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PARTE I

       Desde a sua criação, a FEBRACAN coloca em prática conceitos de
excelência no cooperativismo médico anestesiológico, combinando o
cumprimento das normas legais com os valores éticos. 
    Essa história também tem sido escrita baseada em respeito profissional, bem
como comprometimento social com sustentabilidade. 
    Hoje as cooperativas médicas de anestesiologistas filiadas à FEBRACAN estão
presentes em 17 Estados da União, atendendo a diversos setores da saúde
nacional. 

 PALAVRA DA DIRETORIA1.

COMPROMISSO DA
ADMINISTRAÇÃO

   Baseada na somatória de ideias e condutas acumuladas no decorrer desse período, a FEBRACAN criou e vem
aprimorando seu CGRC – Comitê de Gestão de Risco Concorrencial, visando divulgar com eficácia as boas práticas de
gestão, respeito à concorrência, governança, sustentabilidade e responsabilidade social. 
      De modo transparente, e com a filosofia solidificada a cada dia, tanto as Diretorias quanto a equipe de
colaboradores da FEBRACAN são os portavozes dessa cultura de boas práticas, intensamente comprometidos com
nossa política de melhoria contínua, consoante se depreenderá do presente Manual de Compliance, que se espera
seja um instrumento poderoso de gestão para os colaboradores e demais envolvidos na organização. 

DIRETOR PRESIDENTE VICE DIRETOR PRESIDENTE
Dr. Sérgio Marques de Souza Lima Wagner Sá



      A FEBRACAN tem compromisso com a sustentabilidade da defesa profissional dos anestesiologistas por suas filiadas nos mercados em que
atuam. Sustentabilidade significa que essas cooperativas objetivam o melhor retorno econômico aos anestesiologistas por suas respectivas
atividades médicas realizadas com a prática de atos cooperativos. 
      Esse retorno econômico só será verdadeiramente melhor se for socialmente justo para os usuários dos serviços médicos dos sistemas
único de saúde e suplementar.
       Essa justiça pode ser alcançada quando há lealdade nas negociações e eficiência nas relações mantidas pelas suas filiadas nos mercados locais
de prestação de serviços de anestesiologia. 
      A política de compliance da FEBRACAN preserva e promove a autogestão das suas filiadas. Preserva a gestão democrática e a autonomia
decisória das cooperativas filiadas, porque respeita a supremacia das suas assembleias gerais para definirem as respectivas políticas de preços e
de relacionamento com o mercado.  

PARTE I
    2. PALAVRA DA EQUIPE DE COMPLIANCE: A IMPORTÂNCIA DE ESTAR EM COMPLIANCE

    A PREVENÇÃO A RISCOS É A MELHOR TERAPIA!

PREVENÇÃO

CURA

    Dessa forma, a política de compliance promove as melhores práticas de governança cooperativa adotadas por suas filiadas;
especialmente, aquelas que facilitam a competitividade em conformidade com as regras vigentes de concorrência. 
        A promoção da boa governança cooperativa por conformidade às regras de concorrência é feita de várias maneiras em favor de suas
filiadas. 

          Dentre seus métodos estão:    

a hotline criada junto ao sítio da instituição na internet; 
os diversos eventos presenciais patrocinados junto aos cooperados com esta finalidade; 
o desenvolvimento do sistema de treinamento e ensino à distância sobre valores e normas concorrenciais, que está sendo criado
especialmente para a efetivação e conscientização necessárias à política de compliance, e a consolidação de uma cultura de
compliance na FEBRACAN. 

      Assim, esta equipe tem a satisfação de entregar aos respectivos cooperados a versão inicial deste Manual de Compliance
Concorrencial, cujo conhecimento e aplicação são o objeto da política de compliance que estamos a implantar. 
       A equipe, assim como a Diretoria, espera que este Manual seja um instrumento de empoderamento de seus colaboradores e demais
envolvidos, para que se crie um novo paradigma, que garanta que os valores do cooperativismo e os anseios do mercado e de seus órgãos
reguladores estrão convivendo na mais perfeita harmonia!

 
EQUIPE DE COMPLIANCE DA FEBRACAN



      A defesa da concorrência não é um
fim em si mesmo, mas um meio pelo qual
se busca criar uma economia eficiente.
Em uma economia eficiente os cidadãos
dispõem da maior variedade de produtos
pelos menores preços possíveis, e os
indivíduos desfrutam de um nível máximo
de bem-estar econômico. 
  O objetivo último da defesa da
concorrência é tornar máximo o nível de
bem-estar econômico da sociedade. 
    Economias competitivas são, também,
uma condição necessária para o
desenvolvimento econômico sustentável
no longo prazo. Nesse ambiente
econômico, as empresas se defrontam
com os incentivos adequados para
aumentar a produtividade e introduzir
novos e melhores produtos, gerando
crescimento econômico.
      No Brasil, ainda que a legislação inicial
sobre a matéria remonte aos anos 60,
apenas ao longo do último decênio a
defesa da concorrência passou a assumir
caráter prioritário no contexto das
políticas públicas. 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE
A LIVRE CONCORRÊNCIA

1.

PARTE II
COOPERATIVISMO E
LIVRE CONCORRÊNCIA

     Até então, as características que
marcaram a economia brasileira ao longo
de décadas – a forte presença do Estado,
recurso a controle de preços, elevado
nível de proteção à indústria nacional,
altos índices de inflação – eram
incompatíveis com uma política eficaz de
defesa da concorrência. 
      O Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência – SBDC é formado pelos
três órgãos encarregados da defesa da
concorrência no País: a Secretaria de
Acompanhamento Econômico – SEAE, do
Ministério da Fazenda, a Secretaria de
Direto Econômico – SDE
(http://www.mj.gov.br/sde), do Ministério
da Justiça, e o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE
(http://www.cade.gov.br), autarquia
vinculada ao Ministério da Justiça. 
     A SEAE e a SDE possuem função
analítica e investigativa, sendo
responsáveis pela instrução dos
processos, ao passo que o CADE, sendo
um tribunal administrativo, é a instância
judicante do Sistema, a quem cabe
analisar os casos concretos e, conforme
o caso, impor as sanções cabíveis. 

 O controle de estruturas de
mercado, via apreciação de fusões e
aquisições entre empresas (atos de
concentração);
 A repressão a condutas anti-
competitivas;
 A promoção ou "advocacia" da
concorrência.

     Até então, as características que
marcaram a economia brasileira ao longo
de décadas – a forte presença do Estado,
recurso a controle de preços, elevado
nível de proteção à indústria nacional,
altos índices de inflação – eram
incompatíveis com uma política eficaz de
defesa da concorrência. 
         O Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência – SBDC é formado pelos
três órgãos encarregados da defesa da
concorrência no País: a Secretaria de
Acompanhamento Econômico – SEAE, do
Ministério da Fazenda, a Secretaria de
Direto Econômico – SDE
(http://www.mj.gov.br/sde), do Ministério
da Justiça, e o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE
(http://www.cade.gov.br), autarquia
vinculada ao Ministério da Justiça. 
         É importante considerar, ainda, que
as decisões do CADE não comportam
revisão no âmbito do Poder Executivo,
podendo ser revistas, sob determinadas
circunstâncias, apenas pelo Poder
Judiciário. 
         A atuação dos órgãos de defesa da
concorrência se subdivide em três
vertentes:

1.

2.

3.

      

A
 O PAPEL DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA
DEFESA ECONÔMICA -
CADE - JUNTO AO
SISTEMA DE DEFESA DA
CONCORRÊNCIA - SBSC 

1.
2.

        No âmbito da FEBRACAN, tal atuação
se insere na busca pela repressão a
condutas anti-competitivas.

  
      

   O CADE é dividido em três órgãos:
Tribunal Administrativo de Defesa
Econômica, Superintendência-Geral e
Departamento de Estudos Econômicos.    
      O Tribunal Administrativo de
Defesa Econômica é o órgão judicante
do CADE, com a principal atribuição de
julgar os processos administrativos
regulamentados pela Lei nº 12.529/2011.
        O tribunal detém a atribuição de
julgar, como, por exemplo, ocorre com
os diversos “Tribunais Administrativos
Tributários” e “Tribunais de Justiça
Desportiva” existentes no país. Apesar
da denominação de “Tribunal”, o
Tribunal Administrativo de Defesa
Econômica é um órgão administrativo,
que não integra o Poder Judiciário
nacional.



     Compõe-se de um Presidente e seis Conselheiros, que devem ter mais de 30 anos de idade e são nomeados pelo Presidente da
República, se aprovados pelo Senado Federal (art. 6º da Lei nº 12.529/2011).
       Por sua vez, a Superintendência-Geral do CADE é o órgão que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011, passou a desempenhar
as atribuições do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico. 
       É composta por um Superintendente-Geral e dois Superintendentes-Adjuntos, cargos de dedicação exclusiva e não cumuláveis, exceto
nas situações constitucionalmente admitidas (art. 12, caput e § 4º, da Lei nº 12.529/2011).
      O Superintendente-Geral é nomeado pelo Presidente da República e escolhido entre cidadãos com mais de 30 anos de idade, com
notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, e submetido à aprovação pelo Senado Federal (art. 12, § 1º, da Lei nº 12.529/2011).
       Já os Superintendentes-Adjuntos são indicados pelo Superintendente-Geral.
       Por fim, o Departamento de Estudos Econômicos tem a função principal de elaborar estudos e pareceres econômicos, de ofício ou por
solicitação do Plenário, do Presidente, do Conselheiro-Relator ou do Superintendente-Geral.  É vinculado administrativa e financeiramente ao
Tribunal Administrativo. 
     Esse Departamento é chefiado por um Economista-Chefe, nomeado em conjunto pelo Presidente do Tribunal Administrativo e pelo
Superintendente-Geral, devendo ser brasileiro (nato ou naturalizado) com reputação ilibada e notório conhecimento econômico.

A
 B
COMPLIANCE, COOPERATIVAS
DE ANESTESIOLOGISTAS E LIVRE
CONCORRÊNCIA

1.
2.
3.

       A criação de um órgão especializado em Economia tem relação direta com a atividade do CADE, de apurar atos que possam resultar em abuso de poder econômico e
garantir o funcionamento do mercado. 
       Logo, é necessário o suporte técnico para a análise dos casos e a elaboração das decisões.  E, nesse sentido, o art. 17 da Lei nº 12.529/2011 menciona que o Departamento
de Estudos Econômicos deve zelar pelo rigor e pela atualização técnica e científica das decisões do Tribunal Administrativo. 

       O Compliance consiste em um conjunto de técnicas
de governança corporativa que visa garantir o
cumprimento das normas, das políticas e das diretrizes
estabelecidas para as atividades da instituição ou
empresa, evitando, detectando e tratando desvios ou
inconformidades legais e administrativas. 
     Referida técnica se dá no âmbito administrativo,
jurídico (tributário, penal econômico, trabalhista,
concorrencial, contratual, processual, consumerista e
ambiental, dentre outros) e contábil. 

       O termo compliance tem origem no verbo em inglês
to comply, que em português significa a junção de dois
verbos: fazer e respeitar. Significa efetivamente agir,
portanto, de acordo com as próprias normas internas,
conforme o DNA da instituição e as normas jurídicas
administrativas e contábeis. 
          Com as atividades de compliance possíveis desvios
em relação à política interna são identificados e evitados
(a isso se denomina avoidance). Com isso, sócios e
investidores têm a segurança de que suas aplicações e
orientações serão detalhadamente geridas segundo as
diretrizes legais. 
          Os colaboradores, por sua vez, instruídos a partir das
diretrizes de compliance, tem a segurança de que suas
rotinas não são dissonantes às regras previstas tanto na
legislação federal, estadual e municipal do país, quanto
nas próprias regras internas da instituição (regimentos
internos, etc).

