico, como sustentam, um ou outro não atingiria o limite da 
nova lei. Superintendência entendeu que em função de tanto Yasuda como Grupo Vidigal 
deterem mais de 20% da Marítima essa pertence a ambos os grupos, por for do que 
determina a Resolução CADE nº 2, § 1º, art. 4º . No mérito, observa-se reduzida participação 
de mercado em todos os ramos de seguro, não ensejando preocupações de natureza 
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concorrencial. Além disso, sobreposição já era pré-existente, considerando que Yasuda já era 
uma das controladas da Marítima, sendo, inclusive, o sócio majoritário.  Logo, a operação 
representa consolidação de controle da Yasuda e saída da Família Vidigal do controle 
compartilhado da Marítima, a qual passa ser administrada exclusivamente pela Yasuda.  Há, 
também, integração vertical entre a Marítima e o Grupo Sompo, que pode prestar, por meio 
da Sompo, atividades de resseguros, como  a Resseguradora Eventual. Porém, além de 
preexistente, essa relação vertical não oferece risco concorrencial porque a participação de 
mercado das ressseguradoras eventuais no Brasil corresponde a 3% do mercado total de 
resseguro, além das reduzidas participações de mercado da Marítima e da Yasuda nos ramos 
de seguram que elas atuam no Brasil.  

183 08700.008721/2013-05 VLI Operações 
Portuárias e 
Petrobrás 

Terminal portuário Formação de consórcio entre Petrobras e VLI, com vistas á operação comercial e 
desenvolvimento do TMIB, terminal portuário instalado no Porto de Barra dos Coqueiros, em 
Sergipe. TMIB é um terminal especializado na armazenagem e movimentação de granéis 
sólidos provenientes de importação. Como o terminal já é operado por uma subsidiária do 
Grupo Vale, qualquer eventual sobreposição ou integração vertical com empresas do mesmo 
grupo pode ser considerada pré-existente 

184 08700.009117/2013-04 Ultrapar e Imifarma Comércio varejista e 
distribuição de produtos 
farmacêuticos. 

Operação liga-se a incorporação da Imifarma pela Ultrapar, numa permuta de ações, que 
significará a entrada da Ultrapar nos segmentos de distribuição e comércio varejista de 
produtos farmacêuticos.  Imifarma é uma empresa detida por sete pessoas físicas, não sendo 
detida por qualquer grupo econômico. Grupo Ultra não atua nesses mercados, pois atua 
somente com distribuição e comercialização de combustíveis e GLP. Uma das empresas do 
grupo Ultra, a Ipiranga Produtos de Petróleo, possui contrato de locação com a empresa 
Dimed desde 1999, para que esta explore o segmento de farmácias e drogarias, sob a 
bandeira Panvel, em postos de serviços e abastecimento da marca Ipiranga na região Sul do 
Brasil. Posteriormente, em 2013, as mesmas notificaram ao CADE a intenção de firmar 
acordo de prestação de serviços de assessoria e consultoria relacionados ao setor de 
farmácias, no bojo dos quais foi firmado acordo de não concorrência entre as partes.  A 
operação ora analisada vem efetivar a entrada do Grupo Ultra nos segmentos em questão. O 
contrato com a Dimed é no Rio Grande do Sul, enquanto a operação em análise se dá nas 
regiões norte e Nordeste do País. Ainda que houvesse sobreposição, não haveria 
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preocupação concorrencial porque Dimed atuará de forma independente da Ipiranga, haja 
vista que esta é apenas proprietária dos imóveis locados. Não haveria sobreposição 
geográfica, pois conforme precedentes do CADCDE, os mercados de varejo de produtos 
farmacêuticos e distribuição de produtos farmacêuticos, estão delimitados, 
respectivamente, como municipal/bairro a depender da dimensão do município e estadual 
(raio de 300 a 750 km) 

185 08700.008827/2013-09 REX 
Empreendimentos 
Imobiliários, 
Odebrecht, OAS, ZI e 
Solace 

Empreendimento 
imobiliário (específico – 
projeto de revitalização 
da zona portuária do 
Rio de Janeiro) 

Venda de participação da REX (Empresa do grupo EBX) na Solace (Joint-venture entre quatro 
empresas no setor imobiliário – requerentes), com distribuição proporcional da participação 
alienada entre os demais acionista, OAS, Odebrecht e ZI Participações. A operação restringe-
se ao projeto de revitalização da área portuária do Rio de Janeiro que se chamará Porto 
Maravilha, e não representa alteração nas participações das empresas sócias no mercado 
imobiliário do Rio de Janeiro, onde continuam concorrentes em outros empreendimentos.  A 
Solace já foi objeto de análise pelo CADE no contesto do AC 08012.005008/2011-04, relativo 
à entrada da OAS e ZI na Solace. Referido ato foi aprovado sem restrições.  O Conselheiro-
Relator e a SEAE, á época, concluíram que a joint venture em questão atuaria em um 
empreendimento específico, não afetando o mercado de incorporação imobiliária no 
município do Rio de Janeiro. 

186 08700.009163/2013-03 Serobrita Mineração 
EBAM 

Extração mineral Aquisição, pela EBAM, da integralidade das quotas do capital social da Serobrita, empresa 
pré-operacional que atuará no mercado de extração de gnaisse e de granito para a produção 
de saibro e brita, respectivamente, em mina localizada em Seropédica-RJ. Capital da 
Serobrita é integralmente detido por pessoas físicas. EBAM está presente no mesmo setor, 
extraindo minerais para a produção de saibro e pedra britada. O mercado relevante das 
requerente é coincidente em relação ao produto. Na dimensão geográfica, entretanto, é 
distinto para cada uma das empresas, pois segundo decisões anteriores do CADE, o mercado 
relevante para pedra britada é limitado a um raio de até 75 km da mina exploradora. Para 
saibro, o mercado relevante é compreendido num raio de até 100 km da cava de areia (vide 
nota de rodapé da decisão).  EBAM tem minas em outros estados que não no Rio de Janeiro, 
conforme a Serobrita.  Alem disso, outras empresas nas quais a EBAM ou seu grupo 
econômico possuem investimento não atuam em mercados horizontal ou verticalmente 
relacionados ao da empresa adquirida. 
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187 08700.002742/2013-17 Unipar, Occidental 
Química e Carbocloro 

Produtos químicos 
(soda-cloro, ácido 
clorídrico, cloro líquido, 
dicloroetando EDC, 
hipoclorito de sódio e  
cáustica  

Unipar, que já possuir 50% a Carbocloro, adquirirá, indiretamente, os cinquenta por cento 
restantes das quotas da  Carbocloro por intermédio da aquisição da totalidade do capital 
social da Occidental, uma holding não operacional que detém 50% da Carbocloro. Após a 
operação, a Unipar deterá 100% da Carbocloro. Trata-se de consolidação de controle. O 
Grupo Unipar não atual, por meio das demais empresas nas quais detém participação, em 
setores relacionados vertical ou horizontalmente com as atividades da Carbocloro. A 
Occidental Química, por sua vez, tem suas operações restritas à Carbocloro 

188 08700.009657/2013-80 OEP AAT Cooperatief 
e Allied 

Comércio atacadista de 
componentes 
eletrônicos e 
equipamentos de 
telefonia e comunicação 

Trata-se de aquisição, pela OEP de 6,46% do capital da Allied. Atualmente, a OEP já detém 
participação de 48,5395% da Allied e, após a operação, assumirá o controle societário da 
companha, passando a deter 55%. O OEP já exerce influência relevante sobre a Allied em 
razão da posição societária que detém, que lhe garante determinados poderes.  Por meio de 
código CNAE observou-se haver sobreposições (atividade iguais). Conclui-se, portanto, que a 
coincidência de códigos CNAE ocorre devido à amplitude dos critérios de classificação para 
agrupamento de atividades econômicas.  

