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Caros, bom dia.
Segue anexa a versão pública da resposta da Foxbit Serviços Digitais S.A., ao Ofício n 2 4733/2018/CADE,
encaminhado por este E. CADE nos autos do Inquérito Administrativo n 2 08700.003599/2018-95 (autos
públicos).
O tamanho dos documentos anexos à manifestação impossibilitou que eles fossem incluídos neste e-mail.
Dessa forma, optamos por disponibiliz-los via link do OneDrive, conforme link abaixo:
https://iwrcfmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/tribeiro iwrcf com br/EdmZvzwDcxlBra RS2UXNIe4BsJ9VkOJHiRdRPmB1n5CzA?e=vZRbLk
Por fim, caso seja necessário, permanecemos à disposição para protocolar as vias originais nos termos do
Regimento Interno deste E.CADE.
Atenciosamente,

04571-010 SãoPaulo-SP
+55 (11)4550-5041
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ILUSTRÍSSIMO SUPERINTENDENTE GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE

DEFESA ECONÔMICA

-

SG/CADE, SR. ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO

VERSÃO PÚBLICA
AUTOS PÚBLICOS N9 08700.003599/2018-95

FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS S.A. ("FOXBIT" ou "OFICIADA"), com sede na Av.

Engenheiro Luís Carlos Berrini, n2 105, 62 andar, sala 605, Edifício Thera Office, município de São
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04571-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 21.246.584/0001-50,
vem, respeitosamente, por seus advogados infra-assinados, e, em atenção ao Ofício
4733/2018/CADE (n2 SEI 0531958), referente ao Inquérito Administrativo
n2 08700.003599/2018-95, apresentar suas respostas aos questionamentos formulados por esta
d. Superintendência Geral ("SG").

Desde já, a FOXBIT solicita que a resposta aos itens 9, 11, bem como todos
os trechos destacados como "(CONFIDENCIAL)", inclusive aqueles do Anexo 1, e, os documentos
anexados como Documento 1,

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

e 15, sejam tratados como

sigilosos por apresentarem informações confidenciais, em consonância com o disposto nos
incisos 111 e IV artigo 92 do Regimento Interno deste E. CADE.

ADVOGADOS

1.
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PARTE 1: INFORMAÇÕES GERAIS

1.

Apresentar nome, cargo, telefone e e-mail do responsável pela resposta a este

questionário, de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário
algum esclarecimento adicional.

Seguem abaixo os contatos dos responsáveis pelas respostas a este questionário:

FOXB IT

NATALIA GARCIA - DIRETORA JURÍDICA

E-mail: natalia.garcia@foxbit.com.br

IWRCF ADVOGADOS

RICARDO INGLEZ

E-mail: ringleztiwrcf.com.br
(11) 4550 - 5000

DANIEL ELIAS NASCIMENTO

E-mail: dnascimento@iwrcf.com.br

(11) 4550 - 5000

THAIS TOZZINI RIBEIRO

E-mail: tribeiro(Wiwrcf.com.br
(11) 4550 - 5000

2.

Descrever brevemente a atuação da empresa no Brasil.

A FOXBIT é uma empresa de tecnologia que atua como uma bolsa de comercialização
da criptomoeda bitcoin (ou corretora de bitcoins), onde vendedores encontram compradores em
um ambiente online simples, ágil e seguro.

Atualmente, a FOXBIT é a maior bolsa de bitcoins da América Latina, com mais de

(CONFIDENCIAL) transacionados nos últimos 12 (doze) meses, sendo a principal plataforma e
referência de trader de bitcoins do país.
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Existem dois métodos para comprar bitcoins - diretamente de outra pessoa (Peer to
Peer) ou através de uma empresa dedicada a esse fim ("Exchange")1.

Para que o usuário utilize a plataforma e possa realizar a compra ou a venda de seu
criptoativo, ele precisa se cadastrar na plataforma da FOXBIT, quando deverá informar alguns
dados pessoais, enviar uma selfie com o seu documento de identidade e seu comprovante de
endereço (etapa do procedimento de Know Your Client realizados pela empresa)

Após a validação do cadastro, o usuário poderá acessar a plataforma da OFICIADA e
transferir reais ou bitcoins para sua conta na plataforma para, então, colocar ordens de compra
ou venda de bitcoins.

Depois de adquirir suas primeiras frações de bitcoin, ou de qualquer outra
criptomoeda, é importante garantir a segurança de seu dinheiro. Conforme recomenda a própria
FOXBIT, o dinheiro só deve ser deixado em Exchanges caso o cliente vá realizar operações de trade

(compra e venda). Caso contrário, é imprescindível que ele tenha uma carteira para guardar as
criptomoeda5 2 .

Por meio de websites ou aplicativos como o Bitcoin Waliet, Electrum ou Greenbits3 o
usuário cria uma "carteira" virtual ("WalIet") onde serão armazenados os bitcoins. Uma Wailet
nada mais é que o software responsável por armazenar a senha (chave privada) que permite ao
consumidor, basicamente, consultar o saldo enviado/recebido e interagir com o blockchain.

O ambiente para negociação se assemelha muito ao ambiente da bolsa de valores,
analogia necessária para melhor compreensão da atividade da OFICIADA.

Conforme dito acima, embora seja possível transacionar bitcoins sem uma Exchange
como a FOXBIT, a sua utilização facilita sobremaneira a localização de compradores e vendedores.
Portanto, as Exchanges atuam como intermediadoras, servindo de ligação entre as partes
interessadas em transacionar bitcoins.

1

Informações retiradas do site da FOXBIT. Vide: </ittps://foxbit.com.br/hlog/como-comecar-a-investir-em-bitcoin/>.

último acesso: 15 de outubro de 2018.
2
Idem a nota de rodapé n2 1.
3 Vide

algumas sugestões de Wallets no website: <Iittps://bitcoin.org/pt BR/escolha-sua-carteira>. Último acesso

de 15 de outubro de 2018.
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PARTE 2: INFORMAÇÕES

3.

A sua empresa possui conta(s) aberta(s) em alguma instituição financeira? Favor

listar todos os bancos em que a sua empresa, atualmente, tem conta, indicando se a conta está
aberta em função de liminar obtida na justiça ou não.

Atualmente a

FOXBIT tem

conta nos seguintes bancos4 :

Banco do Brasil ("BB");

Caixa Econômica Federal;

•

Banco Bradesco ("BRADESCO");

•

Banco Neon; e

Banco Intermedium.

Em relação ao BB, no obstante o banco ter aberto conta corrente para a OFICIADA,
em outubro/novembro de 2014, conforme se verá detalhadamente abaixo, quase 3 (três) anos
depois, o BB unilateral e injustificadamente bloqueou a movimentação das contas da

A

FOXBIT

FOXBIT.

somente conseguiu impedir o encerramento das contas em razão de uma

liminar judicial (CONFIDENCIAL) que, infelizmente, no está impedindo o banco de criar barreiras
à plena utilização dos serviços bancários pela FOXBIT.

A seguir, a FOXBIT detalha a cronologia dos fatos em relação ao BB.

Em outubro/novembro de 2014, a OFICIADA abriu 2 (duas) contas (n2s 13.737-5 e
13.974-2) na agência do BB n 2 0328 - X, em Pompéia, Estado de São Paulo. Entre 2014 e 2016,
representantes da FOXBIT estiveram na agência, por ocasião de visitas rotineiras, em diversas
oportunidades, e, aproveitaram algumas dessas visitas para explicar os negócios da empresa e
seu funcionamento aos funcionários do BB.

Informação obtida no site da F0xBIT. Vide: <https://foxbit.com.br/taxas/>. Último acesso em 15 de outubro de
2018.
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Em 12 de agosto de 2017, sem qualquer notificação ou aviso prévio, a OFICIADA e o Sr.
Schiavon, fundador e Diretor de Operações da FOXBIT, tiveram suas contas bloqueadas, ficando
impossibilitados de realizarem qualquer tipo de movimentação.

Ciente do ocorrido, em 14 de agosto de 2017, (CONFIDENCIAL) (em nome próprio e
da FOXBIT) contatou o gerente do BB para verificar a razão da impossibilidade da movimentação
das contas e solucionar a situação, ocasião na qual no recebeu qualquer resposta satisfatória
do banco.