       Atualmente, as organizações públicas e privadas
têm passado a adotar e contratar serviços de
compliance como uma das medidas fundamentais
para a transparência de suas atividades. 
   A complexidade do cenário empresarial e
regulatório está aumentando significativamente. Há
uma proliferação de novos requerimentos
regulamentares e crescem as expectativas dos
cooperados em relação a decisões de conformidade
que sustentem os objetivos de desempenho das
cooperativas. 
       As organizações expandiram consideravelmente
o escopo e a complexidade das suas atividades e,
como resultado, enfrentam um ambiente regulatório
em constante mudança e cada vez mais
complicado. 



ALÉM DISSO, CASOS RECENTES DE EXPOSIÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DE ORGANIZAÇÕES, GERADOS POR FATOS ASSOCIADOS A CORRUPÇÃO, ASSÉDIO MORAL,

CONDUTAS ANTIÉTICAS, FRAUDES, IMPACTOS AMBIENTAIS E OUTRAS VÁRIAS FALHAS DE COMPLIANCE LEVAM REGULADORES E O PÚBLICO EM GERAL A PRESTAR

MAIS ATENÇÃO DO QUE NUNCA ÀS PRÁTICAS CORPORATIVAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS QUESTÕES REGULATÓRIAS, ESPECIALMENTE ÀQUELAS LIGADAS

À LIVRE CONCORRÊNCIA. 

    O compliance concorrencial é aquele cuja realização
visa o respeito à livre concorrência e ao direito
concorrencial. Foi introduzido no ordenamento jurídico
brasileiro pela Portaria SDE 14/2004, que estabeleceu o
“Programa de Prevenção de Infrações à Ordem
Econômica (PPI)”. 
      A ampliação da utilização dessa prática de governança
deu-se, no entanto, pela vigente Lei 12.529/2011, que
instituiu o regime de análise prévia e propiciou a
realização do compliance nos seguintes âmbitos:
condutas anticompetitivas; condutas unilaterais e
concentrações, especialmente por meio da celebração de
Acordos em Controle de Concentração (ACC), Termos de
Compromisso de Cessação e Prática (TCC) e Acordos de
Leniência.
    Além de decisões em prol de programas de compliance,
como a havida no Ato de Concentração n.º
0877.009924/2013-19, nota-se por parte do CADE a
intenção em difundir tais programas, inclusive por ter
incluído essa preocupação no seu Plano Estratégico de
2013/2016 e no seu Plano Plurianual de 2012/2015.
    Embora alguns autores brasileiros já tratem sobre o
tema¹, a literatura sobre o assunto é essencialmente
estrangeira² ³, o que demonstra que as técnicas de
compliance constituem métodos de governança
corporativa ainda recentes em meio à cultura brasileira,
embora de aplicação definitivamente crescente, tanto no
âmbito concorrencial quanto fora dele. 

¹ Compliance no Brasil. Vanessa Manzi. São Paulo: Saraiva, 2014. 
² Antitrust Corporate Governance and Compliance. Oxford handbook of
international antitrust Economics. Rosa Abrantes-Metz e outro. Oxford University
Press, 2016. 
³ Corporate Compliance and What Practioners really think about Enforcement.
Daniel Sokol. Antritrust Law Journal, Vol 78, 2012.

      Isto, por que não se pode esquecer que um cartel
nunca dá expressão organizacional a uma comunidade,
cuja expressão organizacional as cooperativas
indubitavelmente são. 
       É necessário, enfim, que se proporcione atenção às
regras e valores concorrenciais ao mesmo tempo em que
se reconheça a essência, atente-se às estruturas e se
respeite diretrizes legais constitucionais e
infraconstitucionais das cooperativas médicas de
anestesiologia. 
     Nada obstante possa parecer, num primeiro momento,
que haja incoerência na observância de regras
concorrenciais em um ambiente cooperativo, e que isso
pode limitar as prerrogativas de uma cooperativa, ao
longo das próximas páginas vai-se demonstrar,
categoricamente, que a concorrência e o
cooperativismos podem, sim, ser complementares, e
coexistirem em harmonia.
     Basta que o CADE e as entidades cooperativas se
entendam quanto aos limites da atuação de cada qual, e
mantenham um canal de comunicação aberto em defesa
da livre iniciativa, sem, de qualquer modo, colocar em
risco a saúde estrutural das organizações

PARTE III
POLITICA DE COMPLIANCE
CONCORRENCIAL 

 IMPLEMENTAÇÃO DA
POLÍTICA DE COMPLIANCE

1.

      Agora que já ficou clara a importância da livre
concorrência e de garanti-la em um ambiente
cooperativo; tendo ficado evidente, também, que
o caminho para se alcançar isso é desenvolver uma
política de Compliance na FEBRACAN, temos que
definir os passos a serem dados para colocar a
teoria em prática. 
      O primeiro passo é reconhecer a atividade que
pode representar risco concorrencial. E isso não
é tão difícil quando temos parâmetros já
estabelecidos pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica. Como já foi visto, o CADE
condenou algumas cooperativas de médicos
anestesiologistas, apontando quais seriam suas
falhas e atos que afligiam a livre concorrência. 
   Esses hábitos condenados pelo CADE serão
nosso parâmetro, e, a partir deles, vamos
estabelecer um padrão do que o CADE considera
anticoncorrencial em se tratando de gestão
cooperativa, para que na prática sempre seja
possível avaliar e reconhecer eventual rotina
anticoncorrencial com facilidade, e evitá-la. 



       Identificando a atividade de risco, e o potencial lesivo que pode ter para a
livre concorrência e a própria organização, o segundo passo é definir como
remedir tais práticas, se serão evitadas, alteradas, adaptadas, asseguradas, etc. 
      E, finalmente, como estar em Compliance é um exercício diário, não basta
reconhecer num primeiro momento o que é arriscado e eliminá-los das rotinas
das organizações, e a médio e longo prazo voltar a utilizar as mesmas práticas
nocivas.
     O desafio, pois, não é apenas aprender formalmente a identificar riscos e
eliminá-los. Trata-se, outrossim, de garantir que os cooperados e gestores vão
entender a essência do que o CADE considerou anticoncorrencial e abolir,
completamente (e para sempre!), tais práticas de seu dia a dia.
   Isso, lembrando: caso não o faça, há sérios riscos para o ambiente cooperativo.
Pode ele chegar ao extremo de ser erradicado pelo CADE, pouco a pouco, caso
se vislumbre a manutenção de condutas anticoncorrenciais mesmo após esta
reeducação proposta (o que implica a possibilidade de dissolução da
cooperativa).
        Em suma, uma estrutura de Compliance pode ser assim ilustrada:

IDENTIFICAR
O RISCO

TOMAR
MEDIDAS PARA

ADMINISTRÁ-LO

MANTER
TAIS

PRÁTICAS

 A
O RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DE RISCO
ANTICONCORRENCIAL E OS BENEFÍCIOS
TRAZIDOS POR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE;

1.
2.

       Esse é o mantra da organização em conformidade: identificar (a atividade
anticoncorrencial), administrá-lo (o risco), manter (a cultura e as boas práticas
corporativas).
     Não se trata de apenas dizer que se está em compliance, mas, sim, de
trabalhar, dia após dia, com esses parâmetros; garantindo saúde concorrencial e
prosperidade à FEBRACAN sempre!
      Feitas essas considerações, vamos colocar a mão na massa. Você já entendeu
o que é concorrência, e que as diretrizes do cooperativismo lhe são
complementares. Agora vamos relembrar os casos em que houve condenações
de cooperativas e identificar o padrão que está por trás delas. 
        Não se trata de exaurir o rol de potenciais condutas anticoncorrenciais, mas,
antes, de extrair dos casos o que as identifica, o que é comum a elas; e criar
um parâmetro de análise da atividade concorrencial.

      Já em 2007 o Ministério Público Federal começou a investigar as cooperativas
de médicos anestesiologistas, notificando algumas acerca de potencial conduta
anticoncorrencial.  
      A partir daí representações do Ministério Público Federal ao CADE, reportando
supostas condutas anticoncorrencias por parte de cooperativas de médicos
anestesiologistas, tornou-se frequente.
    Em 2014 alguns procedimentos junto ao CADE culminaram em condenações,
outros na celebração de acordos de cessação de prática anticoncorrencial.  
    Mesmo àquelas cooperativas que se comprometeram em se abster de tais
práticas foram impostas multas que variaram de R$ 634.000,00 e R$ 120.000,00!
No total, foram arbitradas multas na considerável soma de R$ 2,2 milhões de reais
em face das cooperativas representadas .
    A FEBRACAN, assim como algumas cooperativas representadas perante o
CADE, celebrou um termo de cessação de conduta , tendo sido previstos pelo
CADE uma série de requisitos a serem cumpridos para evitar as pesadas sanções
impostas em casos análogos.
      Termo de cessação de conduta, como o próprio nome da indica, é um acordo
firmado entre o CADE e a organização enquadrada em afronta à livre
concorrência, na qual esta se compromete a se abster das condutas
consideradas anticoncorrenciais em troca de um abrandamento da penalidade
imposta.
       Um dos requisitos a ser cumprido pela FEBRACAN, segundo dicção do acordo
firmado com o CADE, é a adoção de um programa de Compliance que garanta
conscientização dos gestores e cooperados, a fim de evitar que as condutas
consideradas ilícitas continuem sendo reproduzidas. 
       Assim, um dos principais benefícios de assimilar e utilizar este Manual é o fato
de que isso é uma condição do CADE para poupar a FEBRACAN de uma sanção
mais enérgica (principalmente tendo em vista o elevado valor da multa arbitrada
nos mesmos autos para outras representadas). 
      Por isso, é necessário que agir em equipe, tendo em mente, sempre, que a
saúde da Federação depende da boa vontade de funcionários e colaboradores.
Como dito pela Equipe de Compliance em suas primeiras linhas: a prevenção a
riscos é a melhor terapia! 
         E um dos pilares do cooperativismo é agir pensando no bem-estar da classe.
O bem-estar da classe hoje depende do sucesso no cumprimento dos requisitos
estipulados no termo, para poupar a FEBRACAN de punição que pode chegar a
inviabilizar sua atividade.



      Outro benefício de se estar em compliance é sentir-
se sempre seguro de que as escolhas tomadas não
surtirão más consequências. Imagine desempenhar sua
função tendo certeza de que ela está sendo
perfeitamente conduzida, em conformidade com as
leis que vigoram no Brasil e com o DNA da Federação. O
compliance pode te proporcionar isso. 
     Usando as práticas delimitadas neste Manual você
estará otimizando o seu trabalho, e fazendo a si mesmo
um bem, ao agir conforme as regras. Isso vai te dar
segurança e muita tranquilidade. 
     E não vai ser difícil, quer ver? O CADE já deu seu
recado, e, analisando os casos em que houve
condenação de cooperativas médicas é possível
identificar dois pontos comuns nas condutas
consideradas anticoncorrenciais: fixação de preço e
relação entre cooperados (e cooperados e a
sociedade em geral).
   Todas as condutas tidas pelo CADE como truste
estão ou ligadas à unificação de preço, manipulação
de preço e forma de contratação (em que se alega ter
havido boicote e coerção para a imposição de valores
previstos na CBHPM), ou ligadas a como os
cooperados se relacionam entre si e em comunidade
(o CADE entende que a Federação acaba por se
imiscuir na vontade dos cooperados, agindo em seu
nome sem que tenha legitimação para isso).
      Quanto ao preço, disse que a simples existência de
uma tabela (p.e. CBHPM), em si, não configura ato
anticoncorrencial . A violação à livre concorrência reside
na ilegitimidade da FEBRACAN para colocar esse
tema em discussão entre cooperativas, na imposição
violenta (coercitiva) do preço e na limitação do poder
de barganha (negociação) do interlocutor.