189 08700.009846/2013-52 FII Cidade Nova e Rec 
Log (Fundo) 

Locação de imóveis 
comerciais. 

Trata da aquisição, pelo FII Cidade Nova, da totalidade do capital social da Rec Log, que atua 
na atividade de locação de imóveis comerciais no município do RJ. FII Cidade nova é 
administrado e tem gestão da Caixa, integrando seu grupo. Veja que aqui utiliza-se a 
intepretação do grupo da gestora. Há integração vertical sob a ótica de produto. A Rec Logo, 
por meio de subsidiária, é a única detentora do imóvel objeto da operação, que por sua vez, 
encontra-se locado para a Petrobrás e que permanecerá locado para esta após a operação. O 
tipo de imóvel built-to-suit corrobora a tendência a continuidade do contrato de locação.  
Em razão do contrato de locação vigente, as Partes argumentaram que não haveria alteração 
no ambiente concorrencial, citando precedentes do CADE que apoiariam o entendimento, no 
sentido de que “não altera a estrutura concorrencial do setor a operação que envolve a 
aquisição de empresa que presta serviços a um único cliente, pois não se visualiza 
transferência de poder de mercado entre partes”. De acordo com a jurisprudência do CADE, 
o mercado de incorporação imobiliária, na dimensão geográfica, é municipal, ou mesmo 
segmentada por bairros ou zonas quando envolve municípios de grande porte. Considerando 
o município de TJ como um todo, verifica-se sobreposição com reduzida participação de 
mercado. No cenário mais restrito, sequer haveria sobreposição. 
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190 08700.009778/2013-21 Sumitomo 
Corporation e MTU 

Manutenção e reparo 
de motores de 
aeronaves, leasing 
operacional de motores 
de aeronaves 
comerciais, manutenção 
de reparo de turbinas 
de gás industrial, 
manutenção on-site e 
reparo de motores de 
aeronaves. 

Cooperação entre as empresas do Grupo Sumitomo e do Grupo MTU por meio de duas joint-
ventures , relacionadas ao setor de leasing de motores de aeronaves comerciais e serviços 
complementares. Não há sobreposição ou integração decorrente da operação no Brasil . A 
presente operação configura, portanto uma substituição de agente econômico no Brasil. 

191 08700.009515/2013-12 Visum, Alpha, Veg 
Fundo, Fretus Fund. 
Invetidores 
Institucionais, Fundo 
Bird 

Prestação de serviços 
de terceirização de 
manufatura de 
produtos eletrônicos 
para diversos 
segmentos 

Trata-se de desinvestimento pelos Fundos FIP Investidores Institucionais  de suas 
participações acionárias detidas na Visum, por mio de alienação das participações aos 
demais acionistas da Visum, os Fundos FIP Alpha em Veg e Fretus. Menciona-se AC anterior, 
quando os FIPS vendedores adquiriram 52,66% de participação da Visum, Visum é a única 
empresa integrante do portfólio de investimento dos Fundos Compradores, assim, não se 
verifica qualquer sobreposição horizontal ou integração vertical.  

192 08700.008058/2013-49 Omnicon Group e 
Publicics Broupe 

Publicidade e 
propaganda 

Procedimento Ordinário. Fusão ação-por ação entre Omnicon Group e Publicis Groupe para 
criação de uma única entidade a ser denominada Publicis Ommnicon Group. Participações da 
Ommnicon acima de 10% estão confidenciais. As requerentes entendem que a dimensão do 
mercado do produto apropriada para análise deve compreender todos os serviços de 
publicidade e propaganda como um mercado único, sem necessidade de segmentação, em 
virtude da existência de diversos elementos que comprovariam a não necessidade de 
segmentação, como a elevada substitutibilidade pela oferta.  Entendimento  já foi 
corroborado pelo Conselheiro Elvino quando da análise do AC 08012.002820/2010-99 
(“Contudo, ainda que para o consumidor os produtos sejam distintos, pode-se entender, sob 
a ótica da oferta, que o mercado relevante, em verdade, seja o de publicidade e propaganda 
como um todo. Há vasta jurisprudência do CADE sobre o assunto.  Dada a magnitude da 
fusão, foi feita instrução complementar, que encontrou respaldo tanto sob o ponto de vista 
da demanda como da oferta.  O cliente, ao contratar com uma determinada empresa de 
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publicidade e propaganda, normalmente, não busca serviços em separada, mas um pool de 
serviços, tendo em vista a sua intercambialidade, de modo que não faria sentido, talvez até 
mesmo sob a ótica da demanda, realizar qualquer segmentação do mercado relevante”. Sob 
a ótica de oferta, a segregação também não parece se mostrar adequada, porque a maior 
parte das empresas atuantes nesse mercado oferta uma gama de serviços de publicidade e 
propaganda, ou pelo menos poderiam atuar em outras atividades relacionadas em um curto 
prazo e com baixo investimento. Percebe-se, portanto, que os anunciantes buscam 
consultoria e soluções para transmiti uma mensagem ao seu público-alvo, a qual é 
normalmente concebida de forma ampla e não para um tipo de mídia específico. Mercado 
nacional.  A análise da estrutura de mercado de publicidade e propaganda toma como 
parâmetro os investimentos dos clientes em mídia. Já houve corte para adotar somente as 
50 maiores empresas atuantes nesse segmento, porém, SG entendeu não corresponder à 
realidade fática do mercado. Tanto as requerentes quanto os clientes e concorrentes 
sinalizam que há competição entre agências de diferentes portes, pois mesmos agências 
consideras de médio ou pequeno porte podem conseguir grandes contas. Foi apresentada 
uma lista com exemplos de agências com posição na estrutura de mercado e seus grandes 
clientes. Apesar da participação conjunta das requerentes superar o patamar de 20% não há 
necessidade de avançar para as demais etapas de análise. Isso ocorre pelos motivos> a) a 
participação de mercado foi resultante de 20 a 30% superando minimante o patamar legal 
estabelecido, elevada pulverização do mercado, o HHI pós operação permanecendo abaixo 
dos 1000 pontos, não havendo, portanto, nexo causal ente a operação e o aumento da 
possibilidade de poder de mercado. O resultado não mudaria em cenário superestimando 
adotando-se somente as 50 maiores empresas. Superintendência evidenciou haver baixas 
barreiras à entrada e elevada rivalidade no mercado. 

193 08700.009850/2013-10 OCP S.A, Koninklijke 
Bunge e Bunge Mroc 
Phosphore (BMP) 

Rocha fosfática, 
produção de ácido 
fosfórico 

Aquisição, pela OCP, de 50% do capital social da BMP, joint venture atualmente detida pela 
própria OCP e pela Bunge, na proporção de 50% cada.  Trata-se de consolidação de controle 
da BMP pela OCP, que será a única proprietária. Embora possa se considerar que a OCP já 
detivesse uma posição relevante na BMP, a operação em comento irá reforçar esta posição, 
passando de uma situação de controle compartilhado para controle unitário pela OCP, de 
forma que se faz necessário analisar as sobreposições horizontais e integrações verticais. 
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Mercado pode ser rocha fosfática, acido fosfórico e fertilizante intermediários fosfatados.  
Há precedentes do CADE que corroboram essa tese.  O mercado é mundial, haja vista a 
elevada proporção de importações nesses segmentos. Superintendência-Geral em opotou, 
de forma conservadora, por deixar a definição de mercado relevante geográfico em abeto, 
analisando também o mercado nacional. Tal entendimento surgiu devido à possibilidade 
uma eventual elevação da tarifa de importação desses produtos. Não detém mais de 20% de 
market share após a operação  

194 08700.010006/2013-32 Hocim e Brasmix Concretagem (serviço 
de concretagem em 
Ribeirão Preto) 

Compra de ativos da Holcim, ligados ao segmento de serviços de concretagem, situados no 
município de Ribeirão Preto, pela Brasmix, que não possui ativos naquela localidade.. Os 
precedentes do CADE delimitam o mercado geográfico dos serviços de concretagem como o 
raio de 50km ou o percurso percorrido em até duas horas pelo caminhão betoneira 
carregado, calculado a partir da central de dosagem de concreto até o seu lançamento na 
obra.  