Diante da ausência de resposta conclusiva, em 16 de agosto, reiterou, por e-mail, seu
pedido de esclarecimentos das razões que motivaram o banco a bloquear as contas, e, mais uma
vez, no tendo recebido qualquer contato do banco, registrou uma reclamação junto à Ouvidoria
do Banco Central do Brasil ("BACEN"). (CONFIDENCIAL)

Em 24 de agosto de 2017, insistindo em obter uma resposta do banco e solucionar a
questão, novamente o (CONFIDENCIAL) cobrou resposta do BB sobre as razões do bloqueio da
conta bancária da FOXBIT e da sua conta pessoal. (CONFIDENCIAL)

Dada a ausência de resposta do BB, em 5 de setembro de 2017, o (CONFIDENCIAL)
dirigiu-se pessoalmente à agência em Pompéia para tratar do bloqueio das contas. Na ocasião,
recebeu Notificação Extrajudicial antedatada de 11 de agosto de 2017, informando sobre o
encerramento da conta, sem, contudo, ter recebido qualquer justificativa do banco para tanto.

Conforme se pode imaginar, a visita foi infrutífera no sentido de reestabelecer as
funções da conta bancária. Assim, diante da impossibilidade de movimentar suas contas e
temendo o seu encerramento definitivo, a OFICIADA ajuizou ação contra o BB e, em sede de
decisão liminar (vide Documento 5), de 26 de setembro de 2017, teve garantido o direito de
reativar ambas as contas correntes.

A despeito de a FoxBlTter sua conta aberta no BB, desde o mês de dezembro de 2017,
a empresa vem encontrando dificuldades para utilizar os serviços normalmente disponibilizados
pelo BB aos seus correntistas. Dentre eles, a indisponibilidade do serviço de emissão de extratos
atualizados de suas contas bancárias, por exemplo:
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Em diversos contatos com o gerente do banco, a

FOXBIT

foi informada de que a

impossibilidade de emissão dos extratos se daria por um "erro do sistema". No obstante, tal
alegação no é crível, especialmente considerando que o suposto erro perdurou por semanas.

Resumidamente, a ordem cronológica dos fatos em relação ao BB é a seguinte:

(CONFIDENCIAL)

Em relação ao
OFICIADA,

BRADESCO,

no obstante o banco ter aberto conta corrente para a

em 05 de novembro de 2014, conforme se verá detalhadamente abaixo, quase 02 (dois)

anos depois, o

BRADESCO

unilateral e injustificadamente bloqueou a movimentação das contas da

FOXBIT.

A FOXBIT somente conseguiu impedir o encerramento das contas em razão de uma

liminar judicial que, infelizmente, no está impedindo o banco de criar barreiras à plena utilização
dos serviços bancários pela

FOXBIT.

Para ciência e maior compreensão dessa d. SG, detalhamos abaixo os fatos de forma
cronológica em relação ao BRADESCO.

Conforme informado, em novembro de 2014, a

FOXBIT

abriu conta no

BRADESCO, n2

914-8, em Pompeia (Agência n2 0008). Contudo, em 17 de novembro de 2016, a

OFICIADA

foi

surpreendida com uma notificação extrajudicial comunicando o encerramento de sua conta em
15 (quinze) dias. A FOXBIT rapidamente contatou o gerente de sua conta, sendo informada de que
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o cadastro da empresa se encontrava desatualizado, e, seria necessário o envio de documentos
e informações atualizadas.

Em

21 de novembro de 2016, os sócios da FOXBIT foram pessoalmente até Pompéia

para reunirem-se com o gerente da conta e entregar os documentos solicitados pelo banco. No
dia seguinte, enviaram os documentos requisitados por e-mail, colocando-se novamente à
disposição para prestarem quaisquer informações ou documentos adicionais necessários para a
manutenção da conta corrente.

Apesar de no ter qualquer retorno formal e oficial do gerente do banco, a conta
corrente da FOxBIT continuou ativa, até que, em

24 de abril de 2017, a empresa recebeu nova

notificação do BRADESCO anunciando o encerramento da conta bancária, sem que fosse dada
qualquer justificativa.

Com receio de ter a conta cancelada, a OFICIADA ingressou com ação judicial contra o
BRADESCO, obtendo em decisão liminar (Vide Documento 6), de 8 de maio de

2017, o direito de

manter sua conta ativada.

Vale destacar que, coincidentemente, um pouco antes de receber a segunda
notificação, o BRADESCO encaminhou carta similar a um sócio da FOXBIT, o (CONFIDENCIAL),
informando-o do encerramento da sua conta pessoal (datada de 16 de março de

2017)

(CONFIDENCIAL) naquele banco.

Mesmo com a existência de liminar determinando que o banco continue a prestar
serviços para a FOXBIT, o BRADESCO vem impondo dificuldades para a plena utilização dos serviços
bancários.

Resumidamente, a ordem cronológica dos fatos em relação ao BRADESCO é a seguinte:
(CONFIDENCIAL)

4.

A sua empresa já teve a conta encerrada em alguma instituição financeira? Explicar,

detalhadamente, citando o banco, a forma como ocorreu o encerramento da conta e a
justificativa apresentada pelo banco. Favor juntar qualquer documentação que comprove as
informações apresentadas. Informe também os prejuízos sofridos por sua empresa em função
do encerramento da conta.

Favor verificar as informações constantes na resposta ao item 03 acima.

VERSÃO PÚBLICA
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S.

A sua empresa já teve a abertura de conta recusada por alguma instituição

financeira? Explicar, detalhadamente, citando o banco e as justificativas apresentadas para
justificar a não abertura da conta. Favor juntar qualquer documentação que comprove as
informações apresentadas. Informe também os prejuízos sofridos por sua empresa em função
da não abertura da conta.

Apesar das múltiplas tentativas, a OFICIADA jamais conseguiu abrir conta bancária
junto ao ltaú-Unibanco ("ITAÚ"), nunca tendo recebido justificativa razoável para tal recusa.

Em outubro de 2014, a

FOXBIT iniciou

contatos com o ITAú em Pompéia para abertura

de conta corrente. Como explicitado nas correspondências trocadas com o gerente do banco, a
OFICIADA

no logrou êxito em abrir a conta (CONFIDENCIAL)

Diante da intransigência do gerente do ITAú da agência de Pompéia, em 2015, a FOXBIT
tentou novamente abrir conta junto ao banco, desta vez em uma agência localizada em Mogi das
Cruzes. Também nessa oportunidade no logrou êxito na abertura de conta corrente no

ITAú.

Em maio de 2016, aproveitando contatos realizados em virtude de uma palestra,
representantes da

FOXBIT

tentaram novamente aproximação com o banco (agora em São Paulo)

para admissão da empresa como cliente.

Diante das dificuldades enfrentadas, em fevereiro de 2017, a

FOXBIT

apresentou

queixa perante a Ouvidoria do BACEN, informando a resistência que enfrentava do

ITAú

em

fornecer-lhe o serviço de conta corrente.

Em resposta à essa queixa, datada de março de 2017, o

ITAú

informou que o pedido

de abertura de conta havia sido recusado "devido ausência de interesse comercial". Apesar de
listar alguns critérios para avaliação de novos clientes, o banco no apontou a razão específica
para a rejeição da

FOXBIT

como cliente e ressaltou que no tem obrigação de contratar.

Insatisfeita com a negativa desse importante banco, a
ITAú

FOXBIT

novamente contatou o

para tentar abertura de conta, em maio de 2017. Entre maio e junho, a

OFICIADA

apresentou

os documentos solicitados e realizou reunião com o gerente do banco, no entanto, depois desta
reunião, no teve retorno sobre a abertura da conta (agência da Plataforma 0066 - Vila Olímpia
- Rua Araguari, 801, Moema, São Paulo/SP).

Na ausência de retorno do gerente, a
ITAú

FOXBIT

tentou contato com outro gerente do

na mesma agência, em setembro de 2017, também sem receber qualquer resposta.

VERSÃO PÚBLICA
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Em novembro de 2017, após nova cobrança da

FOXBIT,

o gerente do

ITAú

respondeu

à solicitação da empresa, informando que "ainda" no conseguiria iniciar relacionamento
comercial com a

OFICIADA:

(CONFIDENCIAL)

Apesar do pedido para que fosse apresentada justificativa para a recusa, a FOXBIT no

recebeu, até a data da apresentação desta manifestação, qualquer resposta do banco, o que
reitera e comprovada a recusa injustificada do ITAú em prestar serviços à

OFICIADA.

