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“All successful companies are constantly 
benchmarking their competition. They have to 
know what they have to match up with day-in 

and day-out if their company is going to be 
successful."

— atribuído a James Dunn

“What a business needs most for its decisions —
especially its strategic ones — are data about 
what goes on outside it. Only outside a business 
are there results, opportunities and threats.”
— atribuído a Peter Drucker



Descrição do painel: Atividades de benchmarking tendem a ser
pró-competitivas pois aumentam a transparência no mercado,
eliminam informação assimétrica e incentivam a atuação mais
eficiente, podendo gerar benefícios aos consumidores. Empresas
muitas vezes deixam de adotar atividades de benchmarking, ou as
limitam ao máximo, devido à falta de clareza sobre o que é
permitido ou não quanto a essa matéria, com receio de violar a Lei
nº 12.529/2011. Este painel visa discutir quando atividades de
benchmarking de fato podem gerar preocupações concorrenciais,
tornando o menor possível a zona cinzenta que paira sobre esta
matéria.
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Moderadora: Ana Bátia Glenk

• Ana Bátia, do Machado Meyer Advogados, assessora
empresas nacionais e estrangeiras em diversos assuntos de
defesa da concorrência, inclusive programas de compliance e
análise de risco de práticas comerciais, como atividades de
benchmarking.

• Reconhecida como advogada de destaque na América Latina
pela publicação Who’s Who Legal: Competition – Future
Leaders em 2018 e 2019, que a descreveu como “pragmática
e brilhante tecnicamente”, com “profundo conhecimento
técnico” e abordagem que traz “clareza e bons resultados para
seus clientes”.

• Possui graduação tanto em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Brasil (2006) quanto em
Economia pela Universidade de São Paulo, Brasil (2010) e
LL.M pela The University of Chicago Law School, Estados
Unidos (2014).

• Possui experiência internacional como advogada no
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Bruxelas, Bélgica
(2014‐2015)



Palestrante: Lucas Freire Silva

• Lucas é o atual Coordenador-Geral de Análise Antitruste 8 -
CGAA8 da Superintendência-Geral do CADE, responsável
pela instrução de processos administrativos que apuram
infrações à ordem econômica, especialmente cartéis.

• Antes de ingressar no CADE, em 2013, Lucas foi
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
no Ministério do Trabalho (06/2010 – 07/2012), e foi Analista
no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (01/2008 -
06/2010).

• Graduou-se em Direito na Universidade Federal de Minas
Gerais (2007) e fez Mestrado em Economia na Universidade
de Brasília (UNB) e Ciência de Dados na Barcelona School of
Economics.



Palestrante: Benjamin Sirota

• Benjamin, do Kobre & Kim LLP, tem ampla experiência em
contencioso, lidando com crimes do colarinho branco,
regulação e investigações internas, com foco em questões
concorrenciais globais. Benjamin também tem vasta
experiência em contenciosos no setor financeiro, incluindo
fixação de preços, fraude e manipulação do mercado.

• Antes de ingressar no Kobre & Kim LLP, Benjamin era
promotor da divisão antitruste do Departamento de Justiça dos
EUA (DOJ), onde liderava investigações internacionais de
grande escala relativas a crimes na área concorrencial, bem
como casos de condutas e fusões e aquisições.

• Benjamin começou sua carreira jurídica no Debevoise &
Plimpton e também atuou como promotor público assistente
especial no Gabinete do Procurador Distrital de Kings County.

• Graduado em Princeton University em 2000 e pela The
University of Chicago Law School em 2005, Benjamin frequente
comenta questões concorrenciais.



Palestrante: Marcio de Oliveira Junior

• É Consultor Sênior da Charles River Associates no Brasil,
professor de Estatística e Economia do Mestrado em
Administração Pública do Instituto Brasiliense de Direito Público
(IDP) e Consultor do Senado.

• Foi Conselheiro (janeiro de 2014 a janeiro de 2017) e
Presidente Interino (maio de 2016 a janeiro de 2017) do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

• Foi professor visitante da University College London (UCL).
Trabalhou como Economista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) como Consultor do Senado de
2004 a 2014. Foi também Professor do Departamento de
Economia da UFMG de 1995 a 1996 e do Centro Universitário
de Brasília (UniCEUB) de 2007 a 2015.

• Possui graduação em Economia e em Direito e Doutorado em
Economia.



Palestrante: Frederico Carrilho Donas

• Sócio do escritório Carrilho Donas Advocacia.

• Quinze anos de experiência assessorando clientes nacionais
e estrangeiros em todos os aspectos da Lei de Defesa da
Concorrência.

• Certificado em Gestão de Programas de Privacidade (CIPM)
pela International Association of Privacy Professionals (IAPP).

• Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília
(Uniceub) e pós-graduado em Economia pela King’s College
London.


