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INTRODUÇÃO

Diversas corretoras de criptoativos têm recebido comunicados sumários
comunicando o fechamento de suas contas correntes em alguns importantes
bancos. Paralelamente, alguns desses bancos passaram a atuar ou declararam
seu interesse em atuar na corretagem de criptomoedas. Esse conjunto de fatos
inspirou a instauração do Inquérito Administrativo n° 08700.00359912018-95, em
trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tendo por
representados os seguintes bancos, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A.,
Banco ltaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco Inter S.A. e Banco
Sicredi. A conduta em escrutínio consiste na recusa de contratar com empresas
associadas à ABCB, negando-lhes a possibilidade de operação com contas
bancárias, um elemento essencial às suas atividades comerciais.
O parecer será dividido em três partes, além desta introdução. A Seção 2 traz
informações gerais sobre a atividade de corretagem de criptoativos e sobre a
indústria bancária, levantando os elementos factuais necessários para a análise
dos efeitos anticompetitivos da recusa em oferecer o serviço de contas correntes
às corretoras de criptoativos. A Seção 3 faz uma análise da conduta, indicando
os requisitos necessários para a caracterização de ilícito antitruste por recusa de
venda. A seção 4 mostra que tais requisitos estão presentes na conduta ora em
escrutínio, bem como utiliza alguns elementos factuais para contrastar a
hipótese de conduta anticompetitiva com a principal hipótese de defesa utilizada
pelas representadas, qual seja, a recusa de contratar como prevenção a ilícitos
de lavagem de dinheiro.
Em síntese, este parecer conclui que:
1. A indústria bancária brasileira é concentrada e apresenta sinais de baixa
rivalidade entre seus participantes, o que é consistente com os elevados
níveis de lucratividade setorial e elevados spreads.
2. As transações com criptoativos vêm crescendo aceleradamente e têm
potencial disruptivo sobre as atividades de intermediação financeira,
podendo vir a substituir alguns serviços bancários e, assim, ameaçar o
lucro e a posição dominante de bancos estabelecidos.
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3. Embora experimentem forte crescimento, os criptoativos não possuem
massa crítica suficiente para prescindir do sistema financeiro
convencional, de tal modo que aqueles que transacionam com
criptoativos necessitam converter seus valores para moeda corrente
(reais) para a sua utilização com meio de troca.
4. Como consequência, corretoras de criptoativos (também denominadas
exchanges) necessitam, para a sua operação, dos serviços de conta
corrente, os quais somente podem ser ofertados pela indústria bancária.
5. Por conta dos custos de transferência bancária (TED/DOC) frente às
baixas margens na atividade de corretagem, bem como de elementos
ligados à conveniência dos clientes, a capacidade de corretoras
concorrerem depende de seu acesso ao serviço de contas correntes em
diversos bancos, com abrangência suficiente para cobrir parte relevante
do mercado potencial. Por isso, a recusa de contratar por parte de um
banco tem efeito sobre a capacidade de concorrer de uma corretora.
6. As características da atividade de corretagem de criptoativos, como
externalidade de redes, podem favorecer as empresas que se posicionam
primeiro nesse mercado.
7. Bancos, ao dificultarem a concorrência e desenvolvimento de exchanges
promissoras, tornam mais viável o seu ingresso nessas atividades
(integração vertical), estratégia esta que já está em curso, seja por
entradas efetivas, seja por entradas anunciadas.
8. A conduta de recusa de contratar teria, portanto, o condão de reduzir a
concorrência na atividade de corretagem de criptomoedas, que tenderia
a reproduzir a elevada concentração e pequena rivalidade observadas na
indústria bancária. Como consequência, haveria perda da pressão
competitiva que essa atividade potencialmente disruptiva poderia exercer
sobre os serviços de intermediação financeira, com claro potencial lesivo
à concorrência e ao consumidor.
9. A alegação de que a recusa de contratar atende a uma política de
prevenção à lavagem de dinheiro - que se supõe não-discriminatória e
transparente - não é consistente com dois conjuntos de fatos: a)

3

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo

documentos que comunicam a recusa de contratar às corretoras; b)
padrão temporal de encerramento das contas de diferentes corretoras.
10. Por esses motivos, estão presentes todos os requisitos para caracterizar
a conduta dos bancos representados como um ilícito antitruste.

2. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE CRIPTOATIVOS E DO SETOR BANCÁRIO
RELEVANTES AO CASO

O mercado de criptoativos e o setor bancário conectam-se por meio das
corretoras de criptoativos. Corretoras acessam o sistema financeiro tradicional
por meio da abertura e manutenção de contas correntes, possibilitando sua
interação com o usuário investidor em moeda nacional corrente, em reais. Este
acesso é fundamental para o negócio das corretoras: qualquer impedimento ou
obstáculo em relação à abertura e manutenção de contas correntes pode
inviabilizar suas operações.
A atividade de corretagem de criptoativos experimenta forte crescimento, em
paralelo com o crescimento de transações de comércio eletrônico, o que vem
atraindo bancos a também operarem nesse mercado, como já é possível notar
com a entrada efetiva de alguns desses bancos e declarações de intenções em
comunicados públicos de outros.
Esta seção mostra que a) bancos são fornecedores exclusivos de um insumo
essencial às corretoras de criptoativos (serviço de contas correntes), b) Fintechs
e, em particular, corretoras de criptoativos tem apresentado forte crescimento e
ameaçam o lucro da indústria bancária ao substituir no futuro parte de suas
funções econômicas, e c) a indústria bancária brasileira tem condições precárias
de concorrência, seja pelo grau de concentração relativamente alto, seja pela
baixa rivalidade, motivada em parte pelos elevados custos de mudança
(swítching costs) que enfrentam os correntistas.
A seção está organizada da seguinte forma: (a) primeiramente, serão discutidas
as características do mercado de criptoativos relevantes ao caso, com enfoque
principal no papel das corretoras e sua conexão com o sistema bancário; e, (b)
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breve descrição do setor bancário, com o objetivo de destacar o alto grau de
concentração deste setor.

2.1. Emergência do Mercado de Criptoativos e a relação com sistema
bancário
Criptoativos são protocolos de comunicação online que facilitam possíveis usos
de moedas virtuais, incluindo pagamentos eletrônicos e emissões de ativos
digitais (tokens). Um criptoativo pode ser obtido, armazenado, acessado e
transacionado eletronicamente sem, necessariamente, passar por
intermediários'.
O objetivo desta subseção é analisar o mercado de criptoativos, descrevendo
alguns conceitos fundamentais, como criptoativos e Blockchain. O foco principal
da subseção é destacar a conexão entre corretoras de criptoativos e o setor
bancário tradicional e o papel das contas correntes no sistema bancário como
um insumo essencial ao funcionamento das corretoras.

Criptoativos e Blockchain
Criptomoedas ou, maneira mais geral, criptoativos, permitem transações de
compra e venda de bens e serviços, além da transferência de valores pela
Internet, sem a necessidade de taxas comumente cobradas por instituições
financeiras e bancárias. A ideia fundamental é facilitar as transações diretas
entre investidores (peer-to-peer).
Existem mais de 1.500 criptoativos negociados em mercado2 . Os protocolos
mais negociados no mundo, em 2018, foram Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS e
Bitcoin Cash. Nesse mesmo ano, o volume negociado de Bitcoin, principal
criptomoeda neste mercado, foi cerca de 2,2 trilhões de dólares3. O volume
negociado no Brasil é ainda pequeno em termos globais, apresentando grande

1

Adaptado de Bohme et ai (2015).
Relatório J P Morgan (2018)
Disponível em https//tinance.yahoo com/news/3-2-triiiion-bitcoin-payments-074536897. html
Acesso em 08/02/2019.