195 08700.009851/2013-65 Mitsubishi, Imabari, 
Namura, Oshima e 
Ecovix 

Construção de 
embarcações de grande 
porte. 

Aquisição, pelas empresas Mitubishi, Imabari, Namura e Oshima de 30% das ações da Ecovix, 
que atua na construção de embarcações marítimas para exploração de petróleo offshore pro 
intermédio do estaleiro Rio Grande. As compradora irão constituir um SPE para adquirir a 
participação.  Identificaçam0se potenciais integrações verticais das atividades de 
maquinários e equipamentos para construção naval e produtos de aço. Porém, as empresas 
envolvidas não tem participação significativa de mercado. 

196 08700.009712/2013-31 Fondo Strategico 
Italiano e Ansaldo 
Energia 

Fabricação e 
manutenção de 
equipamentos de 
geração de energia, 
usina completas e 
serviços de engenharia 
para usinas nucleares. 

Aquisição de ações a Ansaldo pela Fondo, que são detidas pela Finmeccanica e pela Firs 
Reserv Power Limited, subsidiária integral da First Reserv Fundo, sendo que após a operação 
o Fondo rá deter 84,55% do capital da AES. O Fondo é controlado pela Cassa Depositi e 
Prestiti , sociedade anônima sob controle público do governo italiano. A CDP  é uma 
sociedade anônima sob controle público do governo italiano. Afirmaram as requerentes que 
a CDP forma um única unidade econômica com poder decisório independentemente, 
devendo ,nesse sentido, ser foi instalado. Não há sobreposição ou integração vertical com a 
Fondo em função dos investimentos anteriores . 

197 08700.008908/2013-09 Triton Managers TFF 
IN e BoschRexroth  

Fabricação de 
pneumáticos e câmaras 
de ar (maquinário de 

Aquisição indireta da totalidade das ações a Bosh Rexroth pela Triton Mananger e pela TFF . 
a compra das ações será realizada por meio da Rice Midco empresa controlada pelas Triton. 
Trata-se do Fundo Triton. No Grupo Triton não há empresa que atue no ramo de 



 
CECORE OAB-SP     07-01-2014      58 

 
 
 
 
 

extrusão) pneumáticos, porém, há empresa que adquire produtos pneumáticos para fabricação de 
maquinário de extrusão. No mercado upstream a Bosh tem parcelar inferior a 5%, conforme 
Federação Alemã de Engenharia VDMA. A Superintendência consultou concorrentes, cujas 
informações prestadas corroboraram os cálculos das requerentes. No que se fere ao 
mercado downstream (mercado nacional de maquinário de extrusão – processo de 
fabricação aplicado para criação de objetos de um perfil fixo, por moldagem, i.e, forçando a 
matéria prima em matrizes, podendo ser contínua produzindo peças compridas ou semi- 
continua, produzindo peças cortadas.  O Produto pode ser feito  com material frio ou quente, 
sendo que os materiais  extrussados geralmente incluem metais, polímeros, cerâmicas, 
concreto e alimentos. As importações são recorrentes a todos os concorrentes da empresa 
que adquire o material. Logo, a potencial integração vertical verificada não tem o condão de 
acarretar o fechamento de mercado.  

198 08700.010029/2013-47 Cambuhy, Eneva, DD 
Brasil e OGX 

Extração de petróleo e 
gás natural. 

Reestruturação da OGX Maranhão Petróleo e Gás, empresa pertencente à OGX e Eneva, que 
culminará na saída da OGX do grupo de acionista da OGX MA. Primeira fase refere-se ao 
investimento conjunto da Cambuhy (Grupos Marcelo Medeiro e Moreira Salles) e DD Brasil 
por meio de um aumento de capital, subscrevendo ações representativas de, no mínimo, 
36,36% e 9,09%. A segunda etapa consiste na compra de participação restante da OGX pela 
Cambuhy. Da operação resulta a transferência indireta de 70% em sete contratos de 
concessão de exploração de gpas natural, referente á Bacia de Parnaíba. Não há 
sobreposição horizontal nem integração vertical dm face da Cambuhy. Há menção às 
atividade da Biogeração (do Grupo Itaú Unibanco)Com relação ao Grupo E.ON haveria 
possibilidade de integração entre as atividades da empresa objeto e as atividade de 
produção e energia elétrica . 

199 08700.009877/2013-03 Cemig e Renova Geração de Energia 
Elétrica 

Investimento na Renova pela Cemig, por meio de subscrição e integralização de novas ações 
ordinárias. O investimento poderá ser realizado diretamente pela CEMIG u pelo FIP Big Bem 
(fundo) em que Cemig detenha ao menos 40% das quotas. Após a operação, a CEMIG 
passará integrar, diretamente, o bloco de controle da Renova, juntamente com as empresas 
RR Participações e Light Energia. Interessante que foram apresentada estrutura societária 
pós operação com dois cenários, haja vista o condicionamento ao exercício do direito de 
preferência. Em suma, a operação representa o aumento de participação do Grupo Cemig no 
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capital social da Renova. Abrangência de mercado é nacional. Não há até o momento 
jurisprudência consolidada no CCE a cerca da definição do mercado relevante no mercado de 
geração de energia elétrica. Superintendência adotou dois cenários, mais abrangente, sem 
segmentação por subsistema ou matriz energética, e o mais conservador, que tem como 
mercado geográfico o Subsistema Nordestes  e considerou a matriz . Participação conjunta 
em geração de energia eólica supera o valor de 20%, pois foram considerados apenas os 
empreendimentos em operação. Se considerados também os empreendimentos em outorga 
e em construção, como já realizado em análises anteriores do CADE, a participação se 
Renova e CEMIG seria menores. Apesar de resultar em concentração superior a 20%, cabe 
ressaltar o caráter bastante conservador do cenário, possivelmente superestimado, 
conforme precedentes do CADE. CPF possui participação significando no mercado de geração 
de energia elétrica eólica no Subsistema nordeste. Integração vertical  das atividade da 
CEMIG na geração, transmissão e distribuição de energia é preexistente e não concede à 
CEMIG possibilidade de fechamento de mercado. 

200 08700.009750/2013-94 Odebrecht e FIP 
Caixa (fundo) 

Incorporação imobiliária Compra de 40% do capital social de duas SPEs da Odebrecht pelo FIP. FIP faz parte do grupo 
Caixa. Tal ato insere-se no mercado de incorporação imobiliárias de São Paulo, onde as duas 
empresas promovem, atualmente, dois empreendimentos imobiliários residenciais (estação 
Gabriele e Homenagem Jaçanã). Considerando os precedentes do CADE a operação não gera 
problemas concorrenciais, uma vez que o Grupo Caixa não possui participação igual ou 
superior a 10% no capital social em empresas que atuam no mesmo segmento de 
incorporação imobiliária residencial em SP, motivos pelos quais se torna desnecessária ma 
análise geografia mais restrita, na qual seja, por baixos =k conforme entendimento dos casos 
do CADE, motivo pelo qual torna-se desnecessária uma análise geográfica mais restritiva. 
Haveria possível integração com a atividade de concessão de crédito. Contudo a integração 
seria poucos significante, considerando o grande número de players atuando no mercado de 
concessão de crédito e  a provável, significante e considera o relevo. 