       Disse que, ao trazer tal discussão (preço de serviço)
para o ambiente cooperativo macro (eventos, reuniões,
etc) a FEBRACAN vale-se do argumento de que seria uma
medida de proteção e empoderamento da classe,
quando, de fato, está unificando mercado e impondo
preço, e mobilizando as cooperativas e seus cooperados a
agir nesse anelo (sob pena de punição, p. e.
descredenciamento compulsório). 
   O que estaria fazendo, segundo o CADE, seria substituir
as vontades dos cooperados pela sua própria, valendo-
se da estrutura da cooperativa ou federação para agir em
representação de vontades que poderiam ser,
individualmente, dissidentes.
        E, caso tais vontades, de fato, não convirjam com os
interesses preestabelecidos pela FEBRACAN, o cooperado
pode ser descredenciado e prejudicado em termos de
inserção de mercado e competitividade (principalmente
quando está no início da sua carreira profissional).
      Com isso, e segundo o CADE, neutralizam a intenção
do cooperado, agindo segundo seu melhor juízo, e para
garantir, a si própria, benefícios indevidos (decorrentes
da concorrência desleal).
     Ou seja, e é importante deixar isso registrado: o
CADE jamais disse que a utilização da CBHPM é abusiva
em si, mas que a sua imposição, sem espaço para
negociação com a saúde pública e suplementar, acaba
atingindo a liberdade de mercado. 
       Além de afetar, é claro, o consumidor final, em razão
do aumento de preço do plano de saúde,
descredenciamento de profissionais a um determinado
plano em razão da não aceitação da utilização da CBHPM,
e na saúde pública, pela falta de médicos em virtude de
não ser possível a contratação (via licitação) nos valores
da tabela. 
      Disse, ainda, que a violação quanto à livre iniciativa
restaria também em ações de boicote, coerção às
empresas que não aceitavam o preço estabelecido, e pela
impossibilidade de negociação entre as partes. Que com
essa postura ostensiva, a FEBRACAN e suas filiadas
impedem a livre negociação, elemento que aquece os
movimentos naturais de mercado. 

 A
B;
POTENCIAIS ATIVIDADES
ANTICONCORRENCIAIS EM
COOPERATIVAS MÉDICAS;

1.
2.
3.
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“Como já asseverado em diversos votos do Tribunal Administrativo de Defesa
Econômica, a adoção da CBHPM como lista de procedimentos não é ilegal sob o
ponto de vista concorrencial. No entanto, a partir do momento em que a entidade
passa a negociar em bloco, em nome de seus filiados, para a imposição de preços
uniformes aos serviços arrolados nessa lista, essa prática passa a ofender a livre
concorrência, sendo passível de punição pela legislação antitruste. Quando o preço
dos honorários médicos passa a ser negociado e/ou determinado pela entidade de
classe é que se está diante de uma análise relevante na perspectiva concorrencial”
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  No âmbito da relação entre cooperados e
Cooperativa/Federação e sociedade, o CADE pontuou
que a coerção por ele identificada operar-se-ia em
dois âmbitos: em face dos próprios cooperados
(quando são ameaçados de expulsão por qualquer
resistência à unificação de preço) e às empresas que
contratam serviços médicos (notadamente planos de
saúde ou hospitais).
   Em suma, disse que a ilicitude encontrada nas
atividades da FEBRACAN e das cooperativas é a
limitação de mercado (negociação), não apenas pela
utilização da CBHPM como critério remuneratório,
mas pela irredutibilidade quanto à utilização da
tabela.
     Todas as condutas concretas enumeradas pelo
CADE são, de alguma forma, espécies desse gênero
(limitação de mercado a partir de fixação e
imposição de preço). E a partir desse parâmetro será
feita, em concreto pelo cooperado/colaborador, a
identificação da atividade anticoncorrencial.
           O cooperado/colaborador irá (concretamente), a
cada ato de gestão, analisar se está ele na zona de risco
à livre concorrência.
        E como fará isso? Perguntando-se se determinado
ato pode incidir em regulação de mercado por
unificação e imposição de preço tanto em face dos
eventuais contratante, quanto de seus próprios
cooperados.
         Dito isso, o próximo ponto se propõe a enumerar e
explicar, dentro deste critério já estabelecido, alguns
atos que estão na zona de risco à livre concorrência, e
que puderam ser observados nas rotinas da FEBRACAN.



PARÂMETRO DE IDENTIFICAÇÃO:
DOMINAÇÃO DE MERCADO POR
IMPOSIÇÃO DE PREÇO.

          Estabelecido o parâmetro, serão abordadas algumas rotinas observadas no dia a dia
da Federação, e explicado porque se enquadra na zona de risco das atividades
anticoncorrenciais:

- Reserva de Mercado pelo aliciamento de novos médicos/cooperativas:
  
Segundo a apuração feita pelo CADE, quando um novo médico chega à cidade
representantes das cooperativas o procuram para que passe a integrá-la. A mesma coisa
aconteceria no que tange ao aliciamento de cooperativas para que se filiem à FEBRACAN.
Uma coisa é divulgar genericamente o trabalho da Cooperativa (e da Federação, em
âmbito nacional), outra é criar entraves profissionais que obriguem o médico a se associar
e que obriguem a cooperativa a se filiar à Federação, sob pena de não penetração no
mercado. Quando as cooperativas dominam o mercado, pela manipulação de empresas
contratantes (mediante coerção, por exemplo), isso acaba deixando necessariamente de
fora da concorrência o médico que opta por não se associar e que não tem experiência
suficiente de mercado para ter estabelecido seu nome. Da mesma forma, no que tange à
relação entre cooperativas e a federação. Uma coisa é apresentar a elas a possibilidade de
se filiarem. Outra, completamente diversa, é obstaculizar a atuação da cooperativa não
filiada. Veja-se que, no âmbito do direito concorrencial, não importa se o gestor tem a
intenção de prejudicar a cooperativa não filiada. Basta que se configure o prejuízo
decorrente da hipertrofia da federação em termos de mercado para que já se considere a
lesão à livre concorrência. 

- Imposição da tabela CBHPM em negociações com planos de saúde e hospitais públicos: 

Como já colocado no ponto anterior, a lesão à livre concorrência não reside na simples
utilização da tabela CBHPM como referência para fins de negociação de preço. Mas ela não
pode eliminar a negociação, ou seja, não pode ser imposta sob pena de não contratação.
Pode ser um parâmetro a conduzir a conversa com os potenciais contratantes. Isso está
intimamente ligado à ampla adesão dos médicos cooperados.  Como em determinados
locais do país todos os anestesiologistas são cooperados em Coopanests, a contratação já
fica mitigada pela falta de competitividade.  Só há um número x de médicos, todos
cooperados na mesma organização. Todos eles, por serem cooperados, não aceitam
negociar os valores de contratação a partir da CBHPM. 

 Ou o contratante fecha, na marra, sem espaço para a livre iniciativa (torna-se
uma modalidade de adesão), ou fica sem o serviço, que é mínimo existencial.
Como a saúde é um direito fundamental do cidadão a preocupação dos
órgãos de controle de mercado é maior, eis que a impossibilidade de
contratar (por exemplo porque o SUS não consegue bancar o valor proposto
em licitação com preços apresentados unificados) a cidade/estado fica sem
anestesista na saúde pública. Ou seja, nenhum mal há na utilização da tabela
como parâmetro. Infração à concorrência é utilizá-lo como obrigatória e
absoluta, não abrindo espaço a discussões de preço. 

- Coerção na contratação por preço preestabelecido: 

Essa conduta anticoncorrencial é um desdobramento da anterior. Uma vez
sendo usada uma tabela como obrigatória e irredutível (eliminando a
negociação), havendo defasagem na prestação do serviço haverá,
necessariamente, coerção. Como já pontuado, em localidades pequenas,
onde todos ou quase todos os anestesistas são cooperados, o mercado está
inviabilizado, porque o consumidor do serviço não tem opções de preços
(não existe vitrine, há apenas um produto que é absolutamente
indispensável).

Naturalmente isso reflete na relação com o
consumidor final (usuário do serviço público que
fica sem anestesista, ou usuário de convênio
que tem o preço ajustado, ou
descredenciamento de certos
estabelecimentos médicos, tornando obrigatória
a contratação particular ou inviabilizando o
tratamento).   Imagine concretamente, uma
cidade que tem apenas um hospital e um dois
anestesistas cooperados. Ambos trarão
rigorosamente o mesmo valor (aquele
estabelecido pela tabela CBHPM), por conta de
um ato de concentração. Suponha, agora, que o
hospital não tem recursos para bancar o valor
imposto. Ou ele vai ficar sem anestesiologista,
ou será obrigado a aderir ao valor, mesmo que
isso represente um rombo orçamentário. Esse é
o panorama rechaçado pelo CADE em sua
atuação de modulação de mercado.
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1. COMPLIANCE FORMAL E
COMPLIANCE SUBSTANCIAL;
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 - Previsão de mecanismos coercitivos aos médicos/cooperativas que optem por
flexibilizar o valor da tabela: 

Igualmente vedado à federação e às cooperativas a previsão, em seus regimentos,
de punições às filiadas/médico cooperado quando este optar por flexibilizar o valor
do contrato em uma determinada situação concreta. Imagine no mesmo exemplo
dado no item anterior que um dos anestesiologistas que atendem esta pequena
cidade tenham optado por reduzir seu preço de serviço, para se tornar competitivo
(até em face do outro, que insiste no preço da tabela). Evidentemente tal
profissional não pode sofrer qualquer punição ou represália em função disso, e isso
não pode ser ensejo, por exemplo, de seu desligamento compulsório. Os limites do
cooperativismo estão no auxílio ao profissional associado, e não em uma reserva de
mercado às avessas.  

- Boicote na hipótese de não pagamento do valor estipulado em tabela CBHPM: 

Foi verificado em concreto situações de boicote, até mesmo fomentadas pela
federação e pelas respetivas cooperativas, quando estabelecimentos (notadamente
de saúde pública – SUS) não pagaram honorários integrais (estabelecidos a partir
da tabela CBHPM). Nesse caso, configura-se atividade anticoncorrencial o não
fornecimento de serviço que compõe mínimo existencial. Caso o médico queira
cobrar o valor inadimplido, há meios legítimos de fazê-lo (até mesmo acionando o
poder judiciário para cobrar o débito). Mas comprometer-se com o fornecimento
do serviço e depois não mais executá-lo pode ensejar resultados irremediáveis. 

- Interferir no natural processo licitatório: 

O processo licitatório (mesmo o de inexigibilidade de licitação) deve ser isento, e
conduzido exclusivamente pelo Poder Público, sem absolutamente nenhuma
influência dos proponentes. Veja-se que a interferência na elaboração de edital ou
na condução do procedimento é crime, punível com prisão, segundo a lei 8.666. Ou
seja, além disso afetar a livre concorrência, dando vantagem explícita ao
proponente/licitante que mantem contato com algum os responsáveis pelo
procedimento, também é crime. O sucesso de medidas a coibir a corrupção é
notório também no ambiente médico. Interferir em licitação é uma modalidade
corruptiva, tão nociva quanto aqueles que se veem sendo punidas atualmente em
nível nacional. Por isso, jamais qualquer gestor da FEBRACAN deve influenciar
procedimento licitatório.  A federação recomenda isso fortemente às suas
cooperativas filiadas. Nada obstante as cooperativas não guardem subordinação à
federação, sendo todas autônomas, a FEBRACAN trabalha para a reeducação das
cooperativas interessadas em incorporar o projeto, em prol da livre concorrência e
da higidez do ambiente cooperativo.