2

5

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo

potencial de crescimento: em 2018, as transações somaram 6,6 bilhões,
considerando Bítcoin, Ethereum e Lítecoin4 .
O Bitcoin foi a criptomoeda descentralizada pioneira, começando a ser
negociada em 2009. Ao longo dos anos seguintes, vários outros protocolos foram
desenvolvidos e transacionados mundialmente. A grande variedade existente de
criptoativos pode ser explicada por diferenças entre o design e grau de inovação
de seus protocolos em relação às características do Bitcoin.
A maior parte dos criptoativos consiste, simplesmente, de clones do Bitcoin ou
apresentam pequenas diferenças como, por exemplo, estabelecimento de um
volume máximo de oferta disponível da criptomoeda em questão, diferente do
padrão de emissão do Bitcoin5 . Estas moedas com propriedades idênticas ou
muito similares são usualmente chamadas de altcoins, como o Dogecoin e o
Ethereum Classic.
Por outro lado, há criptoativos que, apesar de compartilharem algumas
propriedades do Bitcoín, apresentam características inovadoras que tornam o
protocolo diferenciado e com potenciais aplicações adicionais. Um exemplo
disso é o Ethereum: seu design permite o estabelecimento de plataformas
computacionais distribuídas (descentralizadas) com recursos de 'contrato
inteligente' (smartcontract) que fornecem uma funcionalidade, substancialmente
diferente e inovadora em relação ao Bítcoin, ao permitir usos não monetários de
seu protocolo, como garantir o enforcement automático de contratos de várias
naturezas.
Apesar das diferenças existentes entre as propriedades dos protocolos, todos os
tipos de criptoativos existentes possuem um elemento comum: o uso de livrosrazão eletrônicos e públicos (distributed ledgers ou DLTs)6 . Esta maneira de
registrar e processar as transações de criptoativos está associada à tecnologia
conhecida como Blockchaín, sendo o alicerce fundamental deste mercado.
Assim como o sistema financeiro vigente baseado em moeda não-fiduciária, a
sustenta bilidade de ambientes gerados por criptomoedas depende
fundamentalmente de confiança. Para permitir que tais transações
Disponível em: https://portaldobitcoin.comlcotacao-bitcoinl Acesso em 06/02/2019.
Hileman e Rauchs (2017), p 15-17
6
Idem.
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descentralizadas (distribuídas) sejam realizadas de maneira confiável, estes
protocolos dependem fortemente da criptografia que facilitem a execução das
transações e o registro destas em livros-razão eletrônicos públicos (DLTs). A
função essencial da criptografia neste contexto é a de proteger as transações
individuais, garantindo o anonimato dos indivíduos.
Ao mesmo tempo, os ledgers eletrônicos também tem o objetivo de tornarem
públicos e disponíveis os registros de todas as transações realizadas com
criptomoedas ou criptoativos, de forma a possibilitar a validação das operações
pelos agentes participantes da rede. Esta é a essência da tecnologia Blockchain:
a cada transação executada, um novo bloco de informações é adicionado à
cadeia de todas as informações referentes às transações passadas.
Depois de a operação ser validada por pares conectados a esta rede (peer-topeervalidation), de maneira totalmente descentralizada, este processo não pode
ser revertido ou alterado, e as informações ficam disponíveis a todos.7 No caso
do Bitcoin, todas as transações validadas são agrupadas em blocos, cada um
criptograficamente vinculado a transações predecessoras até o bloco inicial,
criando assim uma cadeia de blocos'8 .
O processo de validação e registro descrito garante, por exemplo, que cada
unidade de criptoativo chegue ao destino certo e não seja mais de uma vez, além
de impedir que transações anteriores não sejam alteradas sem comprometer
toda a cadeia.

Formas de obtenção de criptoatívos no contexto atual: o papel das corretoras
Existem quatro formas fundamentais de se obter criptoativos: mineração, ICOs
(Initial Coín Offerings),

aquisição direta

P2P

(entre indivíduos, sem

intermediários) ou via corretoras de criptoativos (exchanges)9 .

Competition Issues in the Area of Financial Technology (FinTech). Relatório Parlamento
Europeu, 2018.
Essa é uma característica específica da Blockchain do Bitcoin, baseada no método de consenso proofof-work. Outros protocolos podem ser baseados em outros métodos de consenso.
As corretoras, por sua vez, podem ser centralizadas ou descentralizadas, conforme o seu modelo de
operação.
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Conforme mencionado anteriormente, todas as transações são registradas em
um DLTde forma definitiva, depois de validada pela rede de usuários. Contudo,
para que as transações sejam validadas de maneira confiável, o sistema de
Blockchain exige o que se convencionou chamar de mineração.
A mineração consiste na resolução de cálculos complexos, que demandam
elevada capacidade de processamento, que são feitos em tempo real pela rede.
Estes cálculos estão relacionados aos algoritmos de criptografia, mecanismos
de consenso e regras de validade definidos e usados no Blockchain, com o
intuito de manter a integridade do sistema de transações. Somente após o
processamento conjunto destes componentes, há a incorporação de um novo
bloco de transações ao Blockchain e o minerador é recompensado por seu
esforço com novas unidades de criptoativos.
O processo de mineração é bastante concorrido. Por exemplo, no caso do Bitcoin
os protocolos são desenhados para que a quantidade ofertada total possível seja
limitada para garantir condições de escassez e previsibilidade, aspectos
importantes para evitar a inflação de seu preço. O Bitcoin foi concebido de modo
a limitar-se a um estoque máximo de 21 milhões de unidades no mundo. Estimase que 80% dessa quantidade (cerca de 17 milhões) já estava em circulação em
outubro de 2018, sendo estimado que a última fração de bitcoin deverá ser
minerada por volta do ano 214010 .
Assim, quanto menor é o preço de mercado, maior é a pressão competitiva entre
mineradores favorecendo agentes que possuam maior capacidade
computacional, os mais eficientes. Portanto, há um custo não desprezível nesta
forma de aquisição de criptoativos.
Uma outra forma de obtenção de criptoativos é o chamado Initial Coín Offerings
(ICO). Devido ao grande crescimento e popularização dos criptoativos nos
últimos anos, firmas e organizações sem fins lucrativos, assim como
empreendedores, têm usado este mecanismo para financiar projetos de
natureza variada.

10
11

Disponível em' httips:/Ifoxbit.com.br/bio.q/o-bitcoin-vai-acabar/. Acesso em: 15/03/2019
Ver Adhami et ai (2018) e Huang et ai (2019)
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O ICO consiste em um método descentralizado de financiamento em que a parte
que busca os recursos necessários para seu projeto emite um criptoativo próprio
em troca de unidades de criptoativos disponíveis em mercado (Bitcoins,
Ethereum, Litecoin etc.). Este criptoativo próprio é conhecido como token12 e
possui as seguintes propriedades descritas por Huang et ai (2019, p.1-2):
«Coins (or tokens) are digital medium of value exchange
based on the blockchain, which can operate independently
and can be traded between investors. The two main
premises of lCOs are therefore that (1) the company can
create a digital com, which can be then offered for saie to
the public through an initial offering and (2) these coins can
be exchanged among investors or converted into other
currencíes."

Há custos envolvidos na emissão de lCOs decorrentes do tempo empregado na
divulgação nos diversos fóruns da internet do projeto a ser financiado e na
captação de potenciais investidores, incluindo o esforço dedicado ao
convencimento das pessoas em aceitarem unidades do token oferecido em
contrapartida.
Estima-se que, em 2017, foram transacionados 5,3 bilhões de dólares em lCOs
no mundo13 . No Brasil, um exemplo importante de uso de lCOs é o do Banco
BTG Pactual14 . Em breve, o banco emitirá ReitBZ15 , o security token do BTG
Pactual, com a expectativa de captar 15 milhões de dólares em diversos tipos de

A literatura destaca que lCOs compartilham propriedades com os já tradicionais ln/tiai Rubi/o
Offering (lPOs) e Crowdfunding; "[...] ICOs share, on the one hand, some characteristics of the
secondary market created with traditional initial public offerings (IPOs), where firms selI a fraction
of their equity to the public in a stock market and, on the other hand, of the primary market of
crowdfunding, where proponents raise money from a heterogeneous set of investors through
onhne platforms. (Huang et ai, 2019, p2)'
13
Ver Adhami et ai (2018).
Disponível em; https;llwww. bloomber. com/news/articles/201 9-02-21 /btp-embraces-cryrjtoassets-by-launchinc-real-estate-backed-token Acesso em' 15/03/2019.
11
- O ReitBZ será iastreado em ativos imobiliários de alto risco no Brasil; "Os investidores
receberão dividendos periódicos e os imóveis serão administrados por uma empresa de
propriedade do BTG chamada Enforce. Os retornos anuais devem ficar entre 15% e 20% em
moeda brasileira, de acordo com o banco."
12
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criptoativos. Nos Estados Unidos, o maior banco de investimento do mundo, JP
Morgan, também lançou seu token (JPM Com) em fevereiro de 2019.
Além da mineração e de emissão de iCOs, a aquisição direta P2P (peer-to-peer)
é uma outra forma de se adquirir criptoativos. Em um sistema totalmente
descentralizado, transações P2P consistem na forma natural de negociação
entre os membros participantes da rede. Neste contexto, para uma transação
ocorrer, bastaria um indivíduo interessado em comprar ou vender um criptoativo
qualquer encontrar um outro agente disposto a negociar.
O grande problema é que encontrar pares para a efetivação de transações não
é um processo automático; há custos de transação significativos para
vendedores e compradores na dinâmica de busca e realização de trocas
mutuamente vantajosas e seguras". As corretoras de criptoativos (também
denominadas exchanges), ao reduzir os custos de transação, ajudam ofertantes
e demandantes de criptoativos a se encontrarem de modo mutuamente benéfico.
O papel das corretoras, portanto, é aumentar a eficiência e a segurança nas
trocas e, assim, gerar valor aos participantes do mercado. Por seu papel, são
recompensadas com alguma porcentagem das transações paga por
compradores e vendedores a cada operação. Essencialmente, uma exchange é
um sistema informatizado ou uma plataforma eletrônica que tem como função
principal e sua fonte de geração de valor possibilitar o matchíng entre
compradores e vendedores. As corretoras diferenciam-se entre si pela eficiência
de sua plataforma eletrônica e pela capacidade em atrair usuários e o número
de ofertantes e demandantes conectados a sua rede.
Obter criptomoedas por meio de corretoras é um processo simples. Uma vez
escolhida a corretora, é preciso somente enviar documentos pessoais de
identificação para criar uma conta e transferir recursos em moeda nacional para
efetivar operações de compra e venda por meio de seu sistema, sem a
necessidade de estabelecer uma relação direta com a contraparte comercial
(comprador/vendedor de criptoativos). As unidades de criptoativos são
armazenadas em uma carteira virtual (wailet) e gerenciada por meio de um
computador pessoal ou dispositivo móvel.