Vale reportar também que ao longo do último ano, (CONFIDENCIAL)

Resumidamente, a ordem cronológica dos fatos em relação ao

ITAú

é a seguinte:

(CONFIDENCIAL)

O Banco Santander

("SANTANDER") é outro banco que

rechaçou as tentativas da

FOXBIT

em abrir conta corrente.

A

OFICIADA

iniciou o seu contato com o

SANTANDER

apesar das insistentes cobranças, até fevereiro de 2017 a

em outubro de 2016. Todavia,

FOXBIT

no havia conseguido uma

resposta definitiva do banco sobre seu pedido de abertura da conta.

Diante disso, em fevereiro de 2017, a FOXBIT apresentou reclamação junto à Ouvidoria
do BACEN reportando a situação. Na oportunidade, o SANTANDER respondeu, em março de 2017,
que "não é obrigado a abrir ou manter conta de depósito" e "não há interesse comercial por
parte desta Instituição para abertura da conta corrente solicitada".

Tendo em vista a importância, para a OFICIADA, de ter conta bancária no SANTANDER,
um dos maiores bancos no Brasil, ela tentou novamente que o banco lhe prestasse tal serviço, e,

em agosto de 2017, enviou os documentos solicitados pelo gerente em novo contato via e-mail,
em 23 de agosto de 2017.

No entanto, somente em novembro de 2017, a

FOXBIT

teve a informação de que os

documentos enviados no haviam sido recebidos pelo banco. Então, ainda naquele mês a
OFICIADA

encaminhou novamente os documentos solicitados ao SANTANDER.
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Passados dois meses, em janeiro de 2018, a FOXBIT recebeu uma simples reposta do
gerente do SANTANDER sobre a solicitação: "a abertura da conta não foi aprovada pelo Banco":
(CONFIDENCIAL)

Apesar do pedido para que fosse apresentada justificativa para a recusa, a OFICIADA
no recebeu, até a data desta manifestação, qualquer resposta do banco.

Resumidamente, a ordem cronológica dos fatos em relação ao SANTANDER é a
seguinte:(CONFIDENCIAL)

Conforme detalhado no Anexo 1, no contexto das atividades da FOXBIT, os serviços
bancários são essenciais. Trata-se de clara dependência em sentido amplo. As operações da
FOXBIT dependem fundamentalmente do acesso às contas correntes disponibilizadas pelos
bancos. Isto pois, a FOXBIT precisa manter contas correntes para receber os valores investidos
pelos clientes e também para depositá-los em suas contas correntes quando da venda de
bitcoins. As contas correntes no são de forma alguma substituíveis, no há como conceber uma
maneira segura, prática e fácil de transferir valores em moeda corrente que no por
transferências bancarias.

6.

Em função da ausência de um código específico para a atividade de corretagem de

criptonioedas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), como a sua empresa

declara sua atividade principal aos bancos, na hora de solicitar a abertura de uma conta?

Quando da abertura de conta em um banco, a FOXBIT declara o CNAE de sua atividade
principal, isto é, o CNAE n 2 74901-04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços
e negócios em geral, exceto imobiliários.

7.

A sua empresa toma precauções para evitar fraude e lavagem de dinheiro por parte

de seus clientes? Explique, em detalhes, todas as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro
e financiamento ao terrorismo ou crime organizado adotadas por sua empresa.

A FoxBlTtoma diversas precauções para evitar fraude e lavagem de dinheiro por parte
de seus clientes.

A FOXBIT possui um programa de compliance estruturado de forma robusta, bem
como mecanismos rígidos de cadastro.
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A primeira medida adotada para evitar fraudes e lavagem de dinheiro é realizada no
momento da abertura de conta do cliente, seja esta pessoa física ou jurídica.

O cadastro a ser preenchido pelo cliente pessoa física incluirá, entre outras
informações: (CONFIDENCIAL)

Tais informações são rigidamente analisadas, e, havendo inconsistência insanável
entre elas, o cadastro do cliente é negado.

Além disso, no é aceito o cadastro de indivíduos com menos de 16 (dezesseis) anos.
O cadastro de indivíduos com menos de 18 (dezoito) anos e mais de 16 (dezesseis) anos somente
é concluído se o menor estiver assistido por responsável maior de idade e mediante o
fornecimento da totalidade das informações para cadastro do usuário menor de idade e do
responsável legal.

O cadastro de cliente pessoa jurídica deverá ser realizado necessariamente por um
representante legal devidamente autorizado para tanto e deverá incluir, entre outras
informações: (CONFIDENCIAL)

Todo o procedimento acima narrado é denominado Know your Client (KYC), sendo
uma das formas utilizadas pela FOXBIT na prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro.
A identificação dos clientes e informações sobre sua situação financeira patrimonial afastam
riscos de fraude e lavagem de dinheiro.

Com a finalidade de garantir maior confiabilidade dos dados e documentos
fornecidos pelos clientes, os colaboradores responsáveis pelo setor de Cadastro da FOXBIT
periodicamente se aprimoram e realizam cursos, como, por exemplo, o curso de
Documentoscopia e Grafoscopia, ministrado pelo INFI - Instituto FEBRABAN de Educação, bem
como realizam a validação dos dados fornecidos via bureau, fornecido pela empresa Unitfour.

Efetivado o cadastro e a primeira análise crítica do cliente, este estará apto a realizar
transações na plataforma.

A FOxBIT definiu os limites máximos de transação de acordo com a compatibilidade
da renda dos clientes. Após aprovação cadastral, o cliente está apto a realizar depósitos de no
máximo (CONFIDENCIAL)
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Para depositar e sacar valores superiores a estes, é necessário que o cliente envie
documentação complementar que comprove a origem dos recursos, sendo eles:

•

Pessoas Físicas: holerite/contracheque dos últimos seis meses, contrato de venda
de imóvel ou veículo, extrato de resgate de investimento ou a declaração de
Imposto de Renda, acompanhada de seu protocolo de entrega;

•

Pessoas Jurídicas: faturamento dos últimos doze meses da empresa, assinado
pelo contador; bem como extrato bancário dos últimos três meses da conta
bancária que utiliza para fazer transferências para a FOXBIT.

Após análise do setor de compliance, será atribuído ao cliente um nível/limite
compatível com a renda apresentada, podendo ser: (CONFIDENCIAL)

A plataforma da FOXBIT no permite que o cliente realize qualquer operação (depósito
ou saque) acima do limite. Caso o cliente, ainda assim, realize transferência bancária para a conta
da OFICIADA, o recurso excedente é estornado para a conta de origem.

As transferências de crédito recebidas na FOXBIT são identificadas pelo nome do
titular e número da conta bancária, tais dados são disponibilizados no extrato de movimentação
que deve ser fornecido pela Instituição Financeira, de forma que a confirmação do número de
CPF ou CNPJ fica a cargo dos bancos responsáveis pelo cadastro do correntista.

No mesmo sentido, a FOXBIT somente realiza transferências e recebe depósitos de
contas bancárias de titularidade de seus clientes, de forma que saques para conta de terceiros
são rejeitados, bem como o depósito de terceiros é estornado para a conta bancária de origem.

Além disto, a FOXBIT procura seguir as boas práticas já consolidadas no mercado
financeiro tradicional, observando a legislação vigente e as recomendações do BACEN e
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Além disso, setor de compliance da empresa realiza,
periodicamente, cursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
para todos os colaboradores, sócios e Diretores da empresa.

A FOXBIT possui parceria com o Elliptic (https://www.eIIipticco ), sistema de serviço
que possibilita que o "caminho" percorrido pelo bitcoin se torne visual. O sistema utiliza o
b!ockchain para identificar e marcar as WaI!ets conhecidas por golpes ou prática de crimes, bem

como as Exchanges (corretoras) que tenham recebido aquele valor.

ADVOGADOS
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(CONFIDENCIAL)

A sua empresa adota medidas para conhecer os seus clientes (Know Your
Customer)? Descreva, em detalhes, todas as medidas adotadas por sua empresa na hora de
aceitar um cliente.

Vide resposta ao item 07 acima.

8.

A sua empresa já se recusou a fazer transações para determinados clientes?

Explique o motivo.

Conforme já informado, o Departamento de compliance da F0xBIT executa análise nas
movimentações dos clientes e, (CONFIDENCIAL)

9.

A sua empresa consegue monitorar as transações de seus clientes? Como é feito

esse monitoramento? Descreva em detalhes, especificando se a sua empresa consegue saber
a origem e o destino de todos os recursos transacionados por seus clientes.

