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1. OBJETIVO 

A Política Antitruste tem como objetivo orientar os padrões de conduta que são 

exigidos de todos os empregados, independentemente de nível hierárquico, 

representante, consultor ou qualquer indivíduo atuando em nome da Copagaz (em 

conjunto, os “Colaboradores”) na condução dos negócios da empresa com a finalidade de 

assegurar a proteção da livre concorrência nas suas atividades e prevenir riscos de 

infrações quanto a condutas inadequadas no relacionamento com concorrentes, quando 

do exercício de suas funções e atividades em nome da Copagaz, conforme o estabelecido 

na Lei de Defesa da Concorrência nº 12.529/2011.  

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercidos, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz.  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local, em que a Copagaz desenvolva suas 

atividades que, sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. DIRETRIZES 

A Política Antitruste, como regra geral, proíbe que qualquer Colaborador ou Terceiro 

participe ou envolva-se em discussões, acordos ou combinações com os concorrentes, sob 

qualquer forma, que tenham como objetivo ou efeito impedir, restringir ou distorcer a 

concorrência de forma a violar a Lei de Livre Concorrência ou a presente política. 

A Copagaz proíbe e combate qualquer prática que viole a livre concorrência, o que incluí 

o combate à fixação, combinação ou arranjo de preços ou condições de venda entre as 

concorrentes, abuso do poder de mercado ou econômico, prática de preços predatórios, 

divisão de mercados ou acordos com concorrentes, oferecimento de vantagens ilícitas ou 

qualquer outra prática anticoncorrencial. 
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3.1. INFORMAÇÕES CONCORRENCIALMENTE SENSÍVEIS 

A Copagaz proíbe que seus Colaboradores ou Terceiros, no âmbito das práticas 

comerciais e no relacionamento com os concorrentes, o compartilhamento de informações 

que sejam sensíveis do ponto de vista concorrencial (“Informações Concorrencialmente 

Sensíveis”), especialmente as que relacionaremos abaixo. 

Discussão de questões relacionadas a preços com Concorrentes são proibidas. 

Exemplos de assuntos que não devem, sob nenhuma hipótese, serem discutidos com 

concorrentes: 

(i) Condições de venda; 

(ii) Preços mínimos; 

(iii) Margens; 

(iv) Métodos de cálculo; 

(v) Descontos; 

(vi) Plano de aumento ou redução de preço; 

(vii) Volumes de vendas; 

(viii) Divisão de mercado; 

(ix) Informações sobre planos estratégicos; 

(x) Composição de preços e condições comerciais; 

(xi) Resultados contábeis e gerenciais não divulgados ao mercado; 

(xii)Planos sobre desenvolvimento de novos negócios ou estratégia de marketing; 

(xiii) Qualquer informação de natureza confidencial. 

 Ressaltamos que a troca de Informações Concorrencialmente Sensíveis poderá 

configurar formação de cartel, ainda que o Colaborador apenas receba referida informação 

de forma passiva. Não é necessário a anuência do interlocutor ou que a troca/recebimento 

deste tipo de informação gere efeitos na condução dos negócios.  

Independentemente do meio de comunicação pelo qual sejam realizadas, inclusive os 

meios informais de comunicação, tais como e-mails pessoais, telefone, mensagens de texto 

por celular, anotações, WhatsApp, entre outros, continua proibida a troca de Informações 

Concorrencialmente Sensíveis. 
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3.2. PRÁTICAS COMERCIAIS 

A Copagaz não admite práticas que prejudiquem o exercício da livre concorrência em 

sua atividade comercial. Ressaltamos que também são proibidas pela legislação práticas 

nesse sentido, tais como: 

(i) Abuso de poder de mercado ou de poder econômico; 

(ii) Discriminação injustificada de preços entre os clientes; 

(iii) Prática de preços predatórios; 

(iv) Fechamento de mercado para outros concorrentes; 

(v) Recusa injustificada na celebração de contratos comerciais. 

 

3.3. RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES 

No relacionamento com seus concorrentes, a Copagaz proíbe a troca de Informações 

Concorrencialmente Sensíveis em qualquer ambiente ou circunstância. Neste sentido, as 

práticas listadas a seguir são proibidas: 

(i) A discussão de assuntos envolvendo Informações Concorrencialmente 

Sensíveis com concorrentes; 

(ii) O fornecimento de Informações Concorrencialmente Sensíveis à associação; 

(iii) Tabelamento de preços, inclusive quando relacionada a pagamento de 

comissões de agentes atuantes em outros elos da cadeia de negócios; 

(iv) Boicote a fornecedores ou clientes; 

(v) Exclusão de concorrente, fornecedor ou cliente. 

É natural ter contato com amigos e/ou parentes que eventualmente trabalhem nos 

concorrentes ou, ainda, pessoas do ciclo de convívio que possam ter acesso aos 

concorrentes e não há problema neste tipo de contato. No entanto, assuntos relacionados 

aos negócios da Copagaz não devem ser tratados nesses contatos.  

 

3.4. ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

A atuação em associações de classe, especialmente as associações comerciais, deverá 

observar o estabelecido na legislação em vigor, devendo ser exigido da associação e seus 

integrantes:  

(i) a pré-aprovação, pela área responsável por Compliance, do(s) nome(s) das 

pessoas que participarão em nome da Copagaz e a garantia de que estas 
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pessoas estão cientes das diretrizes contidas nesta política. A área responsável 

por Compliance deve manter uma lista dos nomes dos participantes em 

Associações em que a Copagaz participa; 

(ii) as reuniões deverão conter pautas pré-definidas e disponibilizadas a todos os 

participantes antecipadamente, não se permitindo o item “outros assuntos” na 

pauta das reuniões; 

(iii) o registro em ata de todas as reuniões; 

(iv) a pronta interrupção e exclusão de assuntos que envolvam Informações 

Concorrencialmente Sensíveis de quaisquer associados;  

(v) o tratamento sigiloso das Informações Concorrencialmente Sensíveis 

eventualmente solicitadas pela associação para finalidade de projetos de 

interesse comum, inclusive para efeitos de diagnóstico de mercado ou resposta 

a autoridades, e, dentro do possível, disponibilizados de forma agregada ou 

consolidada, sem identificação de cada empresa participante. 

 

4. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente política à área de Compliance ou aos canais de denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação do Comitê de Compliance, na forma do seu Regimento 

Interno. 

O Comitê de Compliance tem a responsabilidade de avaliar outros casos que 

eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações identificadas 

ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão avaliadas com a 

criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas por essas 

mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  
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Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, o Comitê de 

Compliance será acionado para a devida apuração, na forma do seu Regimento Interno e 

adotará as medidas cabíveis.  

 

4. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br. 

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

5. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 
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