16

Evans (2011).
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Corretoras de criptoativos configuram um tipo de Fintech' 7 . Em termos gerais,
Fintechs são empresas que combinam redesenho de serviços financeiros
tradicionais com tecnologias modernas e inovadoras18 . Na próxima subseção,
será analisado o processo de intenso crescimento de Fintechs nos últimos anos,
principalmente das chamadas exchanges de criptoativos. Este crescimento é um
sinal bastante contundente de expansão e consolidação da rede mundial de
ofertantes/demandantes por estes serviços e da ameaça que impõem às
posições estabelecidas na intermediação financeira, em particular à indústria
bancária.

2.2.

Fintechs, exchanges e a busca por alternativas ao sistema
financeiro tradicional

No Brasil e no mundo, as Fintechs vêm apresentando um forte crescimento em
serviços oferecidos, volume transacionado e investimento. Na Figura 1, é
possível observar que os investimentos globais passaram de 8,3 bilhões de
dólares em 2014 para quase 40 bilhões em 2018, um crescimento de
aproximadamente 480% neste período. O número de transações apresenta
tendência similar: eram 885 bilhões de transações realizadas em 2014,
passando para 1,7 trilhões em 2018, o que evidencia a intensificação no uso de
soluções desenvolvidas por Fintechs.

17
18

o termo Fintech é uma contração para financial technology.
Dorfleitner et ai (2017), p 5
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Figura 1 - Número de Transações (em bilhões de transações) e
Investimentos globais em Fintechs (em bilhões de USD) (2014-2018)
1 ,7 07
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Fonte: CBI lnsights 2019 Fintech Trends to Watch, Elaboração Própria.

Além disso, as chamadas startups unicórnio'19 deste setor apresentam relevante
valor de mercado. Segundo relatório da CB lnsights20, em dezembro de 2018
existiam 39 unicórnios' Fintech no mundo, totalizando 147,4 bilhões de dólares,
conjuntamente, sendo que 16 destas surgiram em 2018. O Nubank é a única
brasileira nesta lista com um valor estimado de 4 bilhões de dólares.
No Brasil, o número de Fintechs cresceu 800% de 2015 a 2018 (de 52 a 404
iniciativas). Considerando, somente de janeiro a agosto de 201821 , o número de
Fintechs cresceu de 332 para 404 empresas, conforme pode ser observado na
Figura 2. O segmento de seguros, por exemplo, aumentou de 27 para 37
iniciativas neste período, um crescimento de 55%.

19

Startups unicórnio são empresas cuja avaliação de preço no mercado supera US$ 1 bilhão,
antes de abrir seu capital em bolsas de valores
C
20
lnsights Report' 2019 Fintech lrendstoWatch.
21
Radar Fintech Lab / Agosto de 2018
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Figura 2 - Número de iniciativas Fintechs no Brasil (2015-2018)
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Fonte: Radar Fintech Lab /Agosto de 2018, Elaboração Própria.

Entre as Fintechs, o segmento de maior crescimento foi o de corretoras de
criptoativos. O número de iniciativas teve um aumento de 86% nos primeiros oito
meses de 2018, indo de 15 para 28 corretoras.
O volume transacionado total de criptoativos por exchanges no Brasil chegou a
aproximadamente 6,6 bilhões de reais em 2018, totalizando 3 milhões de
negociações. A Tabela 1 mostra a participação de mercado das corretoras de
criptoativos em 2017 e 201822 .

22

Dados obtidos em (i) Passtolio App, disponível em:
https'//blog passfolioapp com/post/relatorio-anual-mercado-brasileiro-de-criptomoedas-201 8
Acesso em: 14/02/2019; e, (ii) Relatório BitValor Dez/2017, disponível em'
https'//bitvalor. com/ti les/Relatorio Mercado Brasileiro Bitcoin Dezem bro2Ol 7. pdt. Acesso
em: 12/03/2019,
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Tabela 1 - Estrutura de Mercado de Exchanges

IL

2017

2018

FoxBit

41,50%

32,34%

Mercado Bitcoin

32,70%

25,85%

3,70%

15,73%

-

8,08%

BitcoinToYou

9,00%

4,89%

Braziliex

0,70%

2,92%

Coinext

-

2,05%

0,50%

1,74%

3XBit

-

1,63%

BitBlue

-

1,02%

11,03%

-

LocalBitcoins

0,70%

-

Arena Bitcoin

0,10%

-

Paxful

0,04%

-

Bitsquare

0,03%

-

Outros

-

3,75%

Total

100,00%

100,00%

L_ Corretoras,

BitcoinTrade
Bitcambio

FIowBTC

Negocie Coins

Fonte: Passfolio App, Relatório BitValor Dez/201 7,
Elaboração Própria. * Volume Bitcoins.

E possível verificar que o mercado de corretoras de criptomoedas apresenta uma
dinâmica bastante competitiva entre 2017 e 2018. Há entradas (Bitcambio,
Coinext, 3XBit e outras) e saídas de mercado (Negocie Coins, LocalBitcoins,
Arena Bitcoin, Paxful e Bitsquare), restando mais firmas em 2018 (28 empresas)
que em 2017 (1 5 empresas), além de mudanças significativas de market shares
entre as empresas.
Houve uma importante redução de concentração de mercado, o que pode ser
observado pela redução do Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) na última linha
da Tabela 1, que reduziu cerca de três mil pontos para aproximadamente dois
mil pontos. Essa redução da concentração e a elevada variação das
participações de mercado decorre da forte rivalidade entre exchanges, bem
como das condições de entrada e forte crescimento da demanda, como
detalhado mais à frente nesta seção. Adicionalmente, desde outubro de 2018,
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houve uma simplificação no processo de autorização de Fintechs (incluindo
exchanges) que tenham capital estrangeiro para poder atuar no mercado
brasileiro, ampliando as possibilidades de concorrência neste mercado23 .
Com relação à evolução da demanda por criptoativos, observa-se que o número
de contas ativas (denominadas wallets), vem aumentando significativamente ao
longo do tempo. Estimativas publicadas recentemente apontam uma forte
tendência de crescimento, saindo de 1,6 milhões em 2013, até atingir o patamar
de 8,7 milhões de wallets em 201824 , um aumento de aproximadamente 544%
como destacado na Figura 3.

Figura 3 - Estimativa do número de wallets ativas no mundo (em milhões,
2013-2017)
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Fonte: Hileman, G. and Rauchs, M. (2017), Elaboração Própria.

Como um usuário pode ter mais de uma wallet ativa, em 2017, o número
estimado de usuários ativos únicos de carteiras de criptoativos ficou entre 2,9 e

23

Decreto 9.544 de 301012018 e ver https:l/www1.toIha.uoI.com.brlmercadol2O8/O/qovernoda-autorizacao- previa-para-entrada-de-capital-estrancieiro-em-fintechs-do-brasil. shtm 1 Acesso
em: 20/03/2019.
24
Hileman, G and Rauchs, M (2017).
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5,8 milhões de indivíduos. No Brasil, há uma procura cada vez maior por
criptoativos via corretoras e estima-se que há em torno de 1,4 milhões de
cadastros em exchanges, não necessariamente ativos.
Há também uma clara expansão na aceitação de criptoativos como formas de
pagamento por bens e serviços. Grandes empresas, como WordPress, DELL,
Soundcloud, Microsoft, WebJet, dentre outras já aceitam pagamento com
criptoativos, principalmente Bitcoin. Estima-se que, em 2018, 11,5 mil
estabelecimentos no mundo aceitavam Bitcoin, contra algo em torno de 8,2 mil
em 201725. Este é um indício de que a rede de usuários de criptoativos está se
expandindo.
Uma condição fundamental para a expansão da rede de usuários, portanto, é
um acesso adequado aos criptoativos. Como mencionado anteriormente, a
forma mais comum de acesso a estes protocolos é por meio de uma corretora;
que, por sua vez, capta recursos de seus usuários, necessariamente, mediante
transferências bancárias em sua conta corrente e em moeda local.
Em síntese, a demanda por exchanges é crescente e a esperada ampliação de
seu escopo na intermediação financeira pode significar uma ameaça às posições
estabelecidas pelas principais instituições financeiras, em particular aos bancos
líderes que usufruem de elevada lucratividade em suas atividades. É, portanto,
racional às instituições financeiras dominantes se posicionarem nessas
atividades disruptivas, como a de corretagem de criptoativos, de modo a
assegurar a continuidade de sua dominância nesse mercado.
Em seguida, é aprofundada a relação entre exchanges e o sistema financeiro
tradicional, por meio do serviço de contas correntes, e sua importância para a
concorrência no negócio das corretoras de criptoativos.

