
 
 

ATA DE REUNIÃO 
2ª Reunião do Comitê de Concorrência 2020 

São Paulo – 03/03/2020 
 
1. Informações gerais: 
 

Data Horário Local 
03.03.20 9h00 – 11:30hs  Demarest Advogados - SP 

 
2. Apresentação dos andamentos dos grupos de trabalho: 
 

 GT1 e GT2: dois grupos de estudos:  
 

o Guia de jumping: divisão das decisões entre os escritórios e empresas e 
apresentar um guia revisto ao CADE. 
 

o Conhecimento: foram divididos alguns temas, cujas decisões são questionáveis. 
Divisão em subgrupos para estudo das decisões e para ter uma ideia de para 
onde as decisões estão indo e o que poderia ter de ideias para melhorar. A ideia 
é ter a análise em 1 mês 1 mês e meio.  

 
 GT3 - guia de dosimetria: apesar de ainda não ter aberto para consulta pública, criaram 

3 subgrupos para estudo do tema. Call agendado para o dia 10/3 para consolidar o que 
foi levantado e para passar para uma análise qualitativa.  
 

 GT4 – pacote anticrime: fazer uma reunião em maio junto com o comitê de compliance 
para pensar em uma agenda para o grupo. A ideia é tentar mapear os impactos dessas 
novas legislações e fazer um dia de discussões sobre o tema.  
 

 GT5 - condutas unilaterais:  grupo fechou uma minuta e precisar fazer algumas revisões 
finais, mas na próxima semana devem enviar para revisão do grupo. Reunião no começo 
de abril para outras atividades. Artigos sobre condutas unilaterais e fazer um livro para 
IBRAC. Pesquisar com quem deveria conversar no CADE para apresentar o guia para 
eles.  

 
3. Cronograma de reuniões: fechando a agenda do ano. Para a reunião do dia 27/03 tem 
uma sugestão de análise do guia vertical dos EUA.  
 
4. Atualização do mapa legal: mapa legal é um projeto que começou ano passado com os 
comitês de contencioso, regulação e economia para mapear as associações que sejam mais 
relevantes no âmbito nacional, criar um questionário para distribuir e identificar as dificuldades 
das empresas para atuação no setor. O primeiro caminho foi via SEAE e foi feita uma reunião 
com eles, que se mostraram muito interessados no projeto.  

 



5. Mesas de debate do IBRAC: fazer um evento em cada faculdade. Fechando os temas e 
em 2 semanas deve ter uma agenda fechada.  

 
6. Outros assuntos: comentários sobre o ato de concentração de fundos de investimento. 
Discussões com Diogo Thompson sobre trabalhos colaborativos entre IBRAC e CADE.  

 
7. Apresentação do Dr. Diogo Thompson e Dr. Eduardo Ramires sobre o Guia de cartéis em 
Licitação.  
 
 

*  *  * 
 
 