Além das medidas mencionadas nas respostas anteriores, é importante esclarecer
que o funcionamento do bitcoin está respaldado e baseado na tecnologia denominada
blockchain, que monitora as operações realizadas e garante a sua segurança.

Em breves palavras, o blockchain é uma corrente de blocos de informações e contém
as informações de todas as transações realizada com os bitcoins. Quando uma certa quantidade
de bitcoins é transacionada, um novo bloco de dados é gerado, verificado e registrado no
blockchain.

O blockchain é um enorme registro de todas as operações já realizadas com bitcoins.
É atualizado praticamente em tempo real (a cada 10 minutos) e disponibilizado publicamente.

Esta forma de registro de transações no permite que uma mesma operação seja
duplicada (uma vez que cada operação tem seu próprio número de registro e é verificada
reiteradamente por mineradores), eliminando, na prática, a possibilidade de fraudes.

O blockchain é visto como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a
prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o
surgimento de novos criptoativos e novos bancos de dados distribuídos.

VERSÃO PÚBLICA
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A tecnologia do blockchain tem um grande potencial para transformar o modelo
operacional de negócios e trazer eficiência significativa para cadeias de suprimentos globais,
transações financeiras, contagens de ativos e redes sociais descentralizadas.

Além disso, permite a realização de transações sem intermediários, diretamente
entre pessoas, de forma segura. Trata-se, portanto, de tecnologia instrumental e fundamental
no processo de inclusão social e de desbancarizaço do sistema financeiro.

Os ativos como o bitcoin tornam transações mais eficientes e menos custosas, além
de mais rápidas do que aquelas tradicionais.

10.

A sua empresa aceita que seus clientes efetuem transações por método não

rastreável, como, dinheiro em espécie? Em caso afirmativo, explique o motivo e qual o
percentual das transações que são feitas por método não rastreável.

(CONFIDENCIAL)

11.

Dê outras informações que considerar relevantes.

Com a devida vênia, a FOxBIT descreve no Anexo 1, outras informações que, no seu
entendimento, são relevantes e poderão, eventualmente, auxiliar esta d. SG no esclarecimento
das condutas investigadas neste Inquérito Administrativo.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de outubro de 2018.
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BITcoIN COMO ALTERNATIVA AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.

Como é de conhecimento deste E. CADE, a evolução tecnológica e o perfil de

consumo, além do contexto social, estão promovendo constantes revoluções no mercado
financeiro, com positivos efeitos no mercado e aos consumidores:

As inovações disruptivas podem trazer benefícios importantes aos
concorrentes e consumidores, tanto em decorrência da oferta de novos e
melhores serviços, quanto ao estimulo à competição por inovação e preço
por parte das empresas já instaladas'

2.

O criptoativo, bitcoin, é parte desse movimento disruptivo. Note-se que o criptoativo

no se confunde com a "moeda eletrônica", regulamentada pela Lei n2 12.865/13, que são
recursos financeiros armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico e que permitem ao
usuário final efetuar determinada transação de pagamento em moeda oficial. Nesta modalidade,
o usuário possui valores em Reais em uma conta virtual no PayPalou Nu Conta, por exemplo.

3.

Conforme já descrito nesta manifestação, para comprar e vender criptoativos, é

possível a utilização de uma plataforma que funciona como uma bolsa (exchanges). No Brasil,
algumas plataformas que atualmente intermediam operações com o bitcoin são a FOXBIT, a
Mercado Bitcoin6 e a Bitcoin Trade7 .

4.

(CONFIDENCIAL)

S.

Atualmente, é possível utilizar o bitcoin para adquirir imóveis, passagens aéreas,

carros, serviços odontológicos e médicos, computadores, diárias em hotéis, entre tantos outros
serviços e bens':

Parágrafo 92 do Voto Vogal da Cons. Polyanna Vilanova no Ato de Concentração n2 08700.00431/2017-16 (ItaúUnibanco/XP Investimentos).
6

Vide: littps://www.mercadobitcoin.com.br/. Último acesso em 15 de outubro de 2018.

7

Vide: https://www.bitcointrade.com.br/. Último acesso em 15 de outubro de 2018.

Vide:

5

li ttps ://www.facebook. com/tonyveiculos/photos/a.205732812702048.4 7734.204604085248254/15093933757593
11/?type=3. https://guiadobitcoin.com.br/ortodontista-do-rio-de-janeiro-passa-a-aceitar-bitcoin-ethereum-ezcasli -como-forma-de-pagamento!. https.11www.facebook.com/Dr.Conscienc .
h ttp://gl . globo. com/tecnologia/notici a/2014/07/fabrican te-de-pcs-dell-comeca-aceitar-pagamentos-embitcoin.litml. littps://guiadobitcoin.com.br/categoria/lojas-que-aceitam-bitcoins/page/7/. Último acesso em 15 de
outubro de 2018.
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6.

Além do fato de haver relação de concorrência entre as atividades da FOXBIT e as

atividades dos bancos, ainda há o potencial de tal revolução tecnológica afetar significativamente
o modelo tradicional do sistema financeiro através do processo de desbancarizaço, ocasionado
pela desnecessidade da intermediação bancária para algumas operações.

7.

O desenvolvimento e o progresso do bitcoin reduzirá o papel do intermediário e a

FOXBIT

já representa p!ayer importante e com base de clientes significativa no mercado, o que a

coloca em vantagem em relação ao processo tardio de ingresso dos bancos tradicionais nesse
inexorável mercado de bitcoins9.

8.

Considerando as inovações e vantagens apontadas acima, é evidente que o bitcoin

representa uma alternativa aos tradicionais serviços prestados pelas instituições financeiras,
como meio alternativo de pagamento, por exemplo.

9.

Nessa conjuntura, a FOXBIT representa uma ameaça concreta aos tradicionais bancos.

Vide

por

exemplo

<

https://pagamento.me/itau-se-rende-vamos-ao-bitcoin/>

operacoes-do-hanco.glitml>, último acesso em 15 de outubro de 2015.

e

<

ADVOGADOS
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II.

DA CONDUTA ANTICOMPETITIVA DOS BANCOS

10.

No é novidade que a inovação é um dos motores da economia capitalista, sendo

determinante para aumentar o bem-estar dos consumidores e acirrar a concorrência entre
agentes de mercado.

11.

Como bem definido por Schumpeter10 :

O impulso fundamental que define e mantém o motor do capitalismo em
movimento vem de novos bens de consumo, novos métodos de produção
ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização que
as empresas criam (..) Mas na realidade capitalista, diferentemente dos
seus livros teóricos, não é esse tipo de concorrência que conta, mas a
competição pela nova commodity, nova tecnologia, nova fonte de
suprimentos, nova forma de organização (a unidade de maior escala de
controle, por exemplo) - competição que comanda uma vantagem
decisiva de custo ou qualidade e que atinge não as margens de lucro e
produção das formas já existentes, mas as suas bases e as suas próprias
vidas".

12.

As inovações tecnológicas, por sua vez, envolvem novos produtos e processos

impulsionados por eficiências dinâmicas e ciclos de inovação que podem gerar vantagens
competitivas decisivas, relacionadas a custo e qualidade. Avanços tecnológicos são fontes de

10

SCHUMPETER, J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Perennial Modern Thought Edition (2008), Pág.

82 a 85 -Tradução Livre.
"A grande novidade do argumento schumpeteriano foi a de revelar que a intensidade da concorrência é uma
função direta do ritmo do progresso técnico, e que a inovação é o fenômeno fundamental do desenvolvimento
econômico. Nas indústrias que sustentam o dinamismo da economia, inovações radicais redefinem periodicamente
as condições de concorrência, criam novos hábitos de consumo ( ... ) e destroem formas pretéritas de organização
das atividades produtivas. Nos últimos dois séculos, esse processo de destruição criadora tem sido a principal fonte
de melhorias das condições de vida da humanidade, como documentaram inúmeros historiadores (David, 1975;
Habakkuk, 1967; Jewkes e outros, 1958; Landes 1969)". ARAÚJO JR. José Tavares de. Progresso técnico e competição
na indústria de cartões de pagamento em A Revolução do Antitruste no Brasil 2, São Paulo, 2008. Editora Singular,
Pág. 184.
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eficiências dinâmicas 12, sendo certo que condutas ameaçadoras dessas eficiências podem
produzir danos substanciais à concorrência e aos consumidores13 .

13.

Neste contexto, muito embora as autoridades antitruste tenham ferramentas de

modelagem econômica muito bem definidas para analisar as eficiências estáticas, ainda pesam
algumas incertezas sobre a melhor forma de avaliar as eficiências dinâmicas14 .