2.3. Da necessidade de conexão com o sistema bancário: contas
correntes como um insumo essencial à concorrência
Conforme mencionado anteriormente, para que o indivíduo possa acessar os
criptoativos e começar a realizar transações, é necessário realizar um cadastro
25

Ver htps//forbes. uol com.br/necjocios/201 8/01/8-estabelecimentos-brasileiros-que-aceitambitcoin/. Acesso em: 19/03/2019
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na corretora e efetuar uma transferência inicial de recursos, da conta corrente
dos usuários para a das exchanges, em reais. Além disso, se, a qualquer
momento o investidor quiser converter as unidades de criptoativos de sua
carteira em reais, novamente é preciso acessar o sistema financeiro, por
intermédio de uma transferência de valores para a conta do investidor, originária
da conta corrente da exchange.
Obviamente, estas contas correntes pertencem a algum banco conectado ao
sistema financeiro tradicional. Não há alternativa para a captação de recursos e
conversão de criptoativos em reais por parte das exchanges fora do sistema
financeiro tradicional. O acesso a contas correntes fornecidas por bancos
comerciais ou múltiplos com carteira comercial é indispensável para a existência
e perenidade dos serviços das corretoras.
Adicionalmente, quando corretoras e usuários possuem contas correntes no
mesmo banco há vantagens tarifárias para ambos e a possibilidade de realização
de operações fora do horário de TEDIDOC26 . Por isso, é muito importante para
as corretoras, e benéfico aos usuários, que as exchanges mantenham contas
correntes abertas em várias instituições financeiras simultaneamente. A
consequência concorrencial desse fato é que mesmo uma única negativa de
abertura de uma conta corrente (ou, ainda mais grave, o encerramento de uma
conta corrente em andamento) tem efeito sobre a capacidade de uma exchange
em concorrer. Se houver fechamento de contas correntes em diversos bancos,
esse efeito é magnificado.
Por tudo isso, o serviço de contas correntes oferecidos pelos bancos configuram
um insumo essencial para a atividade de corretagem de criptoativos. Ao negar
acesso a esses insumos, os bancos dominantes dificultam a operação das
exchanges, eventualmente ao nível de inviabilizar as suas operações. A situação
é particularmente crítica quando se observa a entrada de bancos na corretagem
de criptomoedas, efetiva ou planejada, como será detalhado mais à frente, em
uma análise da estratégia dos principais bancos. Por conta da limitação ao

26

Em geral, uma TED (Transferência Eletrônica Disponível) pode ser feita de segunda a sextafeira das 6h30 às 16h59; um DOC (Documento de Ordem de Crédito) pode ser realizado de
segunda a sexta-feira das 7h às 20h30, sendo que o valor somente é creditado na conta do
beneficiário no dia útil seguinte
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acesso às contas correntes, a concorrência das exchanges não integradas a um
conglomerado financeiro torna-se inviável.
Na subseção a seguir, é apresentada uma análise estrutural do setor bancário
brasileiro, com foco em mostrar que é indiscutível a existência de posição
dominante por parte dos maiores bancos, bem como limitadas condições de
rivalidade na prestação de serviços bancários.

2.4. Indústria bancária no Brasil: estrutura de mercado e condições de
acesso às exchanges
O setor bancário no Brasil é caracterizado por um alto grau de concentração e
relevantes barreiras à entrada, inclusive de caráter legal. Até o presente
momento, por exemplo, uma instituição estrangeira só consegue começar a
operar no Brasil se houver uma autorização expressa do Presidente da
República, por meio de decreto presidencial e uma posterior autorização do
Banco Central do Brasil27 . Como as corretoras de criptoativos necessitam
acessar o sistema financeiro tradicional via contas correntes oferecidas pelos
bancos, nesta subseção serão analisadas as condições estruturais do setor
bancário brasileiro.

Da concentração do setor bancário no Brasil
Há diversos modos possíveis de se mensurar a participação de mercado na
indústria bancária, como depósitos totais, ativos totais, depósitos à vista, dentre
outros. Sob qualquer referência escolhida, é possível verificar que poucos
bancos possuem elevada participação de mercado. Usando-se os depósitos
totais como medida, verifica-se que cinco instituições concentram quase 88% do
mercado em 2018, conforme destacado na Tabela 2.
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Tabela 2. Evolução da participação de mercado com base em depósitos
totais (2010-2017)

2011

2012

2013

15,74%

1658%

1960%

2079%

2311%

2363% ' 2634%

2375%

(2) Banco do
Brasil

26,75%

2743%
,

28,59%

28,06%

25,81%

24,11%

22,90%

21,09%

(3) Itaú

1572%

16,11%

15,16%

16,27%

17,13%

16,96%

18,96%

20,85%

(4) Bradesco

14,22%

13,91%

1306%

12,61%

11,71%

10,24%

12,10%

12,52%

(5) Santander

8,60%

7,77%

7,78%

7,74%

7,93%

7,40%

7,54%

9,63%

Top-5

81,04%

81,81%

84,20%

85,47%

85,70%

8234%

87,85%

87,83%

Outros

18,96%

18,19%

15,80%

14,53%

14,30%

17,66%

1215%

12,17%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

' (1) Caixa Econ.

Federal

Total Geral

2014

ZsM.

2010

Instituições

2016

201 7

'

%

Fonte: Banco Central do Brasil (Relatórios 4010. 4040 e 4060. Elaboracão Próoria.

Além disso, esta concentração vem se intensificando ao longo do tempo. Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, ltaú, Bradesco e Santander detinham
aproximadamente 81% de participação de mercado conjuntamente em 2010,
passando para quase 86% em 2014 e, finalmente a partir de 2016 atingindo o
patamar muito próximo de 88%. O mesmo padrão ocorre se usarmos os ativos
totais como referência. As mesmas cinco instituições financeiras detêm parcela
significativa de mercado e a concentração de mercado se intensifica ao longo do
tempo, saindo 79,6% em 2010 e chegando a aproximadamente 85% de
participação de mercado.
É importante notar que algumas análises de estrutura da indústria bancária se
utilizam do Relatório 4010 do Banco Central do Brasil, o qual traz a participação
dos bancos separados por CNPJ. Ocorre que alguns grupos econômicos reúnem
várias pessoas jurídicas, sendo mais apropriado para fins de mensuração da
estrutura de mercado, como já apontado na literatura, a análise por
conglomerado financeiro, cujos dados são reportados no Relatório 4040 do
mesmo Banco Central (Cardoso et ai., 201 6)
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O grau de concentração de mercado é ainda maior se forem considerados os
depósitos à vista como referência (Figura 4). Os depósitos à vista incluem toda
a captação de recursos junto ao público em geral, pessoas físicas e jurídicas.
Estes recursos não são remunerados e permanecem no banco por prazo
indeterminado, sendo livres as suas movimentações. Conforme pode ser
observado na Figura 4, os cinco maiores bancos detinham conjuntamente 94,4%
de participação de mercado em depósitos à vista no ano de 2017.

Figura 4 - Estrutura de mercado com base em depósitos à vista (2017)
5

Market Share Top-5 NOutros

Fonte: Banco Central do Brasil (Relatórios 4010, 4040 e 4060), Elaboração Própria.

Além disso, os indicadores de concentração no setor bancário brasileiro são
bastante altos se compararmos a outros países. No Relatório de Economia
Bancária de 2017, o Banco Central informa que o Brasil tem a segunda maior
razão de concentração dos cinco maiores bancos (RC-5) do mundo, juntamente
com a França, atingindo 82% em 2016 (Tabela 3).
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Tabela 3. Razão de concentração dos cinco maiores bancos nos ativos
totais (em %

Holanda

84

82

82

França
Canadá
Austrália
Suécia
México
Bélgica
Espanha
Coreia do Sul
Suíça
Japão
Reino Unido
Estados Unidos
Itália
Singapura
China
India
Alemanha
Luxemburgo

77
80
74
80
78
81
51
60
55
46
45
38
31
39
51
37
27
27

81
81
78
78
74
75
57
61
53
46
53
44
40
41
49
35
40
31

81
83
80
77
70
66
62
60
49
47
54
45
40
41
45
35
38
33

]

86
81
81
81
77
73
66
63
59
51
51
51
44
41
43
41
35
37
32

'

89

REE82

81
80
76
70
66
65
62
53
51
48
43
43
42
37
36
35
29

Fonte: Relatório de Economia Bancária 2017 (Banco Central do Brasil), Banco de
Compensações Internacionais, Elaboração Própria.

Entre os países emergentes, em 2016, México e Coréia do Sul são os que tem
indicadores de concentração mais próximos aos do Brasil (70% e 62%,
respectivamente), mas, ainda assim, sensivelmente abaixo dos níveis
encontrados no Brasil para o mesmo ano.