 - A existência de métodos diversos de recolhimento de PIS/PASEP; 

Nada obstante não haja qualquer relação de subordinação entre as cooperativas e a
federação; atuando no atendimento das prerrogativas e interesses de suas filiadas, é
importante influenciá-las para que incorporem um método padrão ao recolhimento de
PIS/PASEP.  É do conhecimento comum que algumas obtiveram êxito em ações
judiciais em seus respectivos estados consideradas isentas da incidência de referido
encargo. Evidentemente que estas cooperativas, protegidas pelo manto das decisões
favoráveis, deixam de ter obrigação de recolher a contribuição. Dentre as demais –
tanto aquelas que tentaram a via judicial e perderam quanto as que optaram por
sequer acessar o Poder Judiciário – algumas recolhem normalmente, outras
consignam o pagamento. Importante que haja incentivo da FEBRACAN no sentido de
que se estipule um método comum, a ser utilizado por todas as cooperativas que
devem recolher a tributação. Aquelas que consignam acabam depositando valores
menores, mesmo já tendo se encerrado a contenda judicial. Na hipótese de não haver
reversão, o débito dos valores inadimplidos pode significar considerável risco às
cooperativas, a serem cobrados retroativamente. 

    Estabelecido o paradigma a ser utilizado para a identificação de um ato
anticoncorrencial, é chegada a hora de aprender a tratá-lo. E isso transita em dois
espectros: agir formalmente em compliance (atendendo à forma adequada e às regras
do jogo), e agir materialmente em compliance (assimilando, para valer, suas premissas,
e tornando as boas práticas algo natural e instintivo).
     Sim, num ambiente em compliance é muito importante divulgar as iniciativas
movidas neste anelo, bem como documentar de forma adequada todos os atos de
gestão, até para comprovar que se está em conformidade. Mas, para além disso,
imperioso que não se tenha apenas discurso, mas a assimilação de uma verdadeira
cultura de compliance. 
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1.1.1. DUE DILIGENCE
(ESTATUTÁRIA, CONTRATUAL
E CONTÁBIL);
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       Tudo aquilo que é imposto acaba não tendo
longevidade. A manutenção de uma estrutura
de compliance depende, antes de qualquer
coisa, da vontade real dos membros da
organização a uma reeducação, adaptando seus
hábitos permanentemente. 
       Existe uma diferença entre hábito e cultura.
Hábito é uma coisa que se faz uma ou outra vez,
por um determinado fator externo. Cultura é a
positivação de um hábito, tornando ele
permanente (internalizando o hábito). 
     Pensem no uso do cinto de segurança. Há
alguns anos usar cinto não era comum.
Progressivamente, também em virtude da
imposição representada pela multa, mas
principalmente pela conscientização acerca
dos benefícios do uso de segurança, as pessoas
criaram o hábito de usá-lo. Hoje, entrar no carro
e colocar o cinto de segurança é natural, porque
incorporou-se à cultura do brasileiro. O hábito,
repetido várias vezes, e enriquecido pela
informação, tornou-se permanente. 
      A proposta é o projeto de compliance tomar
um caminho semelhante ao do cinto de
segurança no Brasil. A conscientização dos
médicos, gestores e colaboradores da
federação (e das cooperativas que entenderam
válido incorporar ao projeto) vai ensejar, a
médio e longo prazo, a utilização de boas
práticas concorrenciais naturalmente.
       Tudo isso, evidentemente, permeado pela
certeza de que a não assimilação disso poderá
resultar em consequências catastróficas à
organização. Pois bem. Haverá algumas regras
do jogo. Por exemplo no que tange,
formalmente, às comunicações internas e à
redação de documentos. Isso compõe o que se
denomina compliance formal. Trata-se de
delimitar a forma de atuação que será adotada
e esperada dos envolvidos na organização,
dentro de um ambiente de compliance.

       Paralelamente a isso, haverá a condução de
atividades pedagógicas que garantam a
conscientização dos profissionais, para que
eles incorporem uma cultura do fazer certo. A
isso se denomina compliance material,
consistindo na materialização do projeto. Isso é
a transformação do hábito em cultura!
        E é por essa segunda modalidade que estar
em compliance se torna fácil, porque os
envolvidos não terão que ficar se policiando, ou
se limitando. Com a conscientização,
conhecendo os riscos e os porquês, ele irá
escolher agir corretamente, para o bem do
ambiente cooperativo. E terá a informação
(formal) de como agir certo.
     Isso já é familiar a você. Pensar no bem
comum é um dos mantras das cooperativas.
Agir em conformidade com a lei é pensar no
bem comum; é garantir que determinados
focos de maus hábitos, sob o ponto de vista
concorrencial, não minem toda a história
cooperativa dos anestesiologistas no Brasil.

       Como já colocado, o primeiro passo para se
estar em compliance é assimilar algumas
rotinas que são adequadas do ponto de vista
da defesa da concorrência. 
   Essas práticas formais, consistentes em
redação documental, comunicação interna e
comportamento da Federação perante a
sociedade em geral é a etapa formal da
implantação da política de compliance.
     No que consiste? Em utilizar algumas
práticas e parâmetros para a troca de
informação. Como será feito? Desde a estrutura
documental da empresa

       A primeira coisa a dar valor a uma empresa é o seu produto ou a
qualidade do serviço prestado. É isso que garante notoriedade de
mercado, e que estabelece uma marca ou uma instituição. 
        O segundo elemento a garantir higidez a uma organização, e
torna-la bem-sucedida, é a qualidade de sua estrutura formal
(documental), a começar pelo seu estatuto e eventual contrato social. 
     O estatuto, como cerne da organização, é documento onde se
consolida o DNA da pessoa jurídica, e se delimita sua essência,
finalidades, escopo, etc. Bem por isso será um parâmetro
importantíssimo à adequada assimilação da cultura de compliance.
         Como já colocado oportunamente, a finalidade da FEBRACAN e
também das cooperativas a ela filiadas, e representadas em todo
território nacional, é a garantia de dignidade ao médico
anestesiologistas e a defesa de suas prerrogativas.
    Nada obstante isso, importa consignar que a defesa de
prerrogativas não pode exceder os limites do cooperativismo,
acabando por incorrer em dominação de mercado. 
       Assim, quando a FEBRACAN fizer a análise de enquadramento ou
não de uma cooperativa que solicite filiação, deverá observar se na
essência de seus respectivos regimentos internos não há previsão de
qualquer cláusula abusiva, nos seguintes sentidos (e, por exemplo):

- Aliciamento de médicos para comporem a cooperativa; 
- Estipulação de que os médicos devem exigir pagamento pela
CBHPM, irredutivelmente (neutralizando qualquer modalidade
negocial); 
- Previsão de qualquer modalidade de boicote, ou paralisação
(notadamente na hipótese de contratação com o poder público e
eventual inadimplemento); 
- Caso haja qualquer contrato de exclusividade com estabelecimento
médico (ex.: previsão contratual entre cooperativa de
anestesiologistas e um determinado hospital no sentido de que
apenas ela anestesia naquele estabelecimento, eliminando qualquer
concorrência interna);
- Previsão de desligamento de médico cooperado na hipótese de ele
optar por negociar fora da tabela CBHPM;

      Todas as cooperativas, para comporem o quadro da FEBRACAN,
deverão estar em conformidade com seu DNA, que atualmente
incorpora a ideia de manutenção de uma cultura seria e permanente
de compliance.



     Da mesma forma que devem tais premissas serem
atendidas na confecção da estrutura documental
(regimentos internos da FEBRACAN e de eventuais
cooperativas filiadas), importante que essa cultura se
estenda a toda e qualquer negociação feita entre
federação/médicos ou federação/terceiros. 
      Para que isso seja viável, imperioso que os setores
que compõem a estrutura administrativos estejam
familiarizados com técnicas de due diligence (diligência
documental). 
   Due diligence é técnica que pode (e deve) ser
conduzida pelos setores contábil, legal e operacional
(interno ou contratado). Cada qual tem sua abordagem
para fins de analisar a conformidade com suas
respectivas normas. 
    No que tange ao compliance concorrencial, os jurídicos
terão papel indispensável ao analisar a incidência de
cláusulas ou apurar a existência de práticas que
configurem infração à livre concorrência. 
     Terão conduta ativa e de revisão. Ativa quando forem
formular os documentos jurídicos da FEBRACAN, os quais
deverão atender às premissas já elencadas. 
     De revisão quando forem analisar os documentos
existentes e a configuração dos regimentos e perfis das
cooperativas que almejem se filiarem à federação, e
demais documentos de terceiros.
      Trata-se de uma investigação previa, operada antes
que ocorra qualquer prejuízo, que tem o escopo de
antecipar e prever potenciais consequências negativas e
já remediá-las de antemão.
     Isso exige, naturalmente, dedicação ao estudo da
concorrência, dos posicionamentos do CADE e
experiência na área, sendo recomendável que profissional
já ter se deparado com eventuais situações idênticas que
acabaram se tornando incômodos às organizações.
       Na linha da prevenção ser a melhor terapia, nada mais
eficiente do que fazer um exercício de probabilidade, por
que não de futurologia, tentando aplicar o raciocínio feito
pelo CADE concretamente nas relações documentais, e
analisando se a hipótese concreta tem riscos de se
enquadrar dentre as condutas tidas por
anticoncorrenciais pelo CADE.
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     Nesse escopo, pode a FEBRACAN travar conversas e
negociações para explicar às cooperativas interessadas
na filiação, e que tenham previsão em seus respectivos
regimentos de regras na linha das exemplificadas acima,
que sua filiação não é viável a não ser que esteja
disposta a atender os limites do compliance.
  Veja-se que não se trata de subordinação (da
cooperativa à FEBRACAN). Aquela tem a opção de não
se adequar e não se filiar. Trata-se, outrossim, de
guardar coerência com a nova configuração adotada
(voltada à conformidade e ao compliance). Nessa
mesma linha, a FEBRACAN terá que adaptar seu próprio
regimento interno, ou, até mesmo, formular uma nova
regra de conduta a partir dos novos parâmetros
trazidos pela implantação do projeto de compliance
concorrencial.
     Deve extrair de seus documentos qualquer previsão
no sentido dos itens acima (e no que diz respeito à
relação com as cooperativas), por exemplo:

- Boicote de cooperativa que não aceite operar pela
CBHPM, e que decida implementar outra política de
preço (mais competitiva); 
- Exclusão de cooperativa de seu quadro como punição
a não adesão à exigência de preço, ou qualquer outra
punição exemplar neste sentido; 
- Previsão de aliciamento de cooperativas para que
passem a integrar o quadro de filiadas, ou de medidas a
serem tomadas como coerção àquelas que optarem por
não aderir à FEBRACAN; 
- Qualquer previsão que suscite, estimule ou autorize
interferência junto ao poder público para fins de
obtenção de benefícios de forma espúria; 
- Qualquer previsão que suscite ou estimule as
cooperativas a disseminarem a regra de se utilizar,
irredutivelmente, a CBHPM;
- Qualquer previsão que preveja boicote de
contratantes que não consigam adimplir preço abusivo;
- Tantas outras condutas que podem ser consideradas
infratoras à livre iniciativa (tendo sempre em mente o
parâmetro dominação de mercado por unificação de
preço)

     Lembrando que tudo que é documentado se torna
prova plena. Caso a federação deixe passar uma cláusula
contratual com terceiro, ou um item de seu regimento,
que tenham traços do conteúdo vedado (vide itens
exemplificativos enumerados acima), não poderá negar a
autoria, porque está registrado por escrito. 
     Ou seja, se trata, de fato, de segurança pela
prevenção, a medida em que uma vez registrada uma
cláusula cujo conteúdo já tenha sido questionado pelo
CADE, dificilmente haverá qualquer tipo de defesa que
afaste condenação. 