14.

Contudo, nesta análise no pode ser olvidado o fato de que as inovações precisam

encontrar um ambiente suficientemente competitivo para que tenham a oportunidade
adequada no só para serem difundidas, como também geradas e incorporadas em um ritmo
intenso, dentro dos limites possibilitados pela tecnologia'-'.

15.

Nesse cenário é essencial destacar que as indústrias de tecnologias contam com

vários outros padrões, ferramentas e serviços tecnológicos que lhes são básicos e essenciais,
sendo que a operação conjunta entre eles é fundamental.

16.

Considerando a atual estrutura do mercado bancário brasileiro e a atividade

desenvolvida pela FOXBIT, no é difícil concluir que diversas outras atividades, padrões,
ferramentas e serviços tecnológicos necessários para que a OFICIADA possa desenvolver sua
operação e continuar beneficiando os consumidores são controlados pelos tradicionais bancos.

12

"Conhecer a importâncias das eficiências dinâmicas para o crescimento econômico significa que a autoridade

antitruste precisa identificar e prevenir no apenas os danos estáticos - a elevação ou restrição de preços - [mas
também] a frustração ou a exclusão de novos produtos ou processos" (Tradução Livre). SCOTT-MORTON, Fiona.
Deputy AssFstant Attorney General, Antitrust DFvísFon, U.S. Department of Justice. Antitrust Enforcement in HíghTechnology Industries: Protecting Innovation and CompetFtFon. Pg. 4. Disponível em
<fj ttps://www.iustice.qovlatrlfile15189561download>. Acessa do em 15 de outubro de 2018.
13

Handbook on Antitrust in Teclinoloqy Industries. American BarAssociation, 2017. Pag. 14.

14

Op. cit.

15

Neste sentido, vide em POSSAS M.L.; FAGUNDES, J.; PONDÉ, J. (1995) Política Antitruste: um enfoque

Schumpeteriano. Anais do XXIII Encontro nacional de Economia, ANPEC, dezembro. Pg. 24: "A noção de eficiência
dinâmica dos mercados deve ser redefinida pela ótica da viso dinâmica da própria concorrência, e no apenas de
seus efeitos alocativos. Nesta direção é preferível uma noção de eficiência seletiva dos mercados, que na tradição
neo-schumpeteriana evolucionista inaugurada por Nelson & Winter são vistos como, essencialmente, ambientes de
seleção em sentido amplo (Nelson & Winter, 1982). Uma operação eficiente dos mercados ( ... ) implica um ambiente
suficientemente competitivo ( ... ) para que as inovações encontrem oportunidade adequada para serem no só
difundidas, como geradas e incorporadas num ritmo intenso, dentro dos limites possibilitados pela tecnologia e pela
limitação de recursos e dos padrões internacionais".
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Neste cenário, conforme se verá abaixo, os bancos estão tentando,

injustificadamente, impedir e/ou dificultar o acesso da FOXBIT a tais serviços.

11.1.

18.

RECUSA DE CONTRATAR

No há qualquer novidade no fato de que a liberdade de contratar jamais foi

absoluta, mesmo no século XIX, onde o liberalismo econômico e jurídico viveu um de seus
apogeus 16 . Como sabido, tal liberdade sofre limitações, especialmente de ordem pública
decorrentes da função social da empresa e/ou contrato.

19.

Assim, no é de causar estranheza a intervenção das autoridades de defesa da

concorrência na esfera contratual "privada" para salvaguardar e tutelar bens jurídicos garantidos
por princípios constitucionais e preceitos de ordem pública.

20.

Desta forma, diante de uma recusa injustificada em contratar por parte de qualquer

agente de mercado, a autoridade concorrencial pode, inclusive, determinar a obrigação de
contratar e disciplinar alguns aspectos dessa contratação, que, uma vez descumprida, pode ser
objeto de sanção.

a)

21.

Breves Comentários sobre o Direito Comparado

No âmbito do direito comparado, nos Estados Unidos, por exemplo, os casos de

recusa unilateral de contratar são tratados pela regra da razão. A jurisprudência reconhece ao
agente econômico a sua faculdade de no contratar, contudo, ela deve ser exercida de forma a
no violar os postulados antitrustes17 .

22.

Atualmente, notadamente em casos envolvendo indústrias de alta tecnologia, as

cortes têm dado especial destaque aos seguintes elementos nas análises de prática de recusa
injustificada em contratar18 :

16

LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios Contratuais em Fundamentos em Princípios dos Contratos Empresariais,
FERNANDES, Wanderley (coord.) 22 Ed. Saraiva. São Paulo, 2013, Pág. 29.
SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro.
2009. Pg. 131.

11 Handbook

on Antitrust in Tecíjnology industries. American BarAssociation, 2017. Pag. 297.
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a existência de uma relação (comercial) prévia entre as empresas e a

racionalidade para extinguir tal relação`;

(i i)

a justificativa comercial/econômica para a recusa em contratar com seu

potencial concorrente20; e

(iii) se o ativo obstado pela recusa em contratar se assemelha a uma essential
facility.

23.

A título ilustrativo, destacamos o emblemático caso envolvendo a Kickflip e o

Facebook, onde aquela processou a rede social nove meses depois que o Facebook a barrou de
sua plataforma mediante a decisão do Facebook de (i) limitar as opções dos desenvolvedores de
jogos por moeda online do próprio Facebook ("Facebook Credits") e (ii) impedir os
desenvolvedores de jogos de usar meios de processamento de pagamentos de terceiros,
incluindo o produto da Kickflip. Na decisão, a Corte Americana explicou que "a denúncia
argumentou adequadamente que o Facebook se envolveu em conduta anticoncorrencial para
obter um monopólio de 90% do mercado' e que no estava convencida de que a conduta do
Facebook estivesse imune à lei antitruste, uma vez que o Facebook falhou em oferecer uma
justificativa razoável para sua recusa em permitir que a Kickflip operasse em sua plataforma 21.

24.

Na União Europeia, a seu turno, fundamentalmente baseado no precedente do caso

Oscar Bronner v. Mediaprint22, a jurisprudência entende que a recusa de contratar qualificada
pela intenção de dividir o mercado comum ou impedir as importações paralelas e/ou com a
finalidade de impedir a concorrência em um mercado dependente é considerada ilícita, sendo
agravada na hipótese de quando um agente com quem se estava acostumado a contratar
regularmente deixa de faz ê_1021.

O casa Aspen Skiing Co. v. Aspen HigíjlandsSkking Corp. foi um importante precedente através do qual a Suprema
Corte americana imputou a responsabilidade por conduta anticoncorrencial a uma empresa de esqui que rescindiu
um lucrativo relacionamento comercial com uma concorrente, e, posteriormente se recusou a vender tíquetes para
esse seu concorrente, mesmo a preços de varejo, como era feito no passado. Assim, estabeleceu-se que a extinção
de um contrato lucrativo e anterior pode ser um importante indicativo de uma conduta anticoncorrencial.
20

A recusa em contratar deve ter uma justificativa econômica plausível, sem que resulte na exclusão de um potencial

concorrente. Neste sentido, deve ficar claro que a recusa em contratar no é economicamente racional em um curto
período de tempo, vide, por exemplo, caso Novell ic. V. Microsoft Corp.
21

Handbook on Antitrust in Tecíjnology industries. American Bar Association, 2017. Págs. 301-302.

22

C-7/97. Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. MeadFaprFnt Zeitungs - und ZeFtschriftenverlag GmbH & Co. KG.

23

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro.

2009. Pg. 135.
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A Recusa de Contratar à Luz do Direito Brasileiro

No ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade de contratar (frente a uma

recusa injustificada de contratar) tem origem no princípio constitucional da livre concorrência.
Nos dizeres de José Afonso da Silva 21:

A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos
princípios da ordem econômica. Ele é uma manifestação da liberdade de
iniciativa e, para garanti-Ia, a Constituição estatui que a lei reprimirá o
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173,

Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar
o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência
contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A
Constituição reconhece a existência do poder econômico. Esta não é, pois,
condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é
exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado intervir para
coibir o abuso.

'Quando o poder econômico está passa a ser usado com o propósito de
impedira iniciativa de outros, com a ação no campo econômico ou quando
o poder econômico passa a ser o fator concorrente para um aumento
arbitrário de lucros do detentor do poder, o abuso fica manifesto'.