Intensidade de concorrência e spreads bancários no Brasil
O nível de concentração pode não traduzir a intensidade de concorrência em
uma determinada indústria, a depender de outras condições que possam afetar
a rivalidade entre os participantes desse mercado. A indústria bancária
apresenta características que arrefecem a rivalidade, o que explica seus
elevados níveis de lucratividade setorial - i.e. que não respondem a
características individuais das firmas, mas ao fato de pertencerem ao mesmo
setor.
São dois os principais motivos que explicam o porquê de a indústria bancária
apresentar relativamente pequena rivalidade. O primeiro é a existência de custos
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de mudança por parte dos consumidores (swítching costs), como já
documentado pela literatura. Esse fato é de reconhecimento do Banco Central
do Brasil, que tem se empenhado em introduzir mudanças normativas orientadas
para a redução dos swítching costs na indústria bancária, como foi o caso da
portabilidade de operações de crédito para pessoas físicas, documentada em
Avancini et ai. (2019).
O segundo motivo é a existência de custos informacionais na relação entre
bancos e seus clientes, o que reduz o incentivo para a disputa por clientes e
torna a oferta de serviços bancários menos sensível aos preços de bancos
concorrentes. A autoridade monetária também reconhece esta limitação à
concorrência na atual configuração da indústria bancária brasileira, sendo este
um importante fundamento para a proposta de cadastro positivo, em trâmite no
congresso nacional. Esse diagnóstico é consistente com os resultados
observados por Cardoso et ai. (2018), que identificam a existência de poder
coordenado na indústria bancária brasileira. Por meio da estimação de uma
função de produção de empréstimos, os autores mostram que medidas de
concorrência setorial, como o índice de Herfindahl-Hirschman e o índice de
Panzar e Rosse, estão associadas a menores níveis de empréstimos,
controlados os efeitos de eficiência e poder unilateral, mensurados pelas
participações de mercado de cada banco. Os resultados corroboram o
diagnóstico de que switching costs e problemas informacionais reduzem a
rivalidade na indústria bancária, havendo menor pressão competitiva para a
redução de preços.
A pequena intensidade de concorrência traduz-se nos elevados spreads
bancários praticados no Brasil. Na Figura 5, é possível observar que o Brasil
tem o segundo maior spread bancário no mundo, somente atrás de Madagascar,
com 38,4%. Há, obviamente, diversos motivos que concorrem para explicar os
altos spreads, como inadimplência e menores garantias de execução contratual,
mas entre eles está também a menor concorrência entre as instituições
financeiras.
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Figura 5 - Comparativo do spread bancário brasileiro com os spreads
praticados no mundo em 2017 (%)
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Fonte: Banco Mundial, Elaboração Própria.

Nota-se, portanto, no setor bancário brasileiro, a presença simultânea de alta
concentração de mercado e elevados spreads. Na Figura 6, é possível observar
que há uma forte correlação positiva entre concentração de mercado e spreads
bancários. Com exceção de 2014 para 2015, ambos os indicadores aumentaram
significativamente, pari passu, trazendo indícios do exercício efetivo de poder de
mercado pelas principais instituições financeiras integrantes do sistema
financeiro nacional.
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Figura 6 - Evolução do spread bancário no Brasil em % (2013-2017)
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Fonte: Banco Mundial, Elaboração Própria.

O objetivo aqui não é estabelecer uma relação de causalidade entre
concentração de mercado e nível de spreads bancários; mas apenas mostrar
que há, simultaneamente, altos spreads bancários e elevada concentração de
mercado no setor bancário brasileiro. Portanto, lucros relevantes são auferidos
e os bancos não só têm incentivos como também condições estruturais para se
utilizar de estratégias voltadas a preservar sua posição dominante.
A concentração bancária, especificamente em depósitos à vista, associada à
baixa rivalidade entre instituições financeiras, conferem racionalidade à conduta
de fechamento de mercado, manifesta na forma de encerramento, por parte dos
bancos, das contas correntes de corretoras de criptomoedas. Este argumento é
aprofundado na seção 3.
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3. SOBRE A CONDUTA ANTICONCORRENCIAL DE RECUSA DE VENDA

A recusa em contratar pode constituir um ilícito antitruste em diversas situações,
como recusa concertada ou unilateral, como restrição vertical ou como prática
predatória (Hovenkamp, 2005). No caso em escrutínio, a recusa de venda
manifesta-se como uma restrição vertical, na relação contratual entre exchanges
e bancos na contratação do serviço de conta corrente.
Diferentemente de formas contratuais de restrições verticais, tais como cláusulas
de exclusividade ou fixação de preço de revenda, a recusa de contratar é uma
estratégia comercial que produz efeitos equivalentes a uma transferência de
direitos por meio contratual, sendo, por isso, incluída no grupo de restrições
verticais, tendo potencial lesivo à concorrência comparável aos demais tipos
desse grupo. Mais especificamente, enquanto um contrato de exclusividade
transfere o direito de excluir terceiros do acesso a um insumo ou canal de
distribuição, a recusa de venda é diretamente o exercício desse direito de excluir
este acesso a algum concorrente efetivo ou potencial.
A potencialidade lesiva da recusa de venda como uma restrição vertical pode ser
analisada por meio de duas doutrinas complementares: a primeira, mais
restritiva, de essential facilities, e a segunda, de maior abrangência, de
fechamento de mercado por meio de elevação dos custos dos rivais. Como
coloca Massimo Motta (2004):

Ceasíng to suppiy can be seen as an extreme case of
raising input prices to downstream rivais, when the input
price becomes prohibitiveiy high so that demand wouid
go down to zero (Motta, 2004: 373).

Com a finalidade de investigar se restrições verticais têm efeito de fechamento
de mercado, a jurisprudência do SBDC invariavelmente percorre os seguintes
passos.28 Primeiro, uma das partes do contrato deve deter posição dominante a
28

São ilustrações desse procedimento os Atos de Concentração 08012.009500/03-31, de rei atoria do

Conselheiro Luís Fernando Rigato Vasconcelios; 08012.003632/01-97, de rei atoria do Conselheiro
Ricardo Vilias Mas Cueva; 53500.002423/2003 de relatoria do Conselheiro Luís Carlos Thadeu Prado; e
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montante ou a jusante, em geral presumida por meio de elevada participação de
mercado ou por diferenciação vertical, no caso de mercados de produtos
diferenciados. Segundo, o controle vertical deve ser suficiente para impor
prejuízo a concorrentes efetivos ou potenciais, por meio de restrição de acesso
a insumos ou canais de distribuição. Em particular, é necessário investigar se
concorrentes podem por si próprios integrar verticalmente, de modo a prescindir
do acesso ao insumo ou canal de distribuição objeto da restrição vertical.
Uma vez constatada a potencialidade lesiva do controle vertical, a análise
percorre o seu terceiro e último passo, que consiste em verificar se do controle
vertical não decorrem eficiências relevantes, suficientes para compensar os
prejuízos à concorrência. No caso da recusa de venda, esta última etapa é
bastante simples em comparação com o exame de outras modalidades de
restrição vertical, visto que o mero impedimento à ocorrência de uma transação
não carrega, isoladamente, potencialidades de geração de valor.
Alternativamente, admite-se como defesa da conduta de recusa de venda a
existência de justificativa comercial plausível, como é o caso de inadimplemento
da parte compradora.
Dessa última afirmação decorre que a caracterização de ilícito antitruste por
recusa de contratar não implica necessariamente a obrigação de venda
indiscriminada. O ilícito decorre da recusa de venda que tenha efeitos
anticompetitivos e injustificados como prática geral dos negócios.
Inadimplemento ou histórico de conflitos contratuais constituem motivação
suficiente para a interrupção da relação contratual. Por esse motivo, constitui
fato relevante para a constatação de ilícito de recusa de venda a existência de
prática discriminatória com racionalidade anticompetitiva, ou seja, contra
empresas que podem representar ameaça a uma posição dominante pelo mero
exercício da concorrência.