     Transparência é um dos mais eficientes meios de se
garantir boas práticas concorrenciais. Pensando nisso,
uma das novidades trazidas é a criação de uma hotline
para você tirar suas dúvidas e relatar eventuais
problemas que tiver, com a finalidade de se manter em
compliance concorrencial. 
    Para acessar a hotline basta você entrar no site da
Febracan, acessar o ícone Política de Compliance, e clicar
em Entre em contato e saiba mais.
     Fique tranquilo, trata-se de uma linha de comunicação
completamente segura e anônima, você não precisa se
identificar para relatar eventual conduta que entender
potencialmente anticoncorrencial.
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1.1.3. ESTRUTURAÇÃO DE MAILING PARA
DIRIGENTES E DEMAIS COLABORADORES;
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1.1.4. CONSTITUIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO
MANUAL DE COMPLIANCE PARA ATUAIS E
NOVOS COLABORADORES;
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     Claro que, justamente por isso, tal ferramenta deve ser utilizada com prudência, evitando-se qualquer injustiça. Servirá ela para que as eventuais dúvidas sejam sanadas por
monitores qualificados, e todos os relatos de atividade anticoncorrencial sejam internamente apuradas, com eventual sanção ao funcionário/cooperado que estiver em
dissonância com os princípios trazidos por este Manual.
      Ou seja, na hipótese de estar em dúvida acerca de se o conteúdo de uma determinada disposição contratual pode ou não se considerada anticoncorrencial, você pode
acessar a hotline para tirá-la com os monitores, especialistas em compliance.
      Da mesma forma, e essa é uma função secundária, caso presencie alguma conduta anticoncorrencial sendo cometida, a hotline servirá como mecanismo para registrá-la e
garantir que seja apurada.

     Além do acesso geral garantido pela hotline, haverá um
mailing para troca de ideias sobre defesa da concorrência,
conduzido e coordenado pela Equipe de Compliance.

        Trata-se da disponibilidade de um mecanismo mais rápido que a
hotline, que opere praticamente em tempo real, garantindo que cada ato de
gestão mais complexo (e delicado na sua essência, em termos de livre
concorrência) possa ser remediado pelo contato direto com os compliance
officers que estarão trabalhando com a manutenção diária do projeto.
            Ambas as medidas, tanto a hotline quanto o mailing, têm o escopo de
marcar que a função de compliance não é algo passageiro e formal. Trata-
se, outrossim, de uma prática do dia a dia, estando as rotinas sujeitas a
reinvenção sempre que isso for necessário à garantia da livre concorrência.

     Este Manual que está sendo apresentado a você deverá ser utilizado
com um roteiro na equalização de suas práticas cotidianas. Nas suas tarefas
você deverá observar os parâmetros trazidos por este Manual, para
assegurar a disseminação e fixação da cultura de compliance.
       Isso significa que a Direção da FEBRACAN e a Equipe de Compliance
esperam que este não seja o seu único contato com o conteúdo deste
Manual, mas apenas o primeiro. Use ele quando sentir vontade, ou
quando estiver em dúvida sobre como proceder em uma determinada
tarefa passada. 
      Tudo que você precisa saber sobre livre concorrência está aqui em
algum lugar. Manuseie ele utilizando seu sumário, para aproveitar seu tempo.
Mas não esqueça dele em sua prateleira. 

 A
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1.2. COMPLIANCE SUBSTANCIAL; 
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       A FEBRACAN espera que este Manual se torne, de verdade, uma referência a ser consultada
com habitualidade por seus colaboradores e cooperados. Não fique em dúvida, não corra o
risco desnecessário de colocar todo o trabalho que está sendo desenvolvido a perder. 

    O compliance não é apenas uma bandeira ou um selo para ser colocado no site da
FEBRACAN. A Federação está 100% comprometida em implantar uma verdadeira cultura de
compliance.
      Com isso em mente, não importa apenas cumprir algumas funções formais para se estar em
compliance. A Diretoria da FEBRACAN acredita que a única forma de erradicar qualquer
atividade anticoncorrencial de suas rotinas é assimilar uma cultura de compliance. 
     Uma coisa é o colaborador ou o cooperado se sentir coagido a agir de uma determinada
forma, a cumprir determinadas rotinas, forçadamente. Isso pode ser solução a curto prazo, mas
não garante que a essência do compliance não será afetada pelo decorrer do tempo.
      A melhor forma de garantir que todos os colaboradores e cooperados, de fato, incorporem
as premissas do compliance é deixar claras as razões pelas quais ele é importante.
   Não se trata de uma mera imposição, da mesma forma que não se trata de mero
cumprimento de um compromisso firmado junto ao CADE. Trata-se, outrossim, da incorporação
de uma política interna de compliance para garantir higidez e conformidade à Federação para
sempre.
     Estar em conformidade traz milhares de benefícios à organização. Além de segurança, a
utilização de rotinas que garantam conformidade melhora a imagem da organização perante a
sociedade e clientes, além de aumentar o rendimento dos serviços prestados pela eliminação
de qualquer perda de tempo desnecessária, decorrente da necessidade de se remediar
problemas e lidar com suas consequências.
       Imagine se uma multa é imposta à FEBRACAN. Provavelmente isso vai comprometer o seu
orçamento, o que pode ensejar desligamento de colaboradores de seu quadro, redução de
despesas com itens que garantem mais conforto à organização, etc.
       A redução do material humano é sempre uma perda irremediável a uma organização, haja
vista cada qual já estar perfeitamente familiarizado com suas respectivas funções, e havendo
organizado sistema de hierarquia interna.
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1.2.2. FORMULAÇÃO DE CURSOS E WORKSHOPS COM A ALTA
ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COLABORADORES A RESPEITO
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1.2.3. DINÂMICAS DE GRUPO COM A ALTA ADMINISTRAÇÃO E
DEMAIS COLABORADORES; 
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       Para que seja natural e progressiva a assimilação do novo paradigma
de gestão adotado pela FEBRACAN, o melhor caminho é a informação.
Informação é poder, poder para a organização e para todas as pessoas
com ela envolvidas. 
    E para que a informação seja disseminada, a melhor forma são
eventos, treinamentos e worshops, todos muito familiares aos médicos
anestesiologistas. Claro que a sua temática serão cooperativas,
concorrência, gestão e compliance.

       Todos os eventos e material criado têm o escopo de esclarecer aos
cooperados e demais colaboradores acerca dos limites do
cooperativismo quando se pensa na livre concorrência. Por isso, e como
já consignado, os cursos oferecidos têm três temáticas: cooperativismo,
livre concorrência e gestão e compliance. 
     As cooperativas serão analisadas em sua essência e em suas práticas
tradicionais, para que se defina com segurança quais são os limites do
cooperativismo, e porque o CADE entende que algumas rotinas, por
vezes habituais aos cooperados, extrapolam tais balizas. 
       A concorrência será abordada conceitualmente (o que é, porque é
importante manter um ambiente competitivo, como o Estado interfere
nas relações econômicas, etc.), e de forma prescritiva (quais as
condutas que o CADE considera anticoncorrenciais em se tratando de
cooperativas). 
        No que tange ainda à concorrência, a finalidade dos treinamentos é
familiarizar o cooperado e colaboradores com a estrutura do CADE,
órgão que controla o mercado.
      Por fim, os temas de gestão e compliance estão ligados a como
remediar situações de risco concorrencial e manter uma estrutura em
conformidade, sempre atendendo às necessidades da livre concorrência
e do mercado.
       Os cursos, workshops e demais eventos com este escopo (que
serão periódicos e itinerantes, para poder atender públicos de todos as
24 cooperativas filiadas à FEBRACAN) serão divulgados no site da
FEBRACAN, em sua agenda, com antecedência a garantir tempo hábil às
inscrições.

    Finalmente, a FEBRACAN, em convênio com o SESCOOP, montou curso de compliance
concorrencial para cooperativas médicas, composto por dez horas aulas em EAD (ensino a
distância), com alguns dos principais especialistas nas matérias (cooperativas, concorrência e
compliance), para que seja de fato difundido e incorporado o ambiente de compliance. 
   Assim como os cooperados e colaboradores, a Diretoria da FEBRACAN estará sendo
permanentemente treinada para lidar com as situações que possam representar risco concorrencial. 
         Os treinamentos e workshops serão realizados pela Equipe de Compliance, e os atos de gestão
mais delicados serão conduzidos de perto por ela, com o auxílio de embaixadores de compliance de
cada cooperativa filiada.
         Além de cursos prescritivos, com ênfase em conteúdo e disseminação da informação, um dos
principais instrumentos de reflexão acerca da adequação das rotinas da federação e das
cooperativas com os limites estabelecidos pelo CADE será a análise de casos concretos, já julgados
perante o Órgão de Defesa da Concorrência. 

    A forma mais eficiente de antecipar riscos é utilizar casos concretos e semelhantes ao da
organização. No caso da FEBRACAN e das Cooperativas Médicas não é difícil este exercício, haja
vista as várias representações feitas a organizações semelhantes, muitas das quais culminaram em
condenação.
   Por isso, um dos métodos de apreensão da importância do compliance será mostrar
concretamente os potenciais resultados nocivos de determinadas rotinas. 
    A compreensão do problema partirá de casos concretos, dentre os quais o da própria
FEBRACAN, que, felizmente, se converteu em termo de cessação de conduta e sanção estipulada
foi sensivelmente abrandada. Como no caso a FEBRACAN não sofreu condenação formal,
paralelamente ao seu caso concreto serão utilizadas outras organizações com atividades
semelhantes, para ilustrar o cenário de probabilidades caso não se assimile e não se leve a sério o
projeto implantado pela Federação.
     As sim como foi feita análise, no presente Manual, de um gênero de infração (que tem seu
vértice na dominação de mercado pela fixação de preço), os casos concretos serão estudados em
grupo nos eventos fomentados pela FEBRACAN, para que fique mais simples compreender os
limites do cooperativismo. 
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1.2.4. DEMAIS METODOLOGIAS
DE INCORPORAÇÃO DA
POLÍTICA DE COMPLIANCE;
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1.2.5. VALORES E
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS; 
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      Como a assimilação da cultura de compliance transcende à simples adoção de medidas formais e coercitivas aos colaboradores
e cooperados, além dos cursos e demais eventos organizados com o condão de garantir a disseminação de informação e
compreensão do processo, também serão conduzidas dinâmicas de grupo tanto com os membros da alta administração quanto
com colaboradores e cooperados. 
      O compliance e sua adaptação à vida das pessoas depende de um esforço interdisciplinar. Por vezes, o reflexo da conduta
errada pode estar escondendo algo a mais, e a única forma de esclarecer o porquê de certos vícios de conduta é acessar a mente
dos membros da organização. 
     Por isso, além dos profissionais do direito (que desempenham o papel de esclarecer os limites ao cooperativismo e os
parâmetros do que se entende por livre concorrência), profissionais da área da psicologia, habilitados para conduzir trabalhos de
dinâmica de grupos, estarão juntos, à frente do projeto. A dinâmica é uma das melhores formas de se conhecer e compreender a
própria essência. Além de unir os membros da organização (definindo e firmando objetivos comuns) ela ajuda cada indivíduo a lidar
consigo mesmo. 
         Nesse panorama a introjeção da cultura de compliance é simplificada, porque se programa a mente do colaborador, do gestor
e do cooperado para não apenas compreender a importância das políticas propostas, mas para interiorizar tais práticas, e torna-las
parte de si. 
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1.2.6. TRANSPARÊNCIA E A
HOTLINE DA FEBRACAN;  
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  Durante a evolução do processo de
culturamento outras metodologias poderão ser
utilizadas, a medida em que a Equipe entenda
válido. Cada organização tem o seu DNA, e às
vezes uma metodologia que pode parecer
adequada num primeiro momento mostra-se
insuficiente, provocando a Equipe a, usando
criatividade, conceber novas formas de seduzir
seu público.  
   Como o compliance é uma construção
interdisciplinar, na qual profissionais de diversas
áreas unem-se a um objetivo comum, que é
conscientizar a dar conforto e segurança ao que
existe de mais importante nas organizações: as
pessoas; a medida em que tais pessoas desejem
algo diferente a Equipe vai garantir adequação e
satisfação, para que os objetivos almejados sejam
alcançados com tranquilidade. 