Essa prática abusiva, que decorre quase espontaneamente do capitalismo
monopolista, é que a Constituição condena, não mais como um dos
princípios da ordem econômica, mas como um fator de intervenção do
Estado na economia, em favor da economia de livre mercado. Pululam
leis antitrustes (..) (grifamos)

26.

Desta forma, um dos efeitos imediatos da positivaço constitucional do princípio da

livre concorrência é fazer com que em determinados casos, como por exemplo, quando houver

`SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 292 Ed. MalheFros, São Paulo, 2007. Pg. 795.
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a redução da oferta, aumento de preços, ou piora na qualidade de bens ofertados, a recusa de
contratar seja sancionada e possa haver a intervenção da autoridade estatal25.

27.

Na esfera antitruste, a recusa de contratar pode ser identificada claramente como
uma conduta anticompetitiva conforme prevê o inciso XI, do § 30 do art. 36 da Lei 12.529/201126
("Lei de Defesa da Concorrência"):

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente
de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por
objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados:
(.. )
3° As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam
infração da ordem econômica:

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das
condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais

28.

Ao analisar o mencionado inciso X127, Fábio Ulhôa Coelho afirma que:

[n]as relações de direito comercial (...) continua em plena vigência o
princípio da autonomia de vontade. Nenhum empresário é obrigado, por
qualquer norma jurídica em vigor no Brasil, a contratar a venda de suas

25

SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro.

2009. Pg. 24.
26

Além de constar flagrantemente no mencionado inciso XI, a recusa de venda pode ser enquadrada em diversos

outros incisos do mesmo rol exemplificativo constante do § 3' do art. 36 `, sendo considerada conduta
anticoncorrencial aquelas que possam produzir os efeitos de: ( ... ) III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas
ao mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de concorrente
às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; ( ... ); XII dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão
de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou
antFconcorrenciaFs; ( ... ).
27

Originalmente o autor se refere ao texto do art. 21, inciso XIII da Lei 8.884/94, que foi integralmente reproduzido
no inciso Xl da Lei 12.529/11. Vide COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Antitruste Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1995, Pág.

77-78. apud GONÇALVES, Priscila Brálio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito
concorrencial brasileiro. Universidade de São Paulo, 2008.
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mercadorias ou a prestação de seus serviços com outro empresário
intermediário de fornecimento. O fabricante tem o direito de
simplesmente não querer vender os seus produtos a determinado
comerciante, por motivos subjetivos, particulares, pessoais, que só a este
dizem respeito. (...) apenas se configura ilícita a recusa de venda se esta
foro instrumento de política empresarial restritiva; quer dizer, se, através
da recusa, puder se verificar o efeito de eliminação da concorrência,
domínio de mercado ou aumento arbitrário de lucros, então haverá
infração concorrência.

Caso não ocorram esses efeitos, sequer

potencialmente, a recusa de venda não tem importância para o direito
antitruste (grifamos)

29.

Nesse mesmo sentido concorda SAMPAIO28 :

(..) recusas imotivadas de contratação, ao constituírem barreiras, muitas
vezes economicamente intransponíveis, à construção de um ambiente
concorrencial e à disseminação de informações, afastam-se dos princípios
constitucionais econômicos e da cláusula geral de funcionalização do
contrato (art. 421 do Código Civil), tornando-se, assim, sancionáveis.
(grifamos)

30.

De acordo com a ex-Conselheira Ana Frazo:

A conduta exclusion ária pode se revestir de diversas formas, como a
interrupção abrupta de determinado contrato, a recusa de oferecer
produtos ou de fornecer informações, a negativa de licenciar
determinados direitos de propriedade intelectual ou de garantir o acesso
a essentialfacilities ou networks.

A relação que, à primeira vista, envolveria unicamente discussões
contratuais atinentes ao Direito Privado, pode assumir contornos
anticoncorrenciais quando se verifica que o contratante a quem foi
rechaçado o negócio é também um concorrente do fornecedor. 29
(grifamos)

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro.
2009. Pg. 24.
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FRAZÃO, ANA. Ob. cit. Pg. 458.
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Na jurisprudência do CADE no são raros os casos analisados acerca desta matéria.

O caso Power-tech / Matec 30 , por exemplo, trouxe importante discussão sobre a recusa de
contratar envolvendo mercados primários e secundários. Resumidamente, tratava-se da recusa
da Matec em fornecer a prestadores de serviços independentes, incluindo a Power-tech, insumos
para que estes pudessem consertar centrais telefônicas PABX fornecidas pela própria Matec.

32.

Naquela ocasião o Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior ponderou em sua

análise se: (i) os consumidores consideravam as centrais telefônicas e os serviços de manutenção
como produtos distintos ou se esses últimos eram considerados no cálculo dos custos do
primeiro; (ii) as informações necessárias para a mensurar os custos dos produtos estavam
disponíveis para os consumidores bem como se os custos associados à sua obtenção eram
excessivamente elevados; (iii) havia fechamento do mercado em face de altos custos associados
à troca dos equipamentos caso ocorresse um aumento dos preços dos serviços de manutenção;
e (iv) havia e como se dava a competição entre as empresas.

33.

Da análise do caso, o Conselheiro concluiu que os objetivos buscados pelos agentes

econômicos ao adotar práticas restritivas poderiam ser inferidos a partir dos efeitos das práticas,
ainda que potenciais. Uma vez que o resultado provável de uma prática fosse o fechamento do
mercado, potenciais eficiências seriam insuficientes para justificar o comportamento e evitar o
seu sancionamento. Desta forma, e ainda que pudessem ser constatadas eficiências associadas
à utilização de rede credenciada para prestação de serviços pós-vendas, o Conselheiro afastou a
argumentação trazida pela Matec e concluiu pela pratica de conduta anticompetitiva daquela
empresa31.

34.

Em outro caso onde foi analisada a recusa de contratar, o Shopping Center Norte,

localizado na cidade de São Paulo, estabeleceu com seus lojistas cláusula de raio impedindo-os
de abrir outras lojas em qualquer shopping localizado a menos de 1.000 (mil) metros daquele.
Conforme demonstrado nos autos do processo, o Center Norte 32 detinha uma participação de
69,90% (sessenta e nove inteiros e nove décimos por cento) e de 71,60% (setenta e um inteiros
e seis décimos por cento) no fatura mento das lojas em seu mercado.

35.

Diante da análise do caso, e, considerando (i) posição dominante no mercado

upstream, (ii) a constatação da existência de fechamento de mercado e o (iii) afastamento da

Vide Processo Administrativo n. 08012.000172/98-42.
31

GONÇALVES, Priscila Brólio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito concorrencial

brasileiro. Universidade de São Paulo, 2008.Pág. 269-270.
11 Vide

Processo Administrativo nQ 08012.002841/2001-13.
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racionalidade da conduta apresentada pelo representado, o CADE concluiu pela existência de
infração à ordem econômica.

36.

Mais recentemente33, nos autos do Processo Administrativo n2 08012.008855/2003-

11 em que se investigava suposta recusa de fornecimento de determinados tipos de cimento
para concreteiras no verticalizadas, especificamente em relação à recusa de contratar (recusa
de venda), o Conselheiro Relator` Paulo Burnier, afirmou em seu voto, seguido por unanimidade
em sessão plenária, que devem ser examinados três aspectos a fim de analisar a caracterização
do ilícito concorrencial da recusa de contratar:

•

Demonstração da recusa de venda ou da dificuldade imposta em relação comercial
prévia;

•

Ausência de justificativa razoável da recusa; e

•

Criação de dificuldade - i.e. danos à concorrência (evidenciando a necessidade do
produto/serviço e o poder de mercado do fornecedor).

37.

Do exame das decisões acima apontadas, seja na experiência internacional ou

nacional, pode-se concluir que a recusa de contratar de um modo geral deve ser analisada
casuistica mente, com especial atenção ao exame do mercado afetado, à existência de razões
comerciais/econômicas legítimas a justificar tal recusa e à potencialidade de se vislumbrarem
danos à concorrência e aos consumidores`.

38.

Dos elementos apontados acima pelo Conselheiro Burnier, a FOXBIT entende já ter

comprovadamente demonstrado em sua resposta aos 3, 4 e 5 do Ofício, que de fato há uma
recusa de venda e/ou dificuldade imposta pelo BB, BRADESCO, SANTANDER e ITAú ("BANCOS") na
contratação de serviços pela OFICIADA.

39.