os Processos Administrativos 08012.009991/1998-82, de relatoria do Conselheiro Roberto Pfeiffer,
08012.006636/1997-43, de relatoria do Fernando Rigato Vasconcelios. 08012.003048/2001-31 de
relatoria de Paulo Furquim de Azevedo; 08012.003805/2004-10, de relatoria do Conselheiro Fernando
de Magalhães Furlari; 08012.008678/2007-98, de relatoria do Conselheiro Luís Fernando Schuartz.
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Também é importante descartar uma preocupação recorrente em investigações
de recusa de contratar, decorrente de eventuais efeitos que sua proibição teria
sobre os incentivos à realização de investimentos (Motta, 2004: 490). Esse é o
caso de investimentos em infraestrutura, como ferrovias, mas certamente não se
aplica ao caso em escrutínio, que trata do encerramento unilateral de contas
correntes. Não é razoável a constituição de nexo de causalidade entre a
obrigação de contratar o serviço de conta corrente e a viabilidade econômica do
investimento dos bancos em viabilizar esse serviço. Tal conclusão é ainda mais
evidente por se tratar de um caso de interrupção de um serviço que já vinha
sendo prestado, não havendo por que se falar que a sua continuidade implicaria
inviabilização de investimentos.
A conduta de encerramento unilateral de contas correntes de exchanges guarda
semelhança com um importante precedente da jurisprudência do Cade, o
Processo Administrativo n° 08012.003048/2001-31, relatado por este
parecerista. Trata-se de representação interposta pela Associação Neo TV, em
face das empresas Globosat Programadora Ltda ('Globosat") e Globo
Comunicações e Participações Ltda, ambas integrantes das Organizações
Globo. A Globosat, programadora de canais para a TV por assinatura, recusava
a venda dos canais Sportv para empresas que concorriam com operadoras de
TV coligadas ao seu grupo econômico, dificultando, assim, o funcionamento e
desenvolvimento de empresa concorrente, e impedindo o acesso de
concorrentes à fonte de insumo.
Os canais Sportv foram considerados insumos essências à concorrência entre
operadoras de TV por assinatura pelo fato de a Globosat deter exclusividade dos
eventos esportivos de maior relevância, notadamente dos principais
campeonatos de futebol, item particularmente relevante para a escolha do
consumidor brasileiro. Canais de esportes tendo por conteúdo os principais
eventos esportivos nacionais, particularmente o futebol, são componente
fundamental do mix de canais. Operadoras que não dispõem de algum
componente de seu mix de canais, que seja comparável ao de operadoras
concorrentes, não possuem os meios suficientes para competir nesse tipo de
mercado. É, portanto, condição necessária à concorrência entre operadoras de
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televisão por assinatura o acesso a canais variados e de conteúdo comparável,
embora não idêntico.
Ao inviabilizar a oferta de canais de esportes alternativos e comparáveis aos
canais Sportv, a Globosat impossibilitava a concorrência de operadoras que não
tinham acesso ao conteúdo por ela gerado. O fechamento de mercado era,
portanto, possível e racional por parte do grupo econômico dominante, as
Organizações Globo. Alegações de eficiência na estratégia de recusa de venda
eram de difícil sustentação e tomou pouco tempo da defesa da representada. O
custo marginal da transmissão do canal Sportv era, como usual nos mercados
de conteúdo audiovisual, desprezível, uma vez que os custos de produção eram
os mesmos com ou sem a venda para outras operadoras.
O processo administrativo foi suspenso e, posteriormente, encerrado por meio
de um Termo de Cessação de Conduta, pelo qual a Globosat se obrigou a
comercializar os canais Sportv em condições não discriminatórias, entre outras
obrigações. O acordo modificou as condições de concorrência no mercado de
operadoras de TV por assinatura, o que possibilitou que entrantes, como a Vivo
e a Oi, pudessem concorrer com um mix de canais comparável ao de empresas
coligadas ao grupo Globo.
Tomando-se a doutrina e a jurisprudência referente à conduta de recusa de
venda, conclui-se que a caracterização do ilícito requer demonstração: a) da
posição dominante do autor; e b) da potencialidade lesiva e racionalidade
econômica da conduta praticada. Admite-se, ainda, como defesa para a conduta
de recusa de venda, a demonstração de motivação plausível, economicamente
justificada, adstrita à relação privada entre as partes, como, por exemplo, casos
de inadimplemento. A próxima seção aplica cada um desses passos para a
análise da conduta de encerramento das contas correntes das exchanges.
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4. DA RACIONALIDADE ECONÔMICA DO ILÍCITO ANTITRUSTE DE RECUSA DE VENDA

Conforme desenvolvido na seção anterior, a caracterização do ilícito antitruste
em casos de recusa de venda requer a demonstração de posição dominante, da
potencialidade lesiva da conduta e de sua racionalidade econômica. A seção 2
deste parecer já trouxe elementos abundantes que demonstram a existência de
posição dominante por parte dos principais bancos e de sua capacidade
estrutural de impor uma estratégia exclusionária. Também ali já foram
apresentados os elementos que demonstram que o encerramento das contas
correntes das exchanges tem elevado potencial lesivo à concorrência na
atividade de corretagem de criptoativos. Com a finalidade de evitar
desnecessária repetição, esses resultados são sinteticamente apresentados nos
parágrafos seguintes, seguidos por uma análise detalhada da racionalidade
econômica da conduta por parte dos bancos, bem como da ausência de
motivação plausível e meritória para a recusa de venda. Com a apresentação de
todos esses elementos, a seção conclui pela caracterização do ilícito antitruste.

4.1.

Da posição dominante dos bancos e lesividade da conduta de recusa

de venda
Conforme apresentado na seção 2 deste parecer, não há qualquer controvérsia
a respeito da existência de posição dominante por parte dos principais bancos
brasileiros. A concentração na indústria bancária é elevada independentemente
do critério utilizado para a sua mensuração. Além disso, a falta de rivalidade na
indústria bancária, por conta de switching costs e problemas informacionais,
facilita que ações unilaterais desses bancos sejam seguidas pelos demais, o que
explica o porquê de haver diversos bancos no polo passivo do presente inquérito
administrativ029 . Essa caracterização é também consistente com a elevada
lucratividade setorial da indústria bancária, bem como com os elevados spreads
praticados no Brasil. Esse diagnóstico é compartilhado pela autoridade
monetária brasileira, o Banco Central do Brasil, que vem se empenhando, no uso
2
No se descarta a existência de uma ação coordenada entre os bancos autores da conduta de recusa
de venda, o que tornaria o padrão de prova menos exigente, sendo a conduta então caracterizada como
recusa concertada de venda (Hovenkamp, 2005). No é esta, contudo, a linha de análise seguida por
este parecer por no haver evidências suficientes, de conhecimento deste parecerista, de coordenação
explícita entre bancos.

29

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo

de seus instrumentos regulatórios, para fomentar a concorrência na indústria
bancária, por meio de normativos diversos, como a portabilidade de crédito, entre
outros.
Além disso, como desenvolvido em maior detalhe na seção 2, a conta corrente
é um insumo indispensável para que as exchanges possam operar seus
negócios. A negativa de movimentação de contas correntes dificulta e até
impede o acesso de corretoras de criptoativos a seus recursos em moeda
corrente (reais), retirando-lhes, assim, a possibilidade de captação de recursos
junto a seus clientes e de conversão entre criptoativos e reais; com isso, receitas
e clientes são perdidos.
Contas correntes são também serviços que, por restrições regulatórias, somente
podem ser ofertados por bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteiras
comerciais, não sendo possível às exchanges evitar os custos relacionados à
recusa de venda por meio de integração vertical, ou seja, pela constituição de
instituição financeira de seu controle para a prestação do serviço de conta
corrente. Mesmo se uma exchange criasse ou adquirisse um banco,
investimento absolutamente desproporcional ao seu tamanho, tal medida
somente mitigaria os efeitos negativos do encerramento de contas correntes se
o banco da exchange fosse capaz de atrair volume significativo de correntistas,
ou seja, que se tornasse ela própria um grande banco. Pelos vários motivos já
desenvolvidos na seção 2, não é possível às exchanges contornar a recusa de
venda por meio de integração vertical. Caracteriza-se, assim, o potencial lesivo
da conduta.

4.2. Racionalidade econômica da conduta exclusionária por recusa de
venda
Não havendo dúvidas de que os principais bancos são capazes de impor dano
à concorrência na atividade de corretagem de criptomoedas, resta mostrar que
essa conduta é lucrativa, sendo, portanto, racional do ponto de vista econômico
a sua utilização como uma estratégia exclusionária.
Em apertada síntese, o interesse econômico dos bancos em prejudicar a
concorrência das exchanges, sobretudo daquelas com maior potencial de
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crescimento, é evidenciado por meio da seguinte linha de raciocínio: a) o
crescimento de exchanges, ao atingir massa crítica para intermediação
financeira, ameaça a lucratividade da indústria bancária, por meio da criação de
serviços que podem vir a substituir parte das atividades bancárias; b) por esse
motivo, bancos têm interesse em postergar o desenvolvimento das exchanges,
de modo a proteger a sua lucratividade, e em se posicionar na atividade de
corretagem de criptoativos com empresas de seu grupo econômico, a fim de
garantir sua lucratividade futura também nesses novos modelos de negócio; c)
ao final, a conduta dos bancos, se não reprimidas pela política de concorrência,
pode resultar na replicação da estrutura concentrada e de pouca rivalidade,
observada na indústria bancária, nas atividades de corretagem de criptomoedas.
Essa linha de argumentação é detalhada e fundamentada no decorrer desta
seção.