      O conjunto dos workshops e dos cursos com
as dinâmicas, isso associado à utilização deste
Manual como roteiro de boas práticas
concorrenciais, e da hotline como mecanismo de
troca de informações são a receita para se estar
em compliance de verdade, e não apenas no
papel.
      Nesse contexto, uma série de medidas devem
ser incorporadas à cultura do colaborador, do
cooperado e do gestor. Isso pode parecer
compor as técnicas de compliance formal, haja
vista tratarem de práticas para a confecção de
documentos e para a troca de informações.
  No entanto, são muito mais que isso.
Transcendem a simples incorporação de práticas
automáticas. Trata-se de colocar em ação os
novos valores assimilados, tanto pela garantia de
informação e compreensão dos riscos, quanto
pelo trabalho do inconsciente e do necessário
abandono de eventuais vícios e cacoetes
desenvolvidos no exercício da tarefa. 

      Alterar a forma de se comunicar e de se expressar é um
resultado da assimilação da cultura, e da alteração dos pilares da
organização. Ou seja, os envolvidos e engajados no sucesso do
projeto vão concluir naturalmente que devem utilizar os
parâmetros elencados nos próximos tópicos.
          Estando substancialmente em compliance, o colaborador, o
cooperado e o gestor certamente chegarão sozinhos aos
caminhos traçados nos próximos tópicos. Mas, como o Manual
deve servir como um roteiro das atividades dos envolvidos na
organização, até mesmo obviedades devem estar previstas nele.
Ou seja, não se preocupe. Na primeira leitura dos próximos
tópicos pode parecer que estão sendo feitas várias imposições e
limitações à sua liberdade, e ao exercício da sua função. Mas,
quando você tiver toda a informação que será oferecida pelo
curso, e estiver emocional e psicologicamente envolvido com o
processo, tudo isso será natural. 

      Já foi dito que informação é poder. Por isso a transparência é
um dos principais elementos a qualificarem uma organização de
vanguarda.
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1.2.7. REDAÇÃO DE
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       As práticas de registrar todos os atos de gestão e de
construir uma cadeia de informações que possa ser
acessada por todos, estão dentre as principais técnicas de
controle interno. 
      Não depende de muito esforço. Toda informação
trocada deve ser registrada. Se um telefonema é feito,
passa-se um e-mail para documentar (isso entre
colaboradores, cooperados, terceiros, etc). As reuniões
devem ser registradas em atas, aprovadas e assinadas por
todos os presentes. Na hipótese de reuniões mais
importantes, é prudente criar o habito de gravar
(principalmente em se tratando de conversas com órgãos
do poder público, etc). 
      Referidos hábitos serão naturalmente assimilados pelos
membros da organização, a medida em que, tendo acesso
à informação e às razões pelas quais são tão importantes,
farão pela consciência e não pela coerção. 
          A transparência é a clareza dos atos documentada. E
não há problemas em documentá-los, haja vista estarem
todos sendo executados nos limites das regras de
compliance.
         Nesse sentido, o registro das ações é também prova
de que todos os envolvidos na organização estão
incorporando as práticas de compliance às suas
respectivas funções. De que estão verdadeiramente
preocupados em guardar coerência com a livre
concorrência, e cientes dos limitas da atividade
cooperativa.
         Um dos instrumentos a garantir transparência será a
hotline desenvolvida, a respeito da qual já se falou (acerca
de sua instalação) no ponto 3.3.1.3. Por meio da hotline
haverá um canal de comunicação constante entre os
cooperados, colaboradores e gestores e monitores de
compliance, que terão condição de resolver qualquer
dúvida prática. Também se espera criar um ambiente de
troca de ideia, e eventuais relatos acerca de qualquer tipo
de inobservância dos parâmetros trazidos por este Manual. 
       A hotline será totalmente protegida pelo anonimato,
não sendo imperioso se identificar ao tirar a dúvida e
interagir. Com isso, a cultura de compliance se confirma no
dia a dia, nos hábitos corriqueiros, e na certeza de que a
transparência é um dos principais meios a se chegar ao
ideal quando o assunto é conformidade. 

       Há uma anedota que afirma que a falta de
uma cedilha matou um homem. Pela ordem de
um oficial maior, partiu a determinação de
aprisionamento de um suspeito, com a seguinte
observação:

- “Se resistir, levem-no à forca!”

      Após o pobre homem ter sido enforcado, o
oficial  maior disse que não foi esta sua ordem”.
Que queria ter dito em sua determinação, afinal,
era:

- “Se resistir, levem-no à força!”

        Esse é o grande desafio da palavra escrita.
É por isso que, da mesma forma que há
parâmetros para a comunicação falada em um
ambiente em conformidade, existem alguns
hábitos para se comunicar por escrito. Enquanto
a fala pode ser interpretada pela impostação da
voz, sendo mais fácil identificar o tom da
conversa, a escrita é seca, havendo mais espaço
para mal-entendidos.
   Pense na comunicação que se faz por
mensagem de whatsapp® ou de texto, por e-mail,
etc., e como é difícil identificar o tom da
conversa. Por vezes pode-se achar que a pessoa
está sendo agressiva, mas ela está com pressa,
ou não gosta de se comunicar por mensagem.
         Todas essas variáveis devem pesar quando
se pensa em como registrar uma ideia no papel.
O desafio é ter esclarecimento e objetividade,
não deixando espaços para interpretações
extensivas.

     Além do que, como foi colocado no ponto anterior, a
melhor forma de proteger uma organização é possuir o
maior número de registros documentados. Sempre que
possível registrar por escrito conversas, reuniões, etc., para,
na hipótese de se precisar provar como se deu a
comunicação, ser possível apresentar os registros .
      Já que se estimula uma organização em compliance a
registrar por escrito o máximo possível de suas operações,
importante ter certeza de que a palavra escrita será bem
manejada pelos colaboradores, cooperados e demais
envolvidos.
        Talvez você já tenha ouvido esta célebre máxima:

       O que ele quis dizer é que a uma pessoa pública, em
um contexto público, não basta que em sua essência seja
honrado, é imperioso que se esforce todos os dias para
demonstrar aos outros que é honrado. Esta máxima vale
também para se estar em compliance. De nada adianta
uma organização agir com ética se, quando alguém colocar
à prova sua integridade, não tenha elementos suficientes
para provar que é ética. 
       Por isso, possível dizer que é ainda mais importante
definir os limites da palavra escrita do que da falada. A
palavra falada é imediata, e opera seus efeitos na hora; a
palavra escrita fica registrada, e pode ser manipulada por
pessoas de má-fé. 
        Só um parêntesis deve ser feito: ninguém que atuar
fora dos limites da probidade estará falando em nome da
FEBRACAN. A Federação não está economizando esforços
para disseminar uma cultura de compliance. 
         Por isso, absolutamente nenhum ato de infração à
livre concorrência cometido por um de seus colaboradores
deve ser relacionado à organização, que está atuando
incansavelmente para garantir higidez. Dito isso, como
deve proceder o colaborador no sentido de garantir
integridade quando for redigir um documento, e-mail, etc?



Sempre utilizar linguagem formal, mesmo que o interlocutor seja um colega de trabalho;
Não utilizar o e-mail corporativo para fins pessoais. Ele serve apenas para comunicação interna e ligada à organização;
Sempre que houver acesso de cooperados com dúvidas acerca de como proceder com a utilização da CBHPM transmitir o e-
mail para a direção ou entrar em contato com a equipe de compliance via hotline; 
Tomar o cuidado de demonstrar que não existe relação de hierarquia entre a FEBRACAN e suas cooperada, e nem da SBA em
relação à FEBRACAN;
Jamais omitir informações ou dar informações parciais. Se você está tendo que mascarar uma informação provavelmente é
porque não deveria estar tratando desse assunto;
Falar de maneira objetiva e esclarecida, com o mínimo de palavras possível;
Sempre formular um rascunho antes de definir a versão final, e questionar se qualquer elemento colocado no texto pode abrir
precedente à ideia de que se está a fraudar a livre concorrência;
Jamais tratar com as cooperativas de forma ostensiva ou mandatória, devendo ficar claro que todas as cooperativas têm
autonomia total, e não guardam qualquer subordinação à FEBRACAN;
Jamais tratar com funcionários públicos. Apenas a alta direção, auxiliada pela equipe de compliance irá tratar diretamente com
eventuais órgãos públicos e seus integrantes;
Ao redigir qualquer estatuto, ou documento formativo da organização, trazer cláusulas que confirmem, expressamente, a
preocupação da FEBRACAN em estar em compliance;
Sempre ao se comunicar confirmar se qualquer termo pode levar a um resultado contrário ao novo paradigma da organização;

. Pergunte-se se essa conversa tem algum elemento
que seja contrário à concorrência? Se sim, pare
imediatamente.
. Defina o que você quer falar e faça um esboço das
suas ideias (não precisa ser necessariamente por
escrito).
Redija o texto e verifique se algum termo pode ser
interpretado de mais de uma forma;
Trace seu texto final, cortando palavras
desnecessárias ou ambíguas. 

     Referidos exercícios não são taxativos, mas exemplos
do que se deve fazer em atenção à livre concorrência. O
segredo é sempre se pautar pelo cerne do projeto: agir
em atenção à liberdade plena de mercado, e jamais
atuar de modo a limitá-la.
  Quando você for redigir um documento ou uma
conversa, ata, contrato, circular, um e-mail qualquer,
etc., trilhe o seguinte caminho: 

1.

2.

3.

4.

     Os contratos deverão ser formulados pelo respectivo
jurídico, e na hipótese de dúvidas sempre deverá haver
consulta à equipe de compliance, ou via administração
ou via hotline. 

 A
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1.2.8. CUIDADOS NA
DIVULGAÇÃO DE DADOS;
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     Seguindo esses passos, e estando sempre atento a
todas as atividades da FEBRACAN, que serão realizadas
visando fomentar a cultura da compliance, não haverá
erro na confecção de textos.