Resta então, demonstrar a ausência de justificativa razoável para tal recusa, bem

como os danos à concorrência advindos das condutas dos BANCOS.

Nesse sentido, vide também voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo na Averiguação Preliminar n
08012.011463/2007-54 (Santa Casa de Arcos) e parecer da SG no Processo Administrativo n2 08012.004397/200502 (Companhia Portuária Baía de Sepetiba/MRS Logística/ANTAQ).
34

Vide item 55 e 56 do Voto do Conselheiro Relator.
SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro.

2009. Pg. 145.
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c)

Da caracterização da conduta anticoncorrencial

c). 1. Ausência de justificativa razoável para a Recusa de Contratar

40.

Os BANCOS jamais apresentaram justificativas objetivas ou razoáveis, que poderiam

revestir de licitude a recusa da abertura de contas correntes. Isto porque, inexistem tais
justificativas.

41.

O BB e o BRADESCO abriram e permitiram a movimentação das contas da FOXBIT por

longo período de tempo. Após o crescimento das atividades da OFICIADA, tentaram então encerrar
as contas, limitando-se a indicar cláusulas contratuais e a legislação que lhes permitiria resilir
unilateralmente contratos firmados com correntistas. Conforme se comprovará, no há
justificativa plausível para o encerramento das contas da FOXBIT pelos BANCOS senão a clara a
intenção de impedir o desenvolvimento das atividades da OFICIADA, senão, vejamos.

42.

(CONFIDENCIAL)

43.

No havia qualquer irregularidade nas informações prestadas pela FOXBIT. Note-se

que o mesmo banco parece ter esse critério rigoroso apenas com as empresas que podem
exercer alguma forma de concorrência em relação a ele. No vimos esse mesmo banco encerrar
contas de empreiteiras, partidos políticos, agências de publicidade e marketing, bem como de
empresários notoriamente confessos em crimes financeiros e que prestaram, sem dúvida,
informações irregulares36. Essa seletividade é flagrante e merece ser notada pelas autoridades
concorrenciais brasileiras.

44.

(CONFIDENCIAL)

45.

(CONFIDENCIAL)

36

Inclusive, segundo o noticiado, o Sr. Alberto Youssef - notório réu confesso e "doleiro" condenado na Operação

Lava Jato —teria utilizado 39 contas no Bradesco, 18 no ltaú, 13 no Santander e 11 no Banco do Brasil para realizar
transações fraudulentas de empresas cujas atividades eram ilícitas. No caso do Bradesco, além de hospedarem
contas fraudulentas, de empresas com atuações ilícitas, ainda segundo o noticiado, o banco executou contratos de
câmbio

apontados

pelos

investigadores

como

fraudulentos.

Vide,

por

exemplo

h ttps :7/economia. estadao. com. br/no tidas/geral, youssef-uso u-seis-bancos-para-la var-dinli elro-dapetrobras, 70002378859.

h ttps ://www. valor, com. br/politica/5530555/youssef-usou-seis-bancos-para-lavar-

dinh eiro-da-petrobras-diz-jornal? e https.11www.oantagonista.com/brasil/os-bancos-de-Voussef/?
em 15 de outubro de 2018.
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46.

No se pode conceber que a negativa para a abertura ou manutenção de conta

corrente seja motivada por ausência de interesse comercial. Ora, o interesse comercial dos
bancos é gerar receita com a movimentação bancária, sendo desinteressante apenas uma conta
corrente inativa ou que gere algum tipo de prejuízo pela existência de dívidas. Esse no é o caso
da FOXBIT.

47.

A FOXBIT já movimentou mais de (CONFIDENCIAL). Pela lógica e racionalidade

comercial, deveria haver uma fila de bancos comerciais querendo concentrar as transações de
um cliente com esse volume de movimentação.

48.

Ora, no detectado impeditivo de direito ou de fato para a recusa, no faz qualquer

sentido os BANCOS no desejarem vender seus produtos para a

49.

FOXBIT.

A importância desta constatação já foi ressaltada pelo CADE no passado, que

entendeu ser este um indicativo de intento anticompetitivo:

É de suma relevância trazer à tona o fato de que a escória que não foi
fornecida à Cimentos Liz não o foi a nenhuma outra empresa. Portanto,
houve diminuição dos lucros, fazendo com que essa retenção não fosse
racional do ponto de vista econômico, tampouco sob a ótica
em presarial. 37 (grifamos)

50.

Assim, a FOXBIT no vê outra razão para a recusa dos BANCOS em tê-la como cliente a

no ser a existência de motivação exclusionária e/ou de intensão de criar dificuldades para o seu
desenvolvimento.

51.

Tal fato é ainda mais relevante se considerar a existência de histórico de

contrataço38 entre as partes. Baseia-se este argumento na racionalidade de que a contratação
já se mostrou técnica e economicamente viável, de forma que resta excluído argumento de
inviabilidade para a realização do contrato.

52.

Segundo Ana Frazo:

Nesses casos, os tribunais ou autoridades da concorrência sentem-se mais
confortáveis para interferir, porque sabem que

é técnica e

' Vide Parecer PFE/CADE n2 245/2014, emitido pela ProCADE no Processo Administrativo n2 08012.010208/200522 (lntercement Brasil/Cimentos Liz). Pg. 17.
Vide Relatório da OCDE supramencionado. Pg. 40.
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economicamente possível fornecer o produto ou serviço, há menos

probabilidade da existência de uma justificativa objetiva para a revisa de
contratar, além de as negociações prévias fornecerem parâmetros,
especialmente de preços, que poderão ser utilizados como referência na
obrigação de fornecimento. (grifamos)39

53.

Continua a ex-Conselheira alertando que o rompimento repentino e injustificado de

um contrato revela má-fé da parte:

Assim, mesmo sob a ótica estritamente privada, a aplicação da boa-fé
objetiva e da função social do contrato impedem que relações contratuais
de direito ou defatojá estabelecidas sejam abruptamente interrompidas
sem uma justificativa legítima. (...) 40(grifamos)

54.

Calixto Salomão foi enfático ao apontar como ilícito concorrencial a interrupção

injustificada de contrato ente concorrentes:

A liberdade de iniciativa, é evidente, não implica a faculdade de,
injustificadamente, descontinuar relações contratuais de direito ou de
fato, já estabelecidas.
(...)
Assim, em caso de rompimento não justificado por razões negociais
evidentes de relações contratuais já existentes há indício de objetivo
concorrencial.41 (grifamos)

55.

É exatamente o que ocorreu com o BB e o

BRADESCO.

Em ambos os bancos, a FOXBIT

mantinha conta corrente desde 2014. Em 2017 foi surpreendida com o encerramento imotivado
de suas contas por esses bancos.

56.

A ausência de justificativa para tal ato sem dúvida indica má-fé, pois esperar-se-ia de

um agente racional a tentativa de solucionar qualquer questão para dar continuidade aos
serviços e, assim, continuar auferindo lucros.

57.

Mesmo para os demais BANCOS, i.e. ITAÚ e SANTANDER, parece clara a má-fé. O hú

recentemente teve a aprovação da aquisição da corretora XP pelo CADE, e, a XP já demonstrou
FRAZÃO, Ana. Ob. cit. Pg. 461.
4c:

FRAZÃO, Ana. Ob. cit. Pg. 457.

41

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. As Condutas. Ed. Malheiros. 1@ ed. São Paulo. Pg. 234 e 245.
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firme interesse no ingresso no mercado de bitcoin, inclusive registrando a marca "XP Bitcoin" e
contratando um dos maiores especialistas em bitcoin, Fernando Ulrich, como economista
chefe42'43. Recentemente, anunciou, oficialmente, seu ingresso no mercado de negociação de
cri ptomoedas44.

58.

O SANTANDER, por sua vez, anunciou investimento multimilionário e união com outras

instituições financeiras para a criação da sua criptomoeda45 . O problema, portanto, no seria
técnico ou de segurança, mas, sim, de concorrência. O SANTANDER já enfrentou essa questão
recentemente na Europa e voltou atrás, passando a aceitar as operações envolvendo exchanges
de criptoativos46 .

59.

Conforme já destacado, tampouco deve-se falar de questões de compliance. A

seletividade desse argumento seria absurda.

60.

Em primeiro lugar, no ha nada que desabone ou desacredite a FOXBIT. Os bancos são

incapazes de apontar qualquer evidência de mal comportamento ou de envolvimento da FOXBIT
em qualquer prática ilegal no sistema financeiro nacional.

61.