201 08700.009624/2013-30 OGX e ExxonMobil Extração de petróleo e 
gás natural 

Aquisição, pela ExxonMobil, da participação de 35% detida pela OGX no Contrato de 
Concessão, cujo objeto é a exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural no Bloco BOT-m-475, LOCALIZADO NA Bacia Potiguar, região off shore do Espírito 
Santo. Referido bloco ainda não tem previsão para o início da sua fase exploratória. Com 
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base no entendimento da SG exposto em casos recentes e do recente posicionamento 
manifestado pelo Colegiado, em caso semelhante ao presente no setor petrolífero, entende-
se pelo conhecimento do presente a ato (ver notas de rodapé com vários ACs). Da análise 
dos documentos não se identificou cláusulas ou termos que suscitem questionamento 
relativos a gun jumping. Existem atualmente 28ª blocos na fase de exploração e 76 campos 
na etapa de desenvolvimento da fase de produção e 348 na etapa de produção, conforme 
informações da ANP Além disso, foram concedidos 45 blocos para exploração e produção de 
petróleo e gás natura. Com base nessas informações, notasse que são poucos significativos 
em fase do total de blocos cem exploração/produção no pais, muito embora esse mercado 
seja caracterizado por grande incerteza sobre o a capacidade de produção exploração Poder-
se ia afirmar que a presente operação representa a entrada da Exxon, uma vez que antes 
deste ano, a Exxon não participada do mercado nacional de exploração e produção de 
produtos de petróleo e gás natural. Por fim o compartilhamento de ativo entre OGX e a 
ExxonMobil pode ser visto com uma forma de desconcentração de mercado uma vez que ao 
OGX, que detém atualmente a totalidade do ativo, passará a dividir a produtividade futura 
do blocos e massa. 

202 08700.010041/2013-51 Hércules Merger e 
Bozz & Company 

Consultoria geral 
(consultoria em gestão 
empresarial) 

Aquisição de controle exclusivo da Booz & Company e suas subsidiárias mundiais por parte 
de diversas empresas da rede PricewaterhaouseCoopers. A operação ocorrerá por meio da 
empresa Hércules, constituída para os fins da operação e controlada pela PwC. A PwC não é 
uma entidade única; suas entidades-membro são distintas. Em casos anteriores, o mercado 
foi segmentado de acordo com as especificidades do serviço prestado. Assim, haveria os 
serviços de consultoria tributária e o de serviços de consultoria geral. A dimensão geografia é 
nacional, vista a habilitação profissional para atuação e registro nos órgãos reguladores 
nacionais. Para a análise desse caso, foi considerado o mercado de consultoria geral em 
âmbito nacional. Requerentes informam não haver informações disponíveis sobre esse 
mercado.  Estimou-se o valor de vendas. Com base nisso, como nenhuma das requerentes 
apresenta participação de mercado bastante para ensejar preocupações concorrenciais, 
aprovasse a operação.  Trata-se de mercado pulverizado, comportando diversos players com 
participações baixas. Vide ACs mencionados nas notas de rodapé da decisão. 

203 08700.010016/2012-78 Toriba e Calpac Comércio e manutenção Trata-se de aquisição, pela Toriba, de ativos comerciais localizados em SP, de propriedade da 
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de automóveis, 
camionetas e utilitários 
novos e usados.  

Calpac. São dois imóveis (show-room de veículos e uma concessionária).  Em relação à 
dimensão produto do mercado relevante, as atividades da Toriba e de tais ativos adquiridos 
se sobrepõe no comercio de veículos e prestação de assistência técnica a tais veículos. 
Conservadoramente, adotou-se como mercado veículos da mesma marca, Volkswagem. 
Mercado geográfico é São Paulo, onde estão os imóveis. A operação resultará na 
sobreposição horizontal ente atividades da Calpac em São Paulo e a concessionária 
Volkswagen da Toriba em Pirituba (segregou-se por Marca). Como há i9nformações 
disponíveis, será utilizada a quantidade de concessionárias Volkswagen, sendo que a Toriba 
possui apenas uma, sendo que ao final da operação deterá duas, de um total de 31, o que 
significa menos de 20%. Em cenário mais amplo, a participação seria ainda menor. 

204 08700.010040/2013-07 TVDA Participações, 
WP XI, AdroPar 
VuillaPar e Dudalina 

Confecção de peças de 
vestuário, exceto 
roupas íntimas. 

(Fundo) Aquisição, por TDVA e WP XI Moça de ações de emissão do capital social de AdroPar, 
VillaPar e Dudalina.  Como resultado, TVDA e WP deterão o controle da Adropar e, 
indiretamente, da Dudalina. Ausência de sobreposição e/ou integração vertical. Ressalte-se 
ainda que, conforme declaração feita pela CRV, a pedido das Requerentes,  CRV 
administradora declara que nenhum integrante do Grupo Econômico dos Fundos exerce 
atividade que sejam horizontal ou verticalmente relacionadas (à Dudalina, quais seja, 
atividades no setor de vestuário (CNAE). Para fins de tal declaração, compreende-se como 
Grupo Econômico a CRV, quaisquer fundos de investimentos geridos pela CRV e as as 
empresas integrantes do portfólio dos fundos de identificados no item (ii) acima em que a 
participação direta ou indireta detida pelo fundo seja igual ou superior a 20% do capital 
social ou votante. Interessante o emprego dessa declaração, principalmente, a CRV não 
considerou o grupo financeiro ao qual ela pertence. 

205 08700.010223/2013-22 Nidera Sements e 
Cereal Sul 

Operações de terminais Aquisição, pela Nidera, de ações representativas de 100% do capital social da Cereal Sul. Há 
uma relação vertical entre as atividades da Nidera no comércio de grão e as atividades da 
Cereal na operação de um terminal portuário voltado para grão. O mercado relevante de 
granéis sólidos de origem vegetal tem sido definido como um único mercado, segundo 
precedentes do CADE citados em nota de rodapé. O Mercado geográfico tem sido definido, 
de forma mais conservadora, como o porto de atuação dos agentes envolvidos, conforme 
decisão também mencionada em nota de rodapé. No caso, foi o Porto de Santos, que 
também sérvio de fonte de pesquisa. Considerando as participações de mercado das partes 
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não ensejam preocupações quanto a fechamento de mercado, nem no sentido upstream 
nem no sentido downstream.  Além disso, quase 100% da carga movimentada pela Cereal 
Sul já pertencia a Nidera, o que já tenderia a não implicar restrição de oferta a terceiros, não 
alterando a estrutura de oferta do mercado de atuação da Cereal Sul, ao menos no curto 
prazo.    

206 08700.010201/2013-62 IFC, IFC GIF Brasil FIP 
(fundo) e Internexa 

Infraestrutura de 
tecnologia da 
informação (TI) 

Subscrição de 32,76%  da ações da Internexa, pela IFCC que, por meio do ato, serão 
adquiridos 16,38% diretamente pela IFC e 16,38 indiretamente, por meio da GIF. Trata-se de 
compra, sem aquisição de controle, de ações. Tal ato, assim como enunciado pelas 
requerentes, não enseja qualquer tipo de sobreposição horizontal ou integração vertical no 
mercado de atuação da Internexa. Em resposta a ofício emitido pelo CADE, O GRUPO 
Santander e o IFC reiteram a sua não participação no mercado relacionado a operação, a 
relação das empresas investidas, tanto pelo IFC como pelo Santander, corrobora a 
informação. De semelhante modo, a CRV DTV, gestora da GIF, a pedido das partes, também 
declarou que (nem a CRV DRTVM, nem qualquer fundo gerido pela CRV DRVM, nem 
qualquer empresa do portifólio desses fundos em que a participação direta ou indreta detida 
pelo fundo seja igual ou superior a 20% do capital social ou votante, detém participação em 
empresa que exerça atividades horizontal ou verticalmente relacionadas às atividades da 
Internexa). 