Cripto ativos: rede de usuários e massa crítica
Primeiramente, esclarece-se que as corretoras de criptoativos são plataformas
multilaterais e que sua existência como negócio depende fundamentalmente do
crescimento do número de clientes, sejam compradores ou vendedores. Além
disso, destaca-se que, nas condições atuais, é crucial que as plataformas
estejam conectadas ao sistema financeiro convencional por meio do uso de
contas correntes bancárias, insumo que não possui substituto e é essencial para
o funcionamento das exchanges30 .
O modelo de negócio das corretoras de criptoativos pode ser classificado como
um modelo de plataformas multilaterais. Trata-se de uma plataforma que conecta
dois (ou mais) grupos de clientes entre os quais há externalidades de rede, ou
seja, quanto mais participantes em um dos lados da plataforma (compradores,
por exemplo), maior o valor gerado para o outro lado (neste caso, vendedores)31 .
No caso das exchanges, a probabilidade de que os clientes encontrem e
efetivem a transação aumenta quando há um grande número de participantes
em ambos os lados da plataforma.

-11
31

Conforme já explicitado na seção 2.
EvansetaI(2O1)
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As plataformas multilaterais criam valor ao reduzir os custos de transações entre
os dois ou mais lados da plataforma. Mais especificamente, plataformas
reduzem os custos de procura (search costs) e os custos de transação
compartilhados (shared transactíon costs)32. Esse papel de coordenação é
particularmente relevante exatamente por conta das externalidades de rede
entre os lados da plataforma (cross-platform network effects33). Tipicamente, o
lado que gera maior externalidade de rede para o outro recebe um benefício, na
forma de um preço mais baixo (ou mais alto), como forma de aumentar o número
de participantes e, assim, aumentar o valor gerado ao outro lado.
Sob condições atuais, é crucial que as corretoras de criptoativos estejam
conectadas ao sistema financeiro tradicional. Os indivíduos recebem salários e
outras rendas quase que exclusivamente em moeda corrente. Assim, a captação
de clientes pelas exchanges é feita, primariamente, convertendo os recursos em
reais para algumas unidades de criptoativos. A corretora deve ser capaz de fazer
esta conversão não somente na captação como também para qualquer outra
transação que necessite transformar reais em criptoativos e vice-versa.
As contas correntes que as exchanges mantêm junto aos bancos é o canal de
interação fundamental com seus clientes e suas respectivas contas correntes.
Quando os bancos bloqueiam este canal, há um prejuízo (ou até impedimento),
não somente para as transações correntes, como também a possível expansão
de clientes da plataforma (compradores e vendedores), inviabilizando o modelo
de negócio da corretora, no curto e longo prazos.
Seria possível que as corretoras não fossem dependentes do sistema financeiro,
ou seja, do acesso às contas correntes? Como será explicitado em seguida, a
resposta é não, pelo menos até o momento. Uma razão para isso é que a rede
de usuários de criptoativos ainda não atingiu o nível de massa crítica (critica!
mass).
As redes de usuários dos diversos criptoativos existentes vêm crescendo
fortemente nos últimos anos, conforme destacado na seção 2. Uma das grandes
vantagens de uma organização em rede é a existência de efeitos de rede
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Hagiu (2006).
Shelanski et ai (2017).
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(network effects). Diz-se que um bem ou serviço apresenta efeitos de rede se a
utilidade (ou benefício) de cada usuário aumentar quando aumenta o número
total de usuários desse bem ou de produtos compatíveis com ele.
Em uma rede qualquer, os network effects se tornam relevantes depois que um
certo número de usuários é alcançado; o que se convencionou chamar de massa
crítica (crítica! mass)34 . Quando o número de usuários é maior ou igual à massa
crítica, o benefício obtido pelo bem ou serviço na rede pelo usuário passa a ser
maior ou igual ao preço pago por este. Sendo o valor do bem determinado pela
base de usuários, isso implica que após um certo número de pessoas terem
aderido ao serviço ou comprado o bem, usuários adicionais serão atraídos para
a rede por se depararem com um benefício de participar da rede superior ao
preço do bem. Assim, há uma ampla e consistente expansão de usuários na
rede, tornando-a cada vez mais valiosa.
A rede mundial de usuários de criptoativos ainda não atingiu a massa crítica,
significando que, por exemplo, corretoras não consigam prescindir do sistema
financeiro tradicional. Mesmo o Bitcoin, principal criptoativo em circulação, não
atingiu a massa crítica ainda35 .
Para ter alguma probabilidade de se tornar independente do sistema financeiro
é preciso atingir nível de massa crítica. É fato que há uma forte expansão da
rede de criptoativos: aumento expressivo do número de corretoras e de
estabelecimentos que aceitam criptoativos como forma de pagamento, são
elementos importantes neste processo.

Recusa e fechamento de contas correntes: contendo a expansão do mercado de
crtptoati vos
Conforme mencionado por Smith e Kumar (2018), bancos e instituições
financeiras fornecem quatro serviços principais: (i) oferecem acesso a sistemas
de pagamento; (ii) alteram obrigações em ativos (por exemplo, vencimento); (iii)
gerenciam riscos e, (iv) processam informações e monitoram tomadores de

Farreli e Klemperer (2005).
`Ver "Is bitcoin reachingcritícal mass?" Disponível em: https://cryptoinsider.com/is-bitcoin-reaching-acriticaI-mss-hyperbitcoinization/
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empréstimos. O surgimento dos criptoativos afetam mais diretamente a função
do banco como sistema de pagamento, ou seja, o de permitir trocas entre partes.
Para realizar pagamentos e outras transações, há duas possibilidades básicas:
o sistema financeiro tradicional e uma alternativa emergente (criptoativos). A
rede de criptoativos não tem ainda massa crítica suficiente para existir
independentemente do sistema financeiro tradicional, porém apresenta
crescimento consistente nos últimos anos. Para o investidor ter acesso à
criptomoeda é preciso minerar, fazer um ICO ou acessar uma corretora.
Como já explicado na seção 2, Mineração e ICO possuem custos significativos
na aquisição de criptoativos relativamente a obtê-los junto a corretoras; assim, o
mais fácil e barato é acessar uma corretora. Este acesso se dá adquirindo
criptoativos com reais via conta corrente associada a um banco, insumo
essencial às corretoras. Esse fato é particularmente relevante ao presente caso.
De um lado, o crescimento dos criptoativos pode vir a substituir serviços
bancários, ameaçando a lucratividade da indústria bancária, o que confere
racionalidade econômica para que bancos procurem postergar a evolução dos
criptoativos ou mesmo se posicionarem nessa nova atividade, de modo a manter
controle sobre essa nova fonte de concorrência. De outro, a intermediação de
criptoativos ainda depende do sistema financeiro convencional, para conectar a
grande maioria dos correntistas, o que confere aos bancos a capacidade de
impor ações que afetem negativamente a capacidade de concorrência de
exchanges.
Assim, no curto prazo os bancos tentam dificultar ou até bloquear o acesso a
contas correntes, atrapalhando o negócio e inibindo o crescimento das
corretoras, no curto prazo. Adicionalmente, isto retarda a expansão da rede de
usuários de criptoativos, adiando o atingimento da massa crítica.
O efeito potencialmente disruptivo de criptoativos sobre a indústria bancária é
reconhecido por analistas e pelas próprias instituições financeiras. A Accenture,
importante consultoria internacional, reconheceu em relatório de 2016 que os
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criptoativos configuram uma grande ameaça ao sistema bancário tradicional36
Em suas palavras,
"C,yptocurren cíes threa ten to disrupt financial markets
because they can be issued without the involvement or
backing of a central bank or other traditionai financíal
sector role pia yers".

Além disso, os próprios bancos reconhecem o caráter disruptivo dos criptoativos.
Em 2016, o BNP Paribas publicou um relatório37 explicitando dois possíveis
cenários futuros de como o sistema financeiro tradicional lidará com a ameaça
dos criptoativos. Um destes cenários é bastante sombrio para o status quo do
sistema bancário, uma vez que revolucionaria por completo as atividades de
intermediação financeira. Em suas palavras:

In íts purest form, a dístríbuted blockchaín system aliows
ali market parti cipants direct access to the DSD
(Decentralized Securíties Depositary), to the exchange
and to the post trade infra stru cture (clearing &
sett(ement), if this setup develops then existing industry
pia yers might be redundant".

No cenário mais otimista, os bancos incorporariam o blockchain a seu negócio
como mais um avanço tecnológico e os criptoativos como um ativo adicional
disponível para escolha de seus portfólios. Nesse cenário, os bancos assumiriam
papel relevante nesse novo modelo de intermediação financeira, mas agora com
a concorrência direta das exchanges e demais fintechs.

36

lhe

(R)evolution

of

Money.

