
Com o cenário atual, o CADE adotou as medidas recomendadas para adaptar sua estrutura e
funcionar de modo remoto sem comprometer suas atividades e dos administrados. Os números
atualizados apresentados indicam ganho de produtividade nas análises e aprovações de Atos de
Concentração do CADE em 2020 em comparação ao ano de 2019, por exemplo;
O CADE está observando as orientações da OCDE e da ICN em suas operações, além de estar
atento aos casos internacionais. Seus representantes têm participado ativamente de uma série de
webinars (nacionais/internacionais) a fim de explicitar visões e fornecer parâmetros mais concretos
para nortear os agentes econômicos, muito embora ainda não tenha publicado um guia/diretriz
específica no contexto da pandemia;
Tendo em vista que empresas em dificuldades financeiras estão mais vulneráveis e podem ser
objeto de aquisição nesses tempos, o Cade está vigilante aos movimentos concentracionistas que
podem advir nesse contexto, bem como ao cenário pós Covid-19, zelando pela preservação das
estruturas de mercado a fim de mitigar danos à ordem econômica, no médio e longo prazo (e.g.
maior concentração econômica, formação de mais oligopólios e reforço de posições dominantes);
Particularmente quanto à teoria da failing firm, esta já foi utilizada pelo Cade na análise de Atos de
Concentração em conjunto com outras variáveis, notando que a invocação dessa teoria por
agentes econômicos pode ocorrer com mais frequência. Para tanto, os seguintes critérios devem
ser observados: (i) insolvência clara e falência iminente da empresa; (ii) ausência de alternativas
com menos impactos concorrenciais; (iii) manutenção de ativos no mercado; e (iv) análise do
mercado em um cenário em que não haja operação;
Foi comentado que os pareceres da Superintendência-Geral estão sendo mais detalhados,
visando aumentar a clareza e a transparência, no intuito de melhorar a comunicação com os
agentes econômicos e a comunidade antitruste. Assim, busca-se aumentar a previsibilidade e a
segurança jurídica;
O CADE analisará hipóteses de cooperação de concorrentes à luz do caso concreto,
criteriosamente, visando evitar práticas anticompetitivas, em linha com recente análise ocorrida
em Sessão Extraordinária de Julgamento (28.5.2020) ressaltando que a Lei de Defesa da
Concorrência não deixa de ser aplicada em tempos de Covid-19, o que requer atenção redobrada
de todos os agentes econômicos;
O CADE atuou junto ao Congresso Nacional no âmbito do Projeto de Lei (PL) nº 1.179/2020, que
atualmente aguarda sanção presidencial, a fim de mitigar os riscos concorrenciais existente no
texto original.
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    O controle de estruturas pelo CADE em tempos de Covid-19 foi o tema do sexto Webinar, que contou
com a participação de Alexandre Barreto de Souza, presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE),  Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, conselheiro do CADE e  Patrícia
Sakowaski,  superintendente-adjunta do CADE.   O debate foi moderado por  Eduardo Caminati,
presidente da Comissão de Concorrência da ICC Brasil e sócio do Caminati Bueno Advogados e Fernanda
Esperança, vice-presidente da Comissão de Concorrência e gerente jurídica do Mercado Livre.

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. 

http://www.cade.gov.br/noticias/balanco-da-atuacao-do-cade-em-atos-de-concentracao-demonstra-aumento-da-produtividade-da-autarquia-em-2020.
https://www.youtube.com/watch?v=-HCkRuhthoA
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

