
 
 

 

Cartel europeu dos camiões: recomendação dos Serviços da HAUSFELD 
 
 
A 19 de julho de 2016, a Comissão Europeia condenou a MAN, a Volvo/Renault, a Daimler, a 
Iveco e a DAF por terem feito um cartel ao longo de 14 anos (de 1997 a 2011). Este cartel levou 
a um aumento significativo dos preços dos camiões pesados e médios vendidos em toda a 
Europa durante este período, afetando cerca de 600.000 operadores de transporte por toda a 
Europa. 
 
 
A Hausfeld é um escritório de advogados internacional, representada nomeadamente em 
Londres, Bruxelas e Berlim, especializado e líder incontestado na representação de empresas 
lesadas por práticas anti concorrenciais na Europa. Já recuperaram mais de 500 milhões de EUR 
em danos para os seus clientes nos últimos anos e já se afirmaram como os interlocutores 
privilegiados dos fabricantes de camiões no âmbito das indemnizações por este cartel. A sua 
equipa de advogados e economista está a trabalhar neste dossier há vários meses e estão a 
dialogar diretamente com as sedes dos fabricantes para encontrar uma solução pan-europeia. 
Já representam clientes com várias centenas de milhares de camiões afetados por este cartel, 
incluindo colaborações com múltiplas grandes empresas e associações europeias do setor 
(incluindo as associações francesa, holandesa e sueca). 
 
 
A Hausfeld trabalha com soluções adaptadas à dimensão de cada cliente e propõe um serviço 
que não exige o pagamento antecipado de quaisquer honorários ou despesas. Convicta do 
sucesso final, a Hausfeld propõe aos associados da ANTRAM trabalhar exclusivamente na base 
de uma percentagem (25%) da indemnização que lhes vier a ser efetivamente atribuída 
(success fee). Nada será devido se não se obtiver indemnização (no win, no fee). 
 
 
Caso pretenda que a sua empresa venha a ser indemnizada pelos danos causados por este 
cartel, a ANTRAM recomenda aos seus associados que recorram aos serviços da Hausfeld, 
através dos seguintes meios:  
 

 Preenchendo o formulário disponível em https://www.truckcartel.fr/pt-pt/ (onde 
estão disponíveis informações adicionais); 

 Telefonando para o seguinte número: 00 44 207 665 5000. 
 

https://www.truckcartel.fr/pt-pt/

