
A pandemia está acelerando os processos de transformação digital de governos e empresas.
Isso pode ser visto nas diversas normas que estão surgindo para permitir atividades em meio
ao isolamento social, como as normas da CVM e do DREI para assembleias gerais, entre
outras;
Em particular, o setor de varejo deve continuar migrando do mundo físico para o digital. As
empresas mais adiantadas nesse processo têm maiores condições de sobreviver às
dificuldades impostas pela pandemia;
Essa mudança do físico para o digital deve trazer desafios como a mudança de cultura dos
profissionais, que terão que se adaptar a um novo jeito de fazer negócios e a novas rotinas e
processos. Também importantes são as questões jurídicas e regulatórias. Há um enorme
número de normas que incidem sobre o e-commerce e cabe a cada empresa entender quais
se aplicam especificamente aos seus negócios e aos seus produtos ou serviços. Há também
diversos códigos de auto-regulação e normas do direito comparado que podem contribuir
muito para se estabelecer um ambiente de boas práticas e alto nível de compliance;
Nesse contexto, a ICC lançará em breve a minuta padrão de B2C Conditions of Sale, que deve
servir como um ponto de partida para que cada empresa adapte as condições à sua
realidade e às suas necessidades;
No ambiente de e-commerce, é importante atentar-se às exigências regulamentares de
informação ao consumidor e às cláusulas que devem constar em termos e condições. Além
disso, a experiência demonstra que bons canais de atendimento ao cliente e o fomento do
bom relacionamento com os consumidores são fundamentais para a mitigação de litígios.
Nesse contexto, novas ferramentas de ODR (on-line dispute resolution) surgem como
alternativa promissora à clássica forma de litigar em juízo;
Privacidade e proteção de dados são questões centrais para o sucesso do e-commerce, tanto
do ponto de vista reputacional quando do ponto de vista econômico. O tema da privacidade
será cada vez mais central no desenvolvimento de produtos e serviços, seja por conta da
LGPD (a entrar em vigor) ou Marco Civil da Internet (já em vigor).
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    O comércio eletrônico em tempos de pandemia: uma perspectiva B2C e o modelo ICC para
Termos e Condições foi o tema do quinto  Webinar, que contou com a participação de  José
Aparecido dos Santos, diretor jurídico do Magazine Luiza,  Esther Jerussalmy Cunha, sócia de
L.O. Baptista Advogados e integrante da  task force B2C Conditions of Sale, e   Gilberto Martins de
Almeida, sócio de Martins de Almeida Advogados e co-rapporteur  da  task force  B2C  Conditions of
Sale.  O debate foi moderado por Adriano Chaves, sócio de CGM Advogados e co-rapporteur da task
force B2C Conditions of Sale.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-ZmDRZ7sK8
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

