
A Secretaria de Direito Econô-
mico (SDE) do Ministério da Jus-
tiça emitiu ontem uma nota téc-
nica recomendando a condena-
ção das fabricantes de cigarros
Souza Cruz e Philip Morris por
conduta lesiva à concorrência,
ao ter firmado contratos de ex-
clusividade de propaganda e ex-
posição em pontos de venda.

Curiosamente, a investiga-
ção da SDE surgiu de um proces-
so aberto em 1998 pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) a pedido da
Philip Morris, que acusava a
Souza Cruz de fechar contratos
de exclusividade de vendas de
suas marcas com os estabeleci-
mentos comerciais.

As duas empresas assinaram
um acordo com o Cade para não
mais fechar acordos de exclusi-
vidade de vendas, mas a SDE de-

cidiu abrir outra linha de inves-
tigação para definir se a exclusi-
vidade de propaganda e exposi-
ção dos produtos nos pontos de
venda também caracterizaria
um dano à concorrência.

Os contratos proibiam que os
estabelecimentos deixassem à
mostra cartazes ou qualquer ou-
tro tipo de propaganda das mar-
cas concorrentes. Nos contratos
da Souza Cruz, segundo a SDE,
estava prevista ainda a proibi-
ção de exposição de produtos
que não fossem da empresa.

A secretaria concluiu que a
prática é lesiva à concorrência.
Segundo a nota técnica que será
encaminhada ao Cade, o fato de
um contrato impedir que outra
empresa coloque cartazes ou
produtos à mostra do consumi-
dor pode induzi-lo a adquirir
uma marca que não é de sua pre-
ferência, ou a buscar outro mer-
cado para encontrar sua marca
de escolha, o que prejudica o

seu bem estar. Além disso, essa
exclusividade de exposição difi-
culta a entrada de novas empre-
sas no mercado.

Defesa
Durante a investigação, a Philip
Morris alegou que não poderia
exercer poder de mercado por
ter apenas 15% de participação
nas vendas de cigarros. Por is-
so, teria adotado os contratos
de exclusividade de forma de-
fensiva, já que essa era a prática
da Souza Cruz, que detém cerca
de 75% das vendas nacionais.

A SDE reconheceu que a Phi-
lip Morris estava apenas seguin-
do a prática da líder, mas enten-
deu que sua posição permitia
manter a autonomia na defini-
ção de estratégias comerciais.

Já a Souza Cruz alegou que o
termo de cessamento de condu-
ta (TCC) firmado com o Cade
proibia apenas os contratos de
exclusividade de vendas. Os

contratos que restrinjam ape-
nas a exposição seriam uma es-
tratégia comum diante das proi-
bições à propaganda de cigar-
ros. A SDE entendeu que o pro-
cesso de 1998, concluído com a
assinatura do TCC, não tratou
dos contratos de exclusividade
de exposição.

Em nota, a Philip Morris afir-
mou que considera a recomen-
dação da SDE importante para
garantir a concorrência no mer-
cado de cigarros, e que adotou a
exclusividade em escala menor
do que a concorrente, apenas
para se defender. A Souza Cruz
informou que só poderá se pro-
nunciar após o recebimento da
nota técnica, mas tal documen-
to foi publicado no Diário Ofi-
cial de ontem.

Se condenadas, as empresas
poderão pagar multas que va-
riam de 1% a 30% do faturamen-
to bruto do ano anterior à ins-
tauração do processo. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12  jun.  2011, Primeiro Caderno, p. 8.