207 08700.009802/2013-22 Geomax do Brasil e 
Devex Tecnologia 

Aplicativos de operação 
e manufatura – OMA 
(em mineração) 

Compra, pela Geomax, da totalidade das quotas do capital da Devex. Não há sobreposição 
horizontal nem integração vertical. Devex é uma das lideres do mercado de aplicativos de 
operação e manufatura na área de mineração, com participação superior a 20% Conforme 
informado, as soluções da Devex podem fazer interface com os sistemas da Hexago para 
mineração e, assim, completar o portfólio de produtos oferecidos por esta. A jurisprudência 
do CADE divide o mercado de softwares de gestão empresaria (EAS) onde estaria situadas 
ambas as requerentes, utilizando como proxy a taxonomia do IDC em : CRM, SCM e ERP.  
Segundo as partes, pelo próprio dinamismo do mercado de software, o IDC adotou divisão 
do segmento de EAS, subdividindo os softwares de EM em cinco categorias (aplicativos): de 
conteúdo, de colaboração, de engenharia, de administração de recursos materiais e de 
operação e manufatura.  

208 08700.004791/2013-94 Petrobrás, Lorenge e Serviços de Consolidação de controle da Lorenge sobre Sefagel, com retirada da BR do seu capital social. 
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Sefagel refrigeração, ar 
condicionado, 
ventilação e 
aquecimento em 
instalações comerciais. 

Como o mérito foi analisado em operação anterior, não se verifica alteração do ambiente 
concorrencial, se não apensas desverticalização entre as atividades da Sefagel e a de 
fornecimento de gás natural, uma das atividade da BR,  

209 08700.009957/2013-69 Raizen Energia e 
Novozymes 

Fornecimento de 
produtos químicos, 
orgânicos com 
exclusividade. 

A operação consiste em um contrato de fornecimento de enzimas entre Novzymes e Raizem.  
Não há sobreposição, porém, há relação vertical entre elas, uma vez que as enzimas a serem 
fornecida pela Novzymes serão utilizadas na produção de etanol pela Raizen. As partes 
solicitaram que a operação não fosse conhecida por ser mero fornecimento. Há na decisão 
importante histórico sobre conhecimento de contrato de fornecimento vis a vis cláusula de 
exclusividade. Em suma, havendo cláusula de exclusividade, considera-se um elemento 
contratual suficiente para a obrigatoriedade da notificação. A exclusividade é com relação à 
customização da exima para o fim específico da Raízen, permanecendo a Novozymes livre 
para comercializar com outras empresas. O contrato tem prazo certo e determinado. Não há 
dados disponíveis a respeito de participação de mercado das empresas produtora s de 
enzima. Porém, trata-se de mercado fragmentado, com atuação de empresas nacionais e 
multinacionais, com elevadas taxa de crescimento em todo mundo. A produção de etano de 
segunda geração encontra-se em fase de amadurecimento. Há diversos players no mercado 
atuando no desenvolvimento e fornecimento de enzimas e tecnologia para a produção de 
etano de segunda geração. Não há grandes chances de fechamento de mercado de produção 
de etanol.  

210 08700.004673/2013-86 OGX e Petronas Exploração de petróleo 
e gás natural. 

Aquisição, pela Petronas, de 40% da participação detida pela OGX em dois contratos de 
concessão celebrados com a ANP, para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 
e gás natural na Bacia de Campos. Não há sobreposição horizontal entre as empresas.  Há 
uma possibilidade de existência de relação vertical entre uma empresa do grupo, porém,  
pré-existente. Grupo EBX no mercado dowstream tem participação reduzida. 

211 08700.004809/2013-58 Leader, Seller MNT, 
Seller Magazine, 
Seller PF, Fatex 
Depósito e Seller 

Comércio varejista de 
diversos itens  

Aquisição da totalidade do capital social de cinco sociedades pertencentes ao Grupo Seller 
pela Leader. Poderia haver sobreposição com relação às atividades  relacionadas ao 
comércio varejista de alguns itens. No entanto, os municípios de atuação da Leader e das 
empresas adquiridas não são os mesmos, não causando, dessa forma, prejuízo aos efeitos 
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Fatex concorrência, considerando a jurisprudência do CADE que aponta para delimitação do 
mercado relevante como de abrangência próxima à municipal. 

212 08700.010073/2013-57 Formitex e Dow 
Brasil 

Favricação e TDI, thiner, 
colas e adesivos 
industriais.  

Aquisição, pela Formitex, de equipamentos, instalações e um terreno de titularidade da Dow, 
que integravam uma planta industrial desativada utilizada pela Dow para a produção de 
dissocianato de tolueno, localizados no polo petroquímico de Camaçari. Em razão de a 
Formitex não atuar na produção de TDI e os ativos estarem desativados desde dezembro de 
2012, as partes sustentam que não há sobreposição horizontal ou integração vertical 
decorrente da operação. Alegaram que o referido terreno é estratégico. Por cautela, a 
coordenação entendeu considerar eventual sobreposição do ponto de vista dos processos 
produtivos como inerente racionalidade econômica da operação. Mercado de TDI já foi 
definido pelo CADE como mundial. De solvente, no qual se enquadra o tinner, como 
nacional. Quanto ao mercado de colas e adesivos, segundo precedente do CADE, este podem 
ser segmentados em adesivos geral, adesivos de consumo e adesivos industriais 
separadamente e adesivo de consumo segmentado em adesivos de contado a base de PVA, 
epóxi, selantes, produtos para calafetação.  

213 08700.004675/2013-75 Banco Bradesco BBI e 
BR Towers  

Gestão e operação de 
torres e postes para 
instalação de 
equipamentos de 
telecomunicação.  

Aumento da participação acionário do Bradesco BBI no capital social da Br Towers SPE 3. 
Mérito da operação foi analisado na ocisia da aquisição de participação do Bradesco BBI na 
BR Towers. Além disso, BBI só atua no segmento por meio da Br Towers. 

214 08700.010354/2013-00 Fundação dos 
Economiários 
Federais (FUNCEF), 
Odebrecht Ambiental 
e Hydros (FIP OiI – 
fundo) 

Operação de centrais de 
utilidades industriais  
(conjunto de ativos 
destinados a tratar água 
oriunda dos processos 
industrias, tratar 
efluentes e resíduos 
industriais, fornecer 
vapor e, ainda, energia 
proveniente da 

Trata a operação da subscrição e integralização, pela FUNCEF, de 17,24% das cotas de 
emissão do FIP-OI.  Não se confunde com o mercado de saneamento básico, que abrange 
vários segmentos. Considerando que a Funcef possui, direta ou indiretamente, participação 
igual ou superior a 20% do capital social total ou votante de potenciais clientes alvo 
(empresas de papel, celuloso, siderurgia, mineração, petróleo, petroquímica) e que alguma 
sociedades integrantes do grupo Funcef já possuem centrais indústrias instaladas em suas 
plantas industrias, existe integração vertical decorrente da operação. Mercado é nacional, 
em consonância com o s precedentes do CADE.  Embora pudesse ter mercado mais reduzido, 
a exata definição pode ser deixada em aberto., pois não afeta o resultado final. 
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valorização de resíduos 
sólidos) 

215 08700.010283/2013-45 Progen Projetos e 
BNDES Participações 

Serviços de engenharia 
consultiva 

Investimento da BNDESPAR na Progen, a ser realizado mediante subscrição e integralização 
de ações preferenciais resgatáveis, conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, com direito a voto, de emissão da Progen. A participação acionária da 
BNDESPAR na Progem, antes inexistente, atingirá aproximadamente 10% após a subscrição e 
integralização das ações. A Progen será a primeira empresa com atividades no setor de 
engenharia consultiva no portfólio da BNESPAR, afastando a possibilidade de sobreposição. 
 horizontal. No entanto, alguma empresas nas quais a BNDESPAR investe já requisitam os 
serviços da Progen ou são potenciais clientes, por isso, existe a possibilidade de integração 
vertical, porém o impacto dessa integração vertical é pequeno ou inexistente. Mercado 
relevante já definido como “prestação de serviços de projetos de engenharia”. Em outro 
julgado, foi definido de forma mais restrita, como o de “serviços de engenharia, 
gerencialmente, participação e desenvolvimento de projetos relacionados à energia, óleo e 
gás. Adotou-se o primeiro. O Mercado é nacional. Mercado é pulverizado, com diversos 
players que detém participações de mercado pequenas. Corroborando, o Ranking da 
Engenharia Brasileira, elaborado pela Revista “O Empreiteiro” para o setor de Projetos e 
Consultoria. Lista mais de 120 empresas e a Progen ocupa o sexto lugar, com participação de 
mercado estimada em 3,70%. A maioria dos concorrentes possui participação inferior a 5%. 
Minimiza-se possibilidade de fechamento de mercado. 