     Como já foi ostensivamente tratado em tópicos
anteriores, não se pode tratar, em nenhuma hipótese,
de qualquer modalidade de ajuste de preço. A utilização
da tabela CBHPM como parâmetro é válida, desde que
não haja imposição irredutível de sua aplicação como
condição à contratação. 
       Notadamente em se tratando de locais menores,
com menos médicos anestesiologistas disponíveis para
fins de fomentar concorrência, e em se tratando de
contratação com serviço público de saúde (SUS). 
    Ainda, absolutamente ilícito qualquer ajuste de
boicote ou outra modalidade de protesto na hipótese
de não ser viável o pagamento via CBHPM. Os médicos
não são obrigados a contratar, mas, quando fazem, a
única forma de cobrar é pelas vias adequadas,
notadamente execução do contrato firmado.

     Não é legítimo qualquer exercício arbitrário das
próprias razões, e o fato de haver inadimplemento é
algo a que se está suscetível em toda e qualquer
negociação. Quando há inobservância de uma
obrigação contratual, a forma de manejar é via
negociação ou judicialização da contenda, e não
impondo gravames ilícitos em face dos contratantes.
       O caso que culminou com a condenação da SBA,
mesmo processo administrativo em que foi realizado o
termo de cessação de conduta entre FEBRACAN e
CADE, foi uma entrevista dada por um de seus
colaboradores. Tal entrevista, que circulou em revista da
classe, era no sentido da irredutibilidade dos valores
estabelecidos na tabela CBHPM, da imposição de preço
via boicote ou outras medidas arbitrárias, e da
imposição do preço e critérios dos anestesiologistas
sem qualquer espaço à negociação. 
      Essa experiência serve como uma lição categórica
à FEBRACAN: o que pode acontecer quando há
limitação de mercado, e, acima de tudo, o que
inevitavelmente vai acontecer caso as pessoas não
tenham consciência de como se comunicar.



    Pode ser que o colaborador da SBA, que acabou ensejando o seu
enquadramento em atividade antincocorrencial (o que culminou com
condenação significativa perante o CADE), não tenha tido noção dos limites do
que estava fazendo, ou mesmo de que isso era ilícito.
      Aí falta o bom senso do gestor, e isso vai ser fomentado pelas atividades
propostas e desenvolvidas pela FEBRACAN no sentido de incutir a assimilação da
cultura.  Trata-se, repita-se, de um processo gradativo e confortável, no qual as
conclusões acerca do que é legítimo falar e do que não é, do é legítimo fazer e do
que não é, acabarão partindo dos próprios colaboradores. 
      Nada obstante tenha-se a certeza de que todos os envolvidos na organização
terão condição plena de pautar seus hábitos do dia a dia a partir das premissas
do compliance, importante traçar alguns parâmetros.
   Em princípio toda a informação será divulgável, haja vista partir-se do
pressuposto de que todos estarão comprometidos com a cultura de compliance
e de que todos terão ciência de quais são os atos que podem manter e que
devem eliminar de sua rotina. Ou seja, não se trata de esconder as informações
ilícitas. Jamais! Não se trata de dizer que informações como aquela dada pelo
colaborador da SBA só não pode ser divulgada, trata-se de dizer que medidas
como a descrita por ele são terminantemente proibidas no ambiente da
FEBRACAN. 
       Vai-se agir corretamente (dentro do contexto da liberdade de mercado), sem
que haja barreiras à divulgação do bom trabalho, do trabalho diário
desempenhado com vistas à preocupação do CADE, e com o novo DNA da
Federação. 
       Trata-se, outrossim, de destacar que toda e qualquer informação tem que ser
passada com consciência e preparação. Se houver dúvidas sobre como divulgar
uma determinada ideia, ou mesmo de se pode ser enquadrada nas hipóteses de
atividade anticoncorrencial, não custa nada conversar com a equipe de
compliance antes de uma entrevista para ver qual a melhor forma de passar o
recado da Federação.
     Porque às vezes algo perfeitamente lícito pode soar errado a depender da
efusividade do interlocutor. Um político em campanha pode fazer promessas que
sabe que sequer tem estrutura para cumprir. Da mesma forma, um gestor pode
querer mostrar liderança e pulso firme, e acabar sendo mal interpretado. Assim,
as falas em público, em entrevistas e afins devem ser lapidadas com o jurídico. E,
se tratar de situação com muito destaque e possibilidade de divulgação em larga
escala, até mesmo com contribuição da equipe de compliance. 
     Lembrando que informações de caráter ilícito jamais serão maquiadas para
parecerem legítimas. Trata-se, outrossim, de seguir uma premissa já
pontuada anteriormente no sentido de garantir que a compreensão do
público seja o mais fiel possível ao contexto da organização e ao que
realmente está se querendo falar.

      Para que as sugestões trazidas neste Manual não sejam repetitivas, apenas se
consigna que para contratos com terceiros os cuidados são todos aqueles já
descritos para a palavra escrita, falada e divulgada, com algumas considerações
específicas. Sempre que se for tratar com terceiros, seja contratualmente seja em
sede de negociação, imperioso que se avalie se tal pessoa encontra-se em
compliance. 
    A relação da FEBRACAN com outra organização que tenha sua estrutura
corrompida, com empresa que fraude a concorrência, é tão grave quanto a
própria Federação o fazer. Com efeito, para que se tenha, de fato, integridade
estrutural, não basta cuidar da própria casa. Tudo aquilo que foi colocado até
aqui são medidas para se arrumar a própria FEBRACAN. O que se consigna, nesta
etapa, é que a FEBRACAN não pode fazer negócios nem se envolver com
organizações cujas estruturas não tenham a mesma higidez e qualidade em
termos de conformidade.
     A due diligence que foi elucidada na parte do manual que versou sobre o
compliance formal, é um mecanismo muito eficiente no sentido de investigar se
pessoas físicas e jurídicas em vias de se envolver negocialmente com a
FEBRACAN têm consciência dos limites da livre concorrência. 
     O primeiro passo a se garantir segurança à FEBRACAN em operações com
terceiros é fazer uma due diligence intensa em toda a estrutura documental, 
 pesquisas para verificar se estão sendo processados por qualquer ato
anticoncorrencial, e toda investigação que garanta elucidar com da forma mais
fiel possível o estado da organização sob o ponto de vista da concorrência. Isso
vale (e já foi dito oportunamente) até para a adesão de novas cooperativas. A
partir do momento que se especifica um parâmetro de gestão e condução da
organização, premido pelas diretrizes do compliance concorrencial, é
absolutamente incompatível fazer negócios com empresas que tenham valores
diversos.
      Assim, sempre que se for negociar com terceiros, sejam cooperativas, o poder
público, etc., imperioso que se proceda a uma apurada diligência documental.
Feito isso, as reuniões devem ser utilizadas para aferir do tom das empresas
quais são seus objetivos reais, e se algum deles pode acabar (mesmo que
reflexamente) afetando a livre concorrência e a integridade da FEBRACAN. 
      Por exemplo, uma cooperada que se propõe à filiação dizendo que tem como
interesse central na relação jurídica buscar na FEBRACAN apoio para que seja
utilizada a CBHPM represente um risco latente.

 A
B;
1.2.9. CUIDADOS CONTRATUAIS COM
TERCEIROS;

1.
2.
3.



 A
B;
1.2.10. DEMAIS CUIDADOS A SEREM
TOMADOS NAS ROTINAS DA
FEBRACAN;

1.
2.
3.

        Um órgão público que propõe dispensa de licitação à contratação sem demonstrar categoricamente se há fundamento a tal procedimento licitatório deve acender uma
luz vermelha aos responsáveis. Qualquer médico que tenha divulgado ao público (rede social, rede profissional, entrevista, etc.) que não aceita, em nenhuma hipótese, ser
remunerado fora dos limites da CBHPM não é alguém que deve ser associado à imagem da Federação. Tantos outros exemplos poderiam ser trazidos, claro que seria
impossível esgotá-los. Será necessário um exercício diário de todos os envolvidos com a organização no sentido de avaliar, concretamente e em cada nova situação, se há
risco à livre concorrência.
         Seja um risco direito, no sentido de a Federação se comprometer pessoalmente (mesmo que sem intenção) de algum esquema que possa culminar em infração à livre
concorrência; seja indiretamente, em se tratando de qualquer mácula à imagem que a Federação está construindo com os esforços do compliance. 

       Todos os colaboradores deverão permear suas rotinas em
uma vedação: não se pode dominar mercado por imposição de
preço. Por isso, há rotinas de extremo risco de incursão em
atividade antinconcorrencial, notadamente: 

- Aliciar novas cooperativas para que se filiem à FEBRACAN ou
aliciar novos médicos para que se cooperem em uma
COOPANEST: 

Os médicos que não compõem o corpo da cooperativa devem
poder tomar a decisão de ingressar ou não por conta própria.
Uma coisa é a FEBRACAN ou a COOPANEST mostrarem os
benefícios do ingresso, outra, completamente diversa, é dizer ao
médico não cooperado que caso não faça perderá espaço de
mercado, não conseguirá se estabelecer em um mercado
saturado, que já não existem contratos suficientes para os
cooperados, quiçá aos que não pertencem a nenhum grupo, etc.
Ou seja, seduzir o novo médico, trazendo-lhe todos os benefícios
que podem advir da adesão, é plenamente válido. O que é ilícito é
ameaçá-lo de boicote ou de não inserção de mercado. Em
síntese, é ilícito fazer um médico aderir por pressão, seja por
insistência seja por medo de ser prejudicado no mercado local.

- Utilizar em contratos e negociações a tabela CBHPM de maneira
irredutível: 

A tabela CBHPM pode ser um parâmetro de negociação com
planos de saúde e saúde pública, mas jamais pode ser imposta,
como absoluta à celebração do contrato. 

Deve haver espaço de negociação para que o
plano ou o hospital/estabelecimento médico
público encontre uma margem de
investimento viável. A depender do contexto,
ou mesmo da região do Brasil, o preço
operado segundo a tabela CBHPM pode ser
excessivamente oneroso ao consumidor. Por
isso, em contratos e em negociações com
estabelecimentos médicos públicos ou
privados, a CBHMP pode constar como
parâmetro a ser negociado e trabalhado
concretamente, em cada nova contratação.
Utilizar a tabela de forma irredutível cria
modalidade de adesão de mínimo existencial,
haja vista ser inimaginável qualquer
estabelecimento médico operar sem
anestesiologista. Assim, a imposição do preço
mascara uma coerção, a medida em que o
consumidor se vê forçado a aceitar valor
(mesmo que acima de sua capacidade de
pagamento) para que não fique sem
prestação de serviço essencial. Com efeito,
em reuniões com convênio e hospitais
públicos e privados deve ser utilizada uma
postura negocial e aberta, oportunizando que
o valor seja trabalhado a partir das
possibilidades do consumidor, não limitando a
contratação a aceitação de um preço
fechado. 

- Boicotar hospitais públicos quando houver
inadimplemento contratual: 

Ou seja, não é válido boicotar o estabelecimento
inadimplente, principalmente quando se tratar de
hospital público, com restrição orçamentária. O
boicote pode consistir em cessar qualquer tipo de
contratação, interromper a prestação do serviço de
saúde, etc. De uma forma ou de outra, é vedada a
limitação na prestação do serviço, a única forma de
coerção legítima é via judicial. 

- Previsão de mecanismos coercitivos aos
médicos/cooperativas que optem por flexibilizar o
valor da tabela: 

Assim como não pode haver coerção à filiação
(ingresso) de médicos e cooperativas, cada médico,
muito embora cooperado, e cada cooperativa, nada
obstante filiada, tem liberdade para agir em prol da
livre iniciativa. Assim, não se deve prever em contratos
ou utilizar em negociações com médicos qualquer
ameaça no sentido de que a não adesão a um
determinado preço possa acarretar desfiliação
automática, ou qualquer outra modalidade de punição

- Interferir no natural processo licitatório: 

Os processos licitatórios, mesmo aqueles em que se
procede com dispensa, devem ser conduzidos sem
qualquer participação dos concorrentes. Qualquer
interferência no natural curso de licitação pode
acarretar além de infração à livre concorrência
enquadramento em tipos penais (crimes licitatórios
previstos na Lei n. 8.666).



