
O tema da economia digital vem sendo debatido nos últimos meses e anos, mas continua muito
atual, sendo que o recente isolamento social tem mostrado a importância da digitalização da
economia (killer acquisitions, blockchain, entre outros aspectos) no enfrentamento da pandemia e
novos desafios. Com a crescente importância do tema no ambiente concorrencial no mundo, o CADE
vem discutindo-o ativamente.
Quanto ao controle de estruturas, um desafio é a nova realidade da economia digital vis-à-vis as
tradicionais ferramentas analíticas do CADE. Por exemplo, definição de mercado relevante sobre
produto que não tem necessariamente a variável tradicional preço, mercado de dois lados, winner
takes it all, efeitos de rede, entre outros. 
A legislação concorrencial brasileira já prevê grande parte do que se necessita para evoluir junto com
o tema da economia digital, mas muitas vezes pode ser preciso reinterpretá-la.
O cenário atual da pandemia poderia ser previsível, a partir de alguns autores, da mesma forma que
havia certa previsibilidade da indústria 4.0, que está cada vez mais consolidada na era digital e, com
isso, traz mudança de necessidades – contratos inteligentes e blockchain estão se tornando cada vez
mais vitais. O desafio do CADE nesse cenário é identificar o limite de atuação para fiscalizar essas
empresas, levando-se em conta questões como: quem tem mais poder de mercado é quem detém
as ferramentas tradicionais ou é quem detém a chave de uma cloud, as informações, quem consegue
fazer mineração de dados mais ágil, por exemplo?
A “onda colaborativa” entre concorrentes também deve ser analisada com muita cautela: a princípio,
podem parecer meramente parcerias, mas podem resultar em monopólios perigosos no futuro. O
CADE, nesse sentido, deve acertar o grau de segurança jurídica para garantir previsibilidade.
Ao tratar de economia digital e controle de condutas antitruste é impossível não apontar hoje para
cinco grandes empresas (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook). Todas elas operam em algum
tipo de plataforma de dois lados e é preciso examinar essa perspectiva e os efeitos de rede para
avançar no debate. Ainda sobre mercado de dois lados e plataformas, é preciso considerar, de um
lado, ferramentas novas, desenho novo da economia; do outro, o CADE com a sua atuação baseada
na legislação e na CF, bem como um ferramental vinculado a uma economia tradicionalmente offline,
bens físicos, contexto em que dados não eram relevantes. Outra questão é a portabilidade das
inferências nesse contexto de economia digital e big data.
A Comissão de Concorrência da ICC Brasil está finalizando um working paper sobre plataformas
digitais, orientado por um viés prático-objetivo, visando instruir tecnicamente os agentes econômicos
a atuarem nesse ambiente de economia digital, contribuindo para promover um ambiente de
negócios saudável.

 
CADE, CONTROLE DE CONDUTAS E

ECONOMIA DIGITAL
    CADE, controle de condutas e economia digital foi o tema do nono Webinar, que contou com a
participação de  Alexandre Cordeiro, Superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), Lenisa Prado, Conselheira do Tribunal do CADE,  José Carlos Berardo, sócio do
Lefosse Advogados e Fernanda Esperança,  vice-presidente da Comissão de Concorrência da ICC e
gerente jurídica do Mercado Livre. O debate foi moderado por  Eduardo Caminati, presidente da
Comissão de Concorrência da ICC Brasil e sócio do Caminati Bueno Advogados. 

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=oX5WLavKamI
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