216 08700.010128/2013-29 Grifols e Novartis Diagnósticos de 
Transfusão 

Compra, pela Grifols, de ações e ativos da totalidade da unidade de diagnósticos de 
transfusão da Novartis. Operação se justifica, segundo as requerentes, pela aquisição da 
tecnologia NAT (acido nucleicos), tecnicamente mais eficiente na detecção de vírus HIV e dos 
diferentes tipos de causadores de hepatite. A Grifols não atua no Brasil com essa tecnologia 
mas sim com a Tecnologia Triturus. Identifica-se baixa substituibiliade entre as teologias de 
diagnósticos da adquirente e da objeto, não sendo sob a ótica da demanda quanto da oferta 
concorrentes entre si.  Informações obtidas por telefone. Os produtos das requerentes, 
Grifols e Novartis, destinam-se a etapas diferentes e complementares da cadeia de 
transfusão de sangue, não havendo, portanto, qualquer substituibilidade entre eles, nem 
mesmo integração vertical. Por fim, cumpre-se destacar o reduzido faturamento de ambas as 
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partes, no Brasil, em 2012, com seus segmentos de diagnóstico de transfusão, notadamente, 
o objeto pelo negócio alvo. Essa operação também foi notificadas autoridades dos EUA e da 
Alemanha, tendo obtido aprovação na primeira fase, sem aprofundamento da análise, em 
ambas. Trata-se de substituição de agente econômico.  

217 08700.010779/2013-19 Brasilterm, Cie, 
Thermes 

Geração de Energia 
Elétrica 

Compra, pela Brasilterm, de 100% das ações das empresas Maracanaú Geradora de Energia e 
da Dareful Participações. Em decorrência dessas aquisições, a Brasilterm irá adquirir, 
indiretamente, as ações d Borborema Energética, uma empresa integralmente detida pela 
Dareful. Vide várias decisões sobre mercado de energia elétrica, com a já mencionada 
menção à falta de jurisprudência utilizada e ao segmentação por matriz energia, mercado 
geográfico opor subsistente ou considerando o Sistema Interligado Nacional. Devido a baixa 
participação de mercado das requerentes, em nenhum cenário verificou-se preocupação 
concorrencial relevante.  

218 08700.010412/2013-03 FIP (fundo) Caixa 
Incorporação 
Imobiliária e Rossi 
Residencial. 

Incorporação de 
empreendimentos 
imobiliários. 

Futura aquisição de participação em SPES da Rossi pelo FIP Incorporação da Caixa. As SPES 
são integralmente detidas pela Rossi e foram consti9tuídas para o propósito de desenvolver, 
mediante incorporação, construção e venda, empreendimentos imobiliários residenciais nos 
municípios de Curitiba, Paulínia e Valinhos. O mercado relevante é o de incorporação 
imobiliária, sendo a abrangência territorial é comumente definida por municipal, com 
exceção de municípios de grande porte, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde esta 
Superintendência já adotou cenários geográficos mais restritos, como zona ou bairro. 
Integração vertical possível devido a incorporação imobiliária e a atividade de crédito. 
Entretanto, seguindo o posicionamento recente da Superintendência em casos semelhantes, 
tal possibilidade de integração vertical não será analisada tendo em vista a insignificância dos 
empreendimentos imobiliários frete à oferta imobiliária nacional, nível em que se da a oferta 
de crédito.  Foi informado o VGV (Valor Geral de Vendas) nas localidades das SPES  

219 08700.010667/201368 Emerson Eletric e SPX Fabricação de produtos 
elétricos comerciais e 
industrias para 
ambientes perigosos e 
insalubres 

Consolidação de controle, pela Emerson Electric, sobre a EGS Electrical Groupe, joint venture 
formada pelo Grupo Emerson, por meio de sua subsidiária Apple (55.5%) e pela SPX Holding 
(44,5%). A Emerson e a SPX holding concordam em extinguir a JV com a compra de ações 
detidas pela SPX pela Emerson. Emerson e Grupo SPX atuam no segmento de produtos 
elétricos comerciais e industriais para ambientes perigosos e insalubres, somente por meio 
de suas participações na EGS sendo que após a conclusão da operação O Grupo SPX deixará 
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de atuar nesse segmento específico. O Grupo econômico adquirente não possui qualquer 
investimento igual ou superior a 10% em empresas horizontal ou verticalmente relacionadas 
à EGS.  

220 08700.010406/2013-48 Crown e Mivisa Produção de latas 
metálicas. 

Aquisição do controle exclusivo da Mivisa pela Crown, por meio de um contrato de compra e 
venda de ações assinado pela Crown e Lata Lux Holding , uma cia controlada pela The 
Blackstone Group. Não resultarão em nenhuma sobreposição entre as atividades, uma vez 
que, no Brasil, a Crown atua exclusivamente no mercado de latas de metal para bebidas e a 
Mivisa no mercado de tampas e fundos para latas de folhas de flandres (aço) para alimentos. 
A participação de mercado da Mivisa no mercado de fundos de lata para comida no Brasil é 
inferior a 1%. Foram consultados concorrentes, que informaram que o mercado de latas de 
alumínio para bebidas e de latas de aço para alimentos são distintos. E que Mivisa não é um 
player relevante neste mercado, atuando apenas na venda de um tipo específico de tampas 
de latas de aço õ para alimentos, chamado abre fácil 

221 08700.002435/2013-36 Diamond Holdings e 
Nokia Siemens 

Consultoria em 
Tecnologia da 
informação 

Aquisição, pela Diamond, do Negócio Óptico da Nokia, constituído por determinados ativos 
que permitem a criação, comercialização, distribuição e manutenção de soluções de 
hardware e software para o Negócio Óptico da Nokia. Negócio Óptico é desempenhado por 
unidades integradas de negócios em diversos países, em cada país, a Nokia venderá e 
transferia certos ativos e direitos de propriedade intelectual para as entidades locais da 
Diamond. Não ensejará qualquer integração vertical ou sobreposição horizontal dentre as 
atividades dos grupos das partes no Brasil. A Marlin, que detém a Diamond, possui 
subsidiária que oferta soluções para redes ópticas inteligentes e soluções de multisserviços, 
porém, tal subsidiária não registrou nenhuma venda de produtos em 2012 no Brasil, mas 
apenas mínimos serviços de manutenção (pós venda) 

222 0870.000670/2013-73 Astrazeneca (AZ) e 
Bristol 

JV para fabricação e 
comercialização de 
medicamentos e drogas 
de uso humano 

Aquisição, pela AZ, de direitos de governança que lhe dariam o direito de controle conjunto 
da Bristol sobre a Amylin, que atua no desenvolvimento de medicamentos injetáveis contra 
Diabetes Tipo 2. Bristol sagrou-se vencedora de licitação para adquirir a Amylin. Por meio de 
acordo de oferta conjunta, e respectivo exercício de direito de opção, a AZ passou a 
compartilhar a governança da Amylin com a Bristol o que possibilitará o desenvolvimento e 
comercialização conjunta de quatro compostos de Amylin. Somente um (GLP-1) tem sido 
comercializado no Brasil pela Eli Lilly. AZ e BMS já atuam conjuntamente no desenvolvimento 
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de comercialização de medicamentos orais para diabetes do Tipo 2, por meio de parceria 
anteriormente anualidade pelo CADE.  Elas não oferecem individualmente outros 
medicamentos para tratamento de diabetes tipo 2, além dos ofertados em parceira.  Há na 
decisão ponto importante sobre cláusula de não concorrência vis a vis propriedade 
intelectual. (vide caso 08012.01100/2008-08) 

223 08700.001029/201-56 BSBBios e Coxilha Produção de sementes 
certificadas, exceto de 
forrageiras para pasto; 
comércio atacadista de 
soja e de cereais e 
leguminosas 
beneficiados.  