 A
B;
C;
 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA
DE COMPLIANCE

1.
2.
3.
4.

      Assim, nenhum colaborador ou envolvido com
as organizações da Federação e das Cooperadas
devem interferir no natural curso do procedimento
licitatório, apenas cumprindo as exigências que
forem estabelecidas em edital, com equidistância e
neutralidade. Qualquer contato com servidor
público envolvido com o órgão licitante e, pior, com
o processo em si, pode resultar em consequências
irremediáveis à Federação e ao colaborador. 

- A existência de métodos diversos de
recolhimento de PIS/PASEP; 

Verifica-se que as algumas cooperativas têm
métodos diversos de recolhimento de PIS/PASEP.
Há controvérsia quanto a se cooperativas devem
ou não arcar com o pagamento de tal tributo. Em
alguns estados, houve vitória em ações judiciais
que visavam o reconhecimento da isenção das
cooperativas. Em outros, tendo sido ajuizada ação
idêntica, houve sucumbência. Àquelas
cooperativas que perderam suas respectivas
ações, ou que optaram por não propô-la, é devido
o pagamento (pelo menos até que haja
pronunciamento do Poder Judiciário em outro
sentido). Da análise documental denota-se que as
cooperativas que ainda tem o ônus de pagar
PIS/PASEP algumas cada qual tem um critério de
pagamento diverso: pagamento integral,
consignação de valor parcial, etc. Para que haja
mais segurança o ideal é o pagamento integral do
tributo, devido até que haja alguma alteração no
entendimento do Judiciário. Do contrário, pode
haver cobranças retroativas, dentre outras
possibilidades, todas colocando em risco a
incolumidade das cooperativas

 A
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1. FEBRACAN DAY;

1.
2.
3.
4.

         Muito bem. Você chegou até aqui, e provavelmente já está bem integrado com as medidas que serão necessárias
para que se crie, verdadeiramente, uma política de compliance da FEBRACAN. Será necessário o engajamento de todos
para que, a partir de informação e conscientização, compreenda-se os valores de uma estrutura em compliance, quais
os hábitos que poderão ser mantidos e quais deverão ser eliminados. 
     Também está cristalino que o desafio é sempre agir tendo como parâmetro os pilares da livre concorrência,
notadamente a liberdade de negociação, limitada quando há qualquer tipo de imposição de preço. Uma vez havendo
toda essa movimentação da organização e seus colaboradores, havendo a instituição deste manual e a realização de
cursos workshops e outros eventos de caráter pedagógico, o próximo desafio será firmar esta cultura, e garantir que ela
se perpetue para sempre, naturalmente, passada de uma pessoa para a outra, com toda naturalidade que uma
reeducação progressiva garante.

       As medidas que a equipe propõe a este fim são as seguintes:

 A
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2. ANÁLISE DOCUMENTAL CONTINUADA; 

1.
2.
3.
4.

         A proposta do Febracan Day é que seja um dia de confraternização dos colaboradores e cooperados, que traga
informações acerca da livre concorrência e das regras de mercado e compliance. Na disciplina do compliance isso se
chama enforcement, traduzido para o português seria algo parecido com reforço. 
          Assimilada a cultura por meio de cursos workshops e demais atividades propostas neste Manual, além de outras
que possam ser incorporadas quando conveniente, devem ser tomadas medidas que garantam o reforço das ideias
trazidas no curso da implantação dia a dia.
      O segredo em compliance é não esquecer todas as conclusões a que se chegou durante o processo de
implantação. Mais desafiador que o primeiro contato que se tem com tais princípios e premissas é manter essas
ideias vivas. 
           A periodicidade do Febracan Day pode ser estabelecida a medida em que a Diretoria entender conveniente, no
sentido de garantir o reforço das ideias. A proposta inicial é que ocorra pelo menos uma vez ao ano, visando adesão
máxima dos colaboradores da Federação além de cooperados. A divulgação da realização será feita no site da
FEBRACAN, com antecedência suficiente à adesão. Da mesma forma, o Febracan Day será realizado, preferencialmente,
em eventos de grande vulto, onde se garanta o melhor público. 
          Por isso será itinerante, alcançando todos os estados onde há cooperativas filiadas. O primeiro Febracan Day foi
realizado em 9 de setembro de 2016, e como proposta de trabalho: “Oficinas de Direito Concorrencial”, com adesão de
(XXX) cooperados, realizado em Goiânia, da Sede da Coopanest-GO. 
         Naturalmente este evento teve uma configuração um pouco diversa do que se espera sejam os Febracan Days,
haja vista ter se realizado ainda na etapa de implantação do Plano de Compliance.
           Uma vez concluída a primeira parte do projeto, o Febracan Day terá mais o escopo de rememorar aquilo que foi
trazido durante a implantação, e garantir que o tema concorrências, e suas nuanças, estejam sempre vivos dentro da
Federação. 
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B;
C;
3. DEMAIS ATIVIDADES E ROTINAS DE
MANUTENÇÃO;

1.
2.
3.
4.

      Tudo aquilo que foi dito sobre due diligence (diligência
documental) deve se manter ativo nas rotinas dos colaboradores,
notadamente aqueles com poder de gestão.  Não se trata de
incorporar tal prática apenas enquanto o projeto estiver sendo
inserido na rotina da FEBRACAN. A cultura de compliance é a
perpetuação das práticas que garantem conformidade,
principalmente quanto às técnicas de controle interno. 
       Manter uma organização hígida, e protegida de qualquer
fenômeno externo que possa colocar em risco sua integridade,
ela deve criar rotinas que garantam controle de dentro para fora,
ou seja, dela sobre si mesma. Manter uma organização hígida, e
protegida de qualquer fenômeno externo que possa colocar em
risco sua integridade, ela deve criar rotinas que garantam
controle de dentro para fora, ou seja, dela sobre si mesma. Assim,
mesmo depois de ultrapassado o primeiro momento, mais
intenso, de reflexão e conscientização acerca dos limites do
cooperativismo para garantia de conformidade, todos os
colaboradores devem se comprometer a levar consigo todas as
informações passadas, e somente assim haverá, de fato, uma
cultura de compliance.

     Além do Febracan Day e da análise documental continuada,
outras atividades podem ser propostas pela Equipe de
compliance, todas com o intuito de garantir o reforço dos
princípios incutidos nos envolvidos nas organizações. 
   Como por exemplo, atividades de grupo, dinâmicas com
equipes multidisciplinares para abordar tanto o viés jurídico,
psicológico, etc., das medidas, dentre outras atividades que se
mostrarem positivas.

PARTE IV
CONSIDERAÇÕES FINAIS

      A finalidade deste Manual é servir de guia ao colaborador da FEBRACAN e a todos os envolvidos
na organização, para que guardem coerência com as regras da boa concorrência, mas não percam o
foco das diretrizes do cooperativismo. Por mais difícil que possa parecer, num primeiro momento, a
coerência entre cooperativismo e livre concorrência, este Manual comprova que são coisas
perfeitamente harmônicas. 
      Aquilo que o CADE considerou infração à livre concorrência não é uma limitação aos direitos e às
características inerentes ao cooperativismo. Eram, outrossim, exceder os limites do cooperativismo.
Eram rotinas anticompetitivas, e, assim sendo, eram ilegais.
  Incorporar rotinas que atendam aos interesses da livre iniciativa não é macular o
cooperativismo. É apenas adequá-lo àquilo considerado ideal pelos entes que se ocupam de
garantir equilíbrio de mercado, e coibir abusos do poder econômico.
     Ficaram claros os passos que devem ser dados para se assimilar uma cultura de compliance
concorrencial no âmbito da FEBRACAN. Trata-se de identificar nas rotinas do dia a dia aquilo que
pode ser considerado nocivo à saúde do mercado, à concorrência como meio de garantia do
consumidor final do produto.
        Quando se limita mercado a economia é diretamente afetada, porque pode se tornar inviável ao
consumir o acesso ao bem almejado. Se houver unificação de preço de prestação de serviços
médico-anestésicos, e imposição desse valor – sem qualquer espaço de negociação – isso acarreta
a segregação de algumas pessoas que não têm condição de arcar com os valores, e estas ficam
desassistidas. 
         A cultura, pois, vem da conscientização e da alteridade, vem da análise concreta de que não
é legítimo espoliar toda uma classe de pessoas, que poderiam se ver sem acesso ao serviço
médico-anestésico na hipótese de ser manter tal irredutibilidade na postura dos cooperados e
filiadas.
          A alteridade no sentido de se colocar no lugar do outro, daquele que se vê ameaçado de perder
acesso a um bem que é mínimo existencial, já que em pleno século XXI impossível cogitar da
realização de um procedimento cirúrgico sem anestesia. Informação é poder. Portanto, a proposta da
FEBRACAN com a implantação de seu projeto de compliance e conformidade é garantir aos médicos
cooperados e aos colaboradores empoderamento. 
        Com a plena consciência dos limites da atividade concorrencial, todos estão prontos para
desempenhar suas funções com tranquilidade, e com a certeza de que a incolumidade da
organização não será abalada por nenhuma rotina ilegal, ou potencialmente arriscada.

 A CULTURA DE COMPLIANCE
CONCORRENCIAL NO ÂMBITO COOPERATIVO;

1.



 A 
 CUIDADOS PARA O RESPEITO SIMULTÂNEO AOS VALORES
COOPERATIVOS E AO DIREITO CONCORRENCIAL; 

1.
2.

      Os valores do cooperativismo e o direito à concorrência não são incompatíveis. A cooperativa atua no
sentido de garantir dignidade aos seus cooperados, e o direito concorrencial apenas limita as medidas
que podem ser utilizadas neste anelo.
      Ora, não se trata de dizer que o direito concorrencial prejudica o cooperativismo. Existem leis que
estabelecem que não se pode roubar, matar, da mesma forma que existem leis que estabelecem que não
se pode estabelecer preço e impô-lo quando se tem vantagem de mercado.
     Certamente o leitor não cogita de matar ninguém, ou de roubar ninguém. Da mesma forma não
acredita que tais normas proibitivas limitem sua vida. Pelo contrário, apenas estabelecem como se viver
em sociedade com harmonia, e respeitando o espaço do outro.
    Da mesma forma, a existência de leis que regulam como se comportar em se tratando de concorrência
e mercado têm o escopo de assegurar que o consumidor, parcela mais frágil da relação, tenha acesso aos
bens que lhe garantem dignidade. 
       Os cursos, os workshops e demais medidas serão certeiros em confirmar aquilo que este Manual
prega, categoricamente: a atenção aos limites estabelecidos pelo CADE traz apenas benefícios à
FEBRACAN! 
       Com o apoio que a FEBRACAN dará a todos os beneficiados deste projeto, e com a familiarização
deste Manual, a compreensão de sua importância como instrumento de poder do gestor, caminha-se
para a plenitude entre o cooperativismo e a concorrência, tendo certeza de que um não afeta o outro, e
que ambos podem coexistir em plena e total harmonia! 
      Caminha-se, outrossim, para uma nova era na FEBRACAN: uma era de mais tranquilidade, de
autossuficiência, de mais força e poder em sua atividade, de mais incisividade no interesse de suas
filiadas e cooperados!