Disponível

em:

httr)s://www. aceenture.com/t20171116T025715Z w /us-en/ acnmedialPDF-63/Accenture-

Evolution-Money-Blockchain-Diciital-Currencies. pdf.
37
Palychata, J. (2016) Bitcoin and Blockchain: What you didnt know but always wantto ask. BNP
Paribas Securities Services Repoft Disponível em: htt13s:ltwww.finyear.comlattachment/588849/.
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No relatório To Bitcoín ornotto Bitcoín?', elaborado pelo Banco Santander38 são
destacados potenciais impactos negativos ao sistema financeiro. Primeiramente,
devido aos baixos custos e taxas nas transações com criptoativos o modelo de
negócios de empresas de cartões de débito e crédito fica altamente ameaçado.
Conforme o relatório aponta, "[..] Acquirers such as Cíelo (through net MDRs
and POS revenue) and issuer banks (through interchange fees) potentially could
suifer the most, in our vievt/'.
Adicionalmente, o relatório do Santander destaca que, apesar de os bancos
ainda considerarem que a tecnologia de criptoativos está em um estágio
incipiente, já ocorre um movimento de entrada de grandes bancos neste
mercado. Santander, Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas e JP Morgan são
exemplos importantes de instituições financeiras que, de alguma forma,
iniciaram operações com biockchain e criptoativos.
No Brasil, a XP Investimentos, recentemente adquirida pelo grupo ltaúUnibanco, entrou no mercado de criptoativos por meio da X1DEX39 , corretora de
criptoativos. A XDEX disponibiliza a seus clientes a compra e venda de Bitcoin e
Ethereum, os dois criptoativos mais populares. Há, portanto, um movimento
simultâneo de entrada na atividade de corretagem de criptoativos e de
encerramento ou negativa de abertura de contas correntes de exchanges que
concorrem diretamente com a corretora pertencente ao grupo econômico do
banco ltaú.
Guilherme Benchimol, CEO da XDEX, reconhece que não resta outra alternativa
aos bancos e outras instituições financeiras senão operar no mercado de
criptoativos: "É um tema que, confesso eu, era melhor que não existisse, mas
ele existe. Nós nos sentimos obrigados a começar a avançar nesse mercado.
[ ... ] existem três milhões de brasileiros que possuem exposição a Bitcoin, um
número superior às 600 mil pessoas que investem em ações". A empresa tem
metas de ter um R$ 1 trilhão sob custódia até 2020, quatro vezes mais do que o
alcançado em 2018.

31 Navarro, H. (2016) To Bitcoin or not to Bitcoin? Brazil: Banks & Financial Services Sector
Report. Disponível em: https://www.tinextra.com/finextra-downloads!newsdocslmercado bitcoinrelat%03%B3rio santander.pdf.
39 X entra em criptoativos. Disponível em: https:Ilwww.baguete. com. brInoticiasl24IO9I2Ol8Ixpentra-em-criptomoedas
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A entrada, efetiva ou anunciada, dos bancos na atividade de corretagem de
criptomoedas reforça a racionalidade da conduta de encerramento de contas
correntes das exchanges. Ao dificultar a operação dessas empresas na atividade
de corretagem de criptomoedas, os bancos favorecem a entrada e consolidação
de suas próprias corretoras nesse mercado, as quais têm, naturalmente, acesso
imediato a toda a sua rede de clientes sem incorrer nos custos de transferências
hmne-,S rim c2

Essa estratégia é particularmente eficaz por conta da característica de
plataforma multilateral e de externalidades de rede nas atividades de
corretagem, conforme apresentado anteriormente. Ao inibir o crescimento das
exchanges mais promissoras, os bancos evitam que se consolidem concorrentes
fortes nesse mercado, possibilitando o crescimento e consolidação de suas
próprias corretoras. Quando a intermediação de criptomoedas passara substituir
serviços atualmente prestados por instituições financeiras convencionais, os
mesmos bancos que hoje dominam a indústria bancária serão aqueles que
dominarão a prestação dos novos serviços. Em outras palavras, a estrutura de
mercado concentrada e de baixa rivalidade observada na indústria bancária
tenderia a se reproduzir na atividade de corretagem de criptoativos.
Em síntese, o encerramento e negativa de abertura de contas correntes das
exchan.ges é racional e estratégica para os bancos que a praticam, exatamente
por inibir a concorrência que poderia ameaçar a confortável posição de
lucratividade que esses mesmos bancos desfrutam atualmente.

4.3. Da implausibilidade das motivações alegadas para a recusa de venda
Em suas manifestações ao Cade, as representadas no presente inquérito
administrativo majoritariamente alegam que o encerramento de contas correntes
das exchanges seria motivado por prevenção e combate à 'lavagem de dinheiro'.
Esta seção dedica-se a examinar a plausibilidade dessa alegação, utilizando,
para tanto, algumas evidências factuais relativas às datas de abertura e
encerramento das contas das exchanges. O propósito desse exercício é
contrastar duas hipóteses de motivação para a recusa de contratar. A primeira é
a alegação das representadas, ou seja, que a recusa de contratar atende a uma
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preocupação de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A segunda é a de
que a recusa de contratar atenderia a um objetivo concorrencial, com a finalidade
de criar obstáculos aos negócios de concorrente efetivo ou potencial.
Se a primeira hipótese é verdadeira (motivação de prevenção à lavagem de
dinheiro), deveria ser possível identificar um padrão de fechamento de contas
que atendesse a um critério comum (não discriminatório) e transparente, como
a demonstração de seu envolvimento em atividade ilícita ou a falha em
demonstrar utilização de mecanismos que assegurem a segurança e
rastreabilidade das transações (e.g. blockchaín). Seria também de se esperar
que houvesse solicitação para que exchanges pudessem demonstrar o
atendimento ou não desse critério comum e transparente. Ressalte-se que o
volume transacionado não é critério que possa ser utilizado para a corroboração
dessa hipótese, visto que também seria consistente com a hipótese de recusa
de venda por motivação anticompetitiva. São justamente as exchanges mais
relevantes e de maior crescimento as que despertam maior preocupação
concorrencial.
Um primeiro conjunto de fatos que contradita a hipótese de motivação para
prevenção de lavagem de dinheiro está em uma certa dissonância entre o que é
alegado em manifestações junto ao Cade e o que consta nas correspondências
enviadas às exchanges. Por restrições de confidencialidade, não foi possível
obter esses dados em relação a todas associadas da Associação Brasileira de
Criptoativos e de Blockchain. [CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
[CONFIDENCIAL]
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Finalmente, adiciona-se uma evidência adicional em desfavor da hipótese de
encerramento de contas das exchanges com forma de prevenção à lavagem de
dinheiro. Relatório do próprio banco Santander40 indica que o risco de fraude na
comercialização de criptoativos é reduzido por conta do uso de tecnologias de
blockchaín. Em suas palavras:

One of the barriers to the implementation of e-cash has
been security fears: bitcoins could be used for moneylaundering, personal data could be stolen by hackers,
etc. Big banks were originally skeptical about bitcoins
because of such worríes over fraud. Thís sítuation has
started to change already. Computer scientists have
been addressing the potential threats from bitcoins, while
banks are now wilíng to explore the blockchain concept.
In this regard, we note that ín October 2015 the Bank of
England concluded that the overali risk that digital
currencies could be used for money-laundering
purposes is low.

° Navarro, H. (2016) To Bitcoin or not to Bitcoin? Brazil: Banks & Financial Services. Sector
Repoft Disponível em: httr)s:llwww.finextra.com/finextra-downioads/newsdocs/mercado bitco inrelat%03%B3rio santander.pdf.
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S.

CONCLUSÕES

O encerramento de contas correntes de corretoras de criptoativos por parte de
bancos comerciais apresenta todos os elementos para o seu enquadramento
como um ilícito antitruste. As representadas no presente inquérito administrativo
possuem os meios e o interesse económico para o uso de conduta
anticompetitiva de recusa de contratar.
O desenvolvimento dos criptoativos tem potencial disruptivo sobre as atividades
de intermediação financeira, sendo a sua postergação de interesse das
empresas que desfrutam de elevada lucratividade e pequena rivalidade na
indústria bancária convencional. As mesmas empresas têm também interesse
em se posicionar na atividade de corretagem de criptoativos, como demostrado
por entradas efetivas ou anunciadas, de modo a manter algum controle sobre a
concorrência futura que esta atividade possa exercer sobre os seus negócios.
A recusa em contratar é também eficaz em seu propósito, uma vez que as
corretoras de criptoativos necessitam das contas correntes em bancos
comerciais para conectar as operações de criptoativos com o meio de troca
convencional, em moeda corrente. Dados os custos de transferência
interbancária frente às baixas margens das corretoras e a inconveniência
causada aos consumidores, mesmo a recusa de contratar por um único banco
tem por efeito a redução da capacidade de concorrer de uma corretora de
criptoativos.
Finalmente, os motivos alegados para a recusa em contratar, como medida de
prevenção à lavagem de dinheiro, não parecem consistentes com fatos
constantes nos autos. O conteúdo das comunicações de negativa de contratação
às corretoras de criptoativos e o padrão temporal observado para a decisão de
encerramento das contas correntes não são consistentes com uma política nãodiscriminatória e transparente de prevenção à lavagem de dinheiro. Por todos
esses elementos, conclui-se que estão presentes os elementos para a
caracterização de ilícito antitruste por parte das representadas.

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo

São Paulo, 12 de abril de 2019.
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