Aquisição, pela BSBios, de 14 unidades de originação de grão pertencentes à Coxilha e, e 
todos os bens móveis existentes nessas unidades ou necessários para a exploração do 
negócio. A operação acarreta sobreposição horizontal das atividades de soja desenvolvidas 
por ambas as requerentes, elevando em conta os recentes julgados do CADE. As requerentes 
informaram que a atividade de originação de soja consiste no processo de compra de 
matérias-primas, sendo uma atividade mercantil que substancialmente compreende compra 
e venda. Ainda como base nos precedentes indicados, a abrangência geográfica é nacional 
embora as requerentes tenham sugerido que o segmento de originação de soja pode ser 
limitado à abrangência estadual, usando como referência dois julgados do CADE  porém, EM 
QUALQUER ANÁLISE, NÃO SE RESERVA PREOCUPANTE Em qualquer segmento a operação 
não se revela preocupante dada as concentrações das partes. . 

224 08700.001754/2013-24 Ospersan Resíduos e 
Haztec Tecnologia 

Tratamento e 
disposição de resíduos 
perigosos 

Aqusição, pela Opeersan, da totalidade das ações representativas do capital social da HTZ 
Soluções Ambientais e HAZ, ambas pertencentes à Haztec. Em casos anteriores, o mercado 
de tratamento de efluentes industriais não se confunde com o mercado de saneamento 
básico, que abrange vários subsegmentos Tratamento de resíduos e efleuentes pode ser 
realizado por qualquer empresa, por não se tratar de um serviço público, e sim uma 
atividade comercial. Há portanto, sobreposição horizontal.   

225 08700.010255/2013-28 Ticket Serviços e 
Bônus Brasil 

Emissão de vales-
alimentação, vale-
transporte e similares. 
(vale-benefícios) 

Aquisição, pela Ticket, de carteira de clientes da Bônus Brasil. A carteira de clientes refere-se 
a serviços de (i) vale-alimentação e vale-refeição e (ii) vale-transporte. Há sobreposição 
horizontal, porém reduzida participação de mercado e operação carrega ausência de nexo 
causal. Como outras empresas do grupo CBA (Bônus Brasil) celebraram contrato com a Vale 
Express, que presta o serviço de vale transporte para o Grupo CBA. Desse modo, a Bônus 
Brasil não é concorrente da Ticket nesse segmento. Porém, a Superintendência, de modo 
conservador, levantou dados para a carteira de vale-transporte, e verificou ser insignificante 
a participação da Bônus. De acordo com os precedentes do CADE o mercado de ale-
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benefícios como um todo deve ser nacional. Utiliza-se os dados do PAT com base no 
Relatório de Empresas Prestadores de Serviços do PAT, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. HHI da operação varia em 53,73, logo, conforme guia norte americano, variação 
abaixo de 100 em um mercado moderadamente concentrado (entre 1500 e 2500) não 
pressupõe preocupações concorrenciais.  

226 08700.010189/2013-96 Anglo Americana, 
Centennial, LLX 
Logística e LLX Minas-
Rio 

Organização logística do 
transporte de carga 

A operação consiste no exercício de opção outorgada à AAPMFD (anglo), nos termos do 
contrato datado de 2007, para subscrever ações representativas do capital social da LLX 
Minas-Rio, que resulte no aumento da participação conjunta da AAPMDF e da CMR 
(Centennial) n LLX Minas-rio de 49, para 50% do seu capital social. Embora as partes tenham 
alegado que a notificação foi por precaução, pois com a aquisição de 1% do capital social da 
LLX Minas, o Grupo da Anglo passará a ter o poder de indicar dois diretores da LLX – Minas-
Rio, além de tornar-se conjuntamente com a LLX Logística, o maior acionista individual da 
LLX Minas Rio. Contudo, as partes ressaltam que no seu entendimento não houve aquisição 
de controle com a presente operação, pois o Grupo Anglo American já integraria o bloco de 
controle da LLX Minas-Rio, em razão de sua participação de 49% do seu capital social. 
Defendem, assim, que a operação consiste na consolidação do controle compartilhado da 
LLX. Conforme informações prestadas pelas partes da operação, conforme operação 
aprovada pelo CADE referente ao AC 08700.008245/2013-22 (Anglo Ferrous e Clifts) o Grupo 
Anglo Amercian não tem, nesta data, nenhuma participação no mercado de minério de ferro, 
no Brasil, o que indica que a presente operação não gera possíveis efeitos anticoncorrenciais. 
Ressaltar, também que a potencial integração vertical existente entre a produção de minério 
de ferro do Grupo Anglo American (ainda não iniciada|) e a utilização do terminal portuário 
(também em construção), inerente ao Projeto Minas-Rio, é anterior à operação, não 
guardando nexo de causalidade relevante.  

227 08700.010625/2013-27 VRG Linhas Aéreas e 
Societé Air France 

 Aditamento ao Contrato de Compartilhamento e Voos entre VRG e Air France, celebrado em 
2009, e aprovado pelo CADE sem restrições (AC 08012.003128/2009/11). Trata-se de 
ampliação de Code-Share que prevê a inclusão de 34 rotas oferecidas pela VRG, todas 
nacionais, sendo que 17 partirão do Rio e 7 de São Paulo. Não haverá sobreposição entre as 
rodas operadas pela VRG e pela Air France. A VRG oferta voos dentro do território nacional e 
partindo o saindo para determinados países da América do Sul, Caribe e Estados Unidos, não 
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operando em voos para a Europa. A Air France, por sua vez, não atua no transporte aéreo 
dentro do território brasileiro, ofertando voos entre Europa e o Brasil.  

228 08700.004943/2013-59 Oki Electric, Itautec e 
BR Indústria e 
Comércio (Newco) 

Negócio de automação 
bancária e atuação 
comercial. 

Aquisição, pela Oki, de 70% do capital social votante e total da BR Indústria e Comercio de 
Produtos e Tecnologia em Automação (Newco), pertencente, direta e indiretamente, à 
Itautec. Reconhece=-se que Itautec pertence ao Grupo Itaúsa e não menciona o braço 
financeiro. Partes sustentam quem a Superintendência do CADE havia concordado com o 
parecer da PROCADE no AC 08700.000258/2013, no qual consignou que “os limites de 
faturamento mínimo fixados pelo ordenamento jurídico em 750 milhes e 75 milhões estão 
relacionados ao grupo comprador e vendedor, respectivamente. Assim como no caso, o 
grupo vendedor é que tem o s faturamento de 750 milhões o e grupo comprador é que tem 
o faturamento de 75 milhões as partes entendem que a operação não seria notificável. 
Fizeram isso por precaução em função de possível alegação de particularidade do caso 
paradigma. Superintendência afirma que não tem qualquer ligação e que os critérios do 
faturamento não estão distribuídos em lados distintos da operação. Naquele caso, uma das 
partes (a adquirida) não atendida aos critérios de faturamento, e embora houvesse dois 
grupos controladores da empresas compradora, eles estavam naturalmente no mesmo polo 
da operação. No caso da operação da OKI/Itaú há dois grupos em lados distintos, que 
percebe faturamento superiores aos patamares estabelecidos. OKI não atua nos mercados 
relacionados ao Negócio de Automação Bancária e Automação Comercial, mas fornece 
componentes para fabricação de terminais de autoatendimento. Haveria, portanto, uma 
integração vertical entre a comercialização desses componentes e a fabricação de terminais 
de autoatendimento. Conforme precedentes o mercado, na dimensão produto, pode ser 
definido como de ATM /equipamento para automação bancária e (ii) serviços de 
outsourcing, necessários para o funcionamento e manutenção das redes de 
autoatendimento, e a dimensão geográfica é nacional. Não há dados sobre o mercado de 
outsourcing, mas o serviço aos bancos são estritamente relacionados aos produtos vendidos 
por cada fornecedor e, portanto, tende a acompanhar tal mercado o mercado de Terminais 
de autoatendimento. Dado o reduzido faturamento da Oki no mercado relevante de 
fornecimento de peças para ATM associado ao market share apresentado pela Itautec no 
mercado à jusante (comprador), não se verificam preocupações concorrenciais. 
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229 08700.010098/2013-50 Parkia e Fibria 
Celulose 

Produção de eucalipto A operação consiste, em resumo, na alienação de terrenos (nos quais predomina o cultivo de 
eucalipto), por parte da Fibria, para a Parkia. Trata-se de terras com cultivo de eucalipto para 
consumo cativo da Fibria, destinado a produção de celulose. A Parkia deterá a propriedade 
da terra; porém, a Fibria permanecerá com a gerência dos ativos florestais sobre a terra 
alienada, bem como licenças e autorizações correspondentes. A operação também envolve 
um contrato de parceria florestal e um contrato de fornecimento de madeira em pé entre as 
partes, englobando a cessão de uso de terras alienadas pela própria Fibria. Considerando um 
cenário conservador, haveria potencial sobreposição horizontal entre as partes, haja vista 
que, apesar de as terras alienadas pela Fibria a Parkia continuarem por um logo período de 
tempo anda em poder da Fibria, em algum momento essas passarão para Parkia. Ademais, 
um cenário de análise conservador poderia ventar alguma coordenação entre as partes em 
razão das parceiras ora firmadas. Os julgados do CADE consideraram o mercado de extração 
de eucalipto como sendo regional, por depender da proximidade da fábrica que processará 
as toras independentemente do mercado a que se destina, para não onerar excessivamente 
os custos de produção. Assim, verifica-se sobreposição horizontal apenas no Estado do Mato 
Grosso do Sul, porém, com baixa participação de mercados. Há possíveis integrações 
verticais derivadas da operação (produção de carvão vegetal) , contudo, devido aos acordos 
que formalizam a operação, verifica-se que o mercado de florestas plantadas de eucalipto 
não se altera com relação à estrutura de oferta de madeira produzida. Ademais, a 
participação de mercado das partes na atividade de florestas plantadas para a produção de 
eucalipto permaneceria baixa o suficiente onde há integração, mitigar eventuais 
preocupações com efeitos anticoncorrenciais.  

230 08700.004684/2013-66 Centrais Elétricas 
Brasileiras – 
ELETROBRRAS E 
Companha de 
Eletricidade do 
Amapá (CEA) 

Distribuição de energia 
elétrica 

Assunção, pela ELETROBRAS e o Estado do Amapá, da gestão compartilhada da CEA 
(sociedade de economia mista), via celebração de Acordo de Acionista. Importante destacar 
que por acordo de Acionista houve a submissão da operação. Ela prevê a opção de compra 
de 80% das ações da CEA pela Eletrobrás, caso o contrato de concessão seja regularizado 
com o Poder Concedente. A operação não acarreta sobreposição no mercado de distribuição 
de energia elétrica, pois conforme jurisprudência do CADE, trata-se de monopólio natural 
(vide casos citados em nota de rodapé da decisão. A Eletrobrás atua ainda em distribuição e 
transmissão de energia elétrica, o que poderia acarretar integração vertical com atividade da 
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CEA (não há revisão de entrada do Estado do Amapá no Sistema Interligado Nacional – SIN), 
Porém, há várias razões citadas na decisão para que a integração não tenha condão de gerar 
prejuízo concorrenciais (ex. falta de racionalidade em elevar custos dos rivais por se tratar de 
monopólio natural) regulação do mercado de transmissão e de distribuição pelo Estado, etc.  

231 08700.004810/2013-82 Logo Commercial e 
Fundo de 
Investimento em 
Participações 
Multisetorial Plus (FIP 
MPlus) 

Aluguéis de imóveis 
próprios.  

Aquisição, pelo FIP MPlus, subsidiária do Bradesco BBI, de participação acionária de 9,9% na 
Log.  A operação ocorre no setor de construção de imóveis comerciais, incorporação 
comercialização e locação de imóveis comerciais próprios ou de terceiros, área de atuação 
da Logo e se justifica, conforme exposto pelas partes, pelo potencial de crescimento da Log, 
sobretudo diante do momento econômico e da demanda aquecida. Superintendência não 
avaliou o setor de construção e incorporação imobiliária, eis que a Log o faz de forma 
exclusivamente cativa. O Grupo Bradesco, por sua vez, atua no segmento de gestão de ativos 
imobiliários por meio da empresa BSB empreendimentos Imobiliários. Porém o Bradesco o 
faz precipuamente destinado a uso próprio. Ou seja, a atuação da BSP é cativa ao Grupo 
Bradesco, não tendo qualquer atuação no segmento de atuação da Log.  

232 08700.003019/2013-55 Brasmetal e Mangels Produção de 
relaminados, trefilados 
e perfilados de aço, 
exceto arames.  

Futura aquisição de alguns ativos tangíveis e intangíveis da Mangels por parte da Brasmetal. 
Especificamente, a Brasmetal pretende adquirir algumas máquinas e equipamentos, bem 
com o marca Baukus, que constituem apenas uma parcela dos ativos em era utilizados ela 
Mangels em sua divisão de negócio, relativa ao processamento e distribuição de aços planos 
ao carbono. Conforme julgados do CADE, a operação gera sobreposição horizontal no 
mercado nacional de processamento e e distribuição de aços planos ao carbono, uma vez 
que  Brasmetal também possuir atividades nessa área de atuação. A operação não acarreta 
integração vertical. Com base em dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço – 
INDA, foi identificado não haver preocupação concorrencial em função de a participação da 
Brasmetal nesse mercado ser baixa e a capacidade dos ativos a serem adquiridos 
corresponde também a baixa participação. Há mais de 30 empresas concorrentes. Brasmetal 
se manterá na 15ª posição no ranking nacional. 

233 08700.003063/2013-65 E.ON SE e MPX 
Engenharia  

Comercialização de 
energia; 
Comercialização  de 
carvão mineral, 

Aquisição, pela E.ON, de 24,47% de participação na MPX, empresa pertencente ao Grupo 
EBX, na qual a adquirente já detinha 11,7% de participação. As partes não podem determinar 
qual será a estrutura societária final da MPX após a conclusão do aumento de capital, uma 
vez que esta estrutura dependerá da decisão de terceiros. Como resultado da operação a 
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transporte de carvão 
mineral. 

EON deterá 36,1% do capital da MPX. Dependendo do resultado do aumento de capital 
proposta, a participação da E.ON na MPX poderá ser diluída para 35,2%. E.ON não atua 
diretamente no Brasil nos mesmos mercados em que atuam as empresas do Grupo EBX. 
E.ON já detém 11,7% de participação na MXX, oriundos de operação anterior, na qual a E.ON 
adquiriu ações emitidas pela MPX(ac8012.000908/201238) , como a EON não atua 
diretamente no Brasil, somente por meio de participação que detém na MPX e da joint 
venture com o Grupo EBX , a operação não acarretará sobreposição horizontal ou integração 
vertical, conforme entendimento exarado não AC anterior, para além da situação 
concorrencial pré-existente.  
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