Em segundo lugar, os controles e políticas de compliance da FOXBIT podem ser

comparados com as melhores práticas das instituições financeiras atuantes no Brasil.

62.

Finalmente, o Brasil tem acompanhado inúmeros casos de corrupção, lavagem de

dinheiro, evasão de divisas e outros crimes; todos eles praticados com algum grau de utilização
do Sistema Financeiro Nacional tradicional - i.e. os bancos. No obstante, no se observa
encerramento de contas de partidos políticos, dos próprios políticos ou de empresas
confessadamente envolvidos em esquemas criminosos. Nem se menciona aqui o fato de que
presidentes de instituições financeiras estão indiciados criminalmente por suposto envolvimento
em crimes financeiros e fiscais. Portanto, no há o menor espaço para se falar em compliance

42

Vide fj ttp :1/economia. estada o. com. hr/hlogs/coluna-do-hroad/xp-contrata-fernando-ulrich-como-economistacfefe-de-criptomoedas/,últFma visita 15 de outubro de 2018.
O mercado especula inclusive, que em breve, a XP lançará uma corretora de criptomoedas. Vide
h ttps ://portaldohitcoin. com/xp-in vestimentos-criar-corretora-hitcoin/, último acesso em 15 de outubro de 2018.
Vide h ttps :1/economia. uol. com. hr/noticias/hloomberg/201 8/09/20/a-con tragosto-xp-entra-no-mercado-decriptomoedas.ftm , última visita 15 de outubro de 2018.
h ttps://br.sputniknews. com/economia/201 70901 9250469-cri ptomoeda-hancos-m undiais -bitcoin/, último
acesso em 15 de outubro de 2018.

11 Vide

11 Vide

http://economia.estadao.com. hr/noticias/geraIsantander-de-portuga1-voIta-a-aceitar-transacoes-1igadasa-bitcoin7OOO2156176, último acesso em 15 de outubro de 2018.
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nesse contexto. O compliance aplicado seletivamente no é compliance, é instrumento de
distorção da concorrência.

0.2. Dos efeitos anticompetitivos das condutas dos BANCOS

63.

A recusa dos BANCOS em ofertar serviços bancários gera efeitos negativos que afetam

a competitividade da FOXBIT47 , do mercado, e, consequentemente, diminui o bem-estar do
consumidor. Há que se ressaltar: (i) o prejuízo material, com aumento de custos; e (ii) o prejuízo
intangível, incluindo a perda de clientes e redução da atratividade do negócio da empresa.

64.

Em parecer emitido no âmbito do Processo Administrativo n2 08700.001743/2014-

25, já se reconheceu os efeitos deletérios de práticas exclusionrias lato senso, in verbis:

Efeitos negativos decorrentes da prática
82. Práticas exclusionárias, ainda que direcionadas a apenas um agente
econômico, podem ser danosas à concorrência por reduzir as opções
disponíveis ao consumidor, mitigar investimentos em inovação, provocar
aumento de preços, dentre outras consequências negativas ao ambiente
econômico.

65.

Há uma série de custos que têm sido gerados em virtude da estratégia exclusionária

dos BANCOS. Dentre eles, pode-se destacar:

(CONFIDENCIAL)

66.

Por conta de no se ter acesso aos grandes bancos, ou ter acesso limitado a seus

serviços, a FOXBIT tem sido obrigada a contratar mais funcionários do que deveria para que seja

A importância dos serviços bancários, no contexto do presente caso, é inexorável e notória. Seria desnecessário
discorrer sobre o tema. Porém, para prover o contexto completo do caso, faz-se indicação da importância dos
serviços bancários para as atividades da F0xBIT. O presente caso trata de clara dependência em sentido amplo. As
atividades da FoxBlTdependem do acesso aos serviços bancários para serem realizadas, na medida em que a OFICIADA
necessita manter contas correntes para receber os valores investidos pelos clientes e também para depositá-los em
suas contas correntes quando da venda de bitcoins. As contas correntes no são substituíveis, pois no se pode
conceber uma maneira segura e fácil de transferir valores em moeda corrente que no por transferências bancárias.
Com a elevada concentração do setor, o acesso aos grandes bancos é imprescindível para que se tenha maior
eficiência. Embora a Foxair possa abrir contas bancárias em outras instituições financeiras e ter condições técnicas
de desenvolver suas atividades desta forma, a indisponibilidade de contas correntes nos principais bancos brasileiros
impacta negativa e significativamente o seu negócio. Quando se trata de serviços digitais, qualquer dificuldade ou
diminuição da comodidade proporcionada ao cliente gera aumento de custo e fuga de clientes.
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possível validar operações e garantir a segurança e precisão das informações pertinentes à sua
operação.

67.

Um exemplo das atividades extraordinárias realizadas pelos funcionários da

FOXBIT,

é

a conciliação manual de depósitos. Tendo em vista a impossibilidade de obtenção de relatórios
de depósitos com identificação de remetentes, os funcionários da

OFICIADA

precisam conciliar,

em uma planilha, os pagamentos identificados no extrato da conta com as solicitações feitas
pelos clientes na plataforma. Os valores somente são disponibilizados ao cliente na plataforma
uma vez que a transferência é confirmada no extrato bancário. Caso recebesse o relatório do
banco, poder-se-ia automatizar essa validação.

68.
FOXBIT

Outro exemplo é o cadastro manual e individual de cada conta corrente para qual a
precisa depositar os saques feitos pelos clientes. Atualmente, quando um cliente solicita

o saque de valores, este deve informar os dados de sua conta corrente para que então um
funcionário da

FOXBIT

cadastre a conta corrente na lista de beneficiários de transferências e

realize a operação. Em condições normais de utilização de contas bancárias empresariais, haveria
a possibilidade de cadastro de contas correntes de cliente em lotes, o que facilitaria e agilizaria
esse trabalho.

69.

Tendo em vista a natureza da atividade da

FOXBIT,

i.e. prestação de serviços de

intermediação, um dos maiores custos operacionais da empresa é mo de obra. Essa pressão de
custo gera uma perda de mais de (CONFIDENCIAL)

70.

Os procedimentos feitos manualmente levam tempo e estão sujeitos a maior

lentidão e erro humano. Para a

FOXBIT

que, como descrito acima, atua como uma bolsa de

bitcoins, o tempo das transações é essencial. Atrasos no atendimento ao cliente e
disponibiIizaço de valores aos clientes na plataforma, retardam e até inviabilizam operações de
transferência.

71.

As restrições impostas pelos

BANCOS

também forçam a

FOXBIT

a investir em sistemas

de automação que mimetizam serviços ordinariamente oferecidos pelos

BANCOS.

(CONFIDENCIAL)

72.

Outro aspecto é que os

transações diárias que a

73.

BANCOS

se recusam a aumentar o limite de crédito para as

FOXBIT realiza.

Tendo em vista o porte da OFICIADA e a efetiva necessidade de realizar operações além

do limite estabelecido unilateral e arbitrariamente pelos

BANCOS,

houve a necessidade de se
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adquirir os serviços de empresa que realiza pagamentos aos clientes. O serviço tem custo anual
de aproximadamente (CONFIDENCIAL)

74.

(CONFIDENCIAL)

75.

Além disso, houve a necessidade de contratação de advogados para ingressar com

medidas judiciais para manutenção das contas. Esse custo também no teria existido no fossem
as restrições infundadas e ilegais impostas pelos BANCOS.

76.

Entre custos diretos e indiretos, estima-se que as condutas dos BANCOS já geraram

mais de (CONFIDENCIAL). Para uma empresa nova, criada por jovens empreendedores e em
mercado ainda incipiente, esse investimento desnecessário é elevadíssimo.

77.

(CONFIDENCIAL)

A manutenção da base de clientes é diretamente proporcional à
manutenção da qualidade dos serviços prestados. A deterioração dos
serviços levará àfuga de clientes, na velocidade de um dique.48

c).3. Do Poder de Mercado dos BANCOS

78.

O primeiro passo em qualquer análise de condutas anticoncorrenciais é a verificação

de poder de mercado, que revela, em última instância, a potencialidade de condutas terem
efeitos significativos no mercado.

79.

Como é de conhecimento deste E. CADE, a atuação Sistema Financeiro Nacional

("SFN") é dividida nos mercados monetário, de crédito, de capitais e de câmbio. São diversas as
instituições que operam no SFN como bancos e caixas econômicas, cooperativas de crédito,
corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento, etc49 .

Parágrafo 32, do Voto Vogal do Cons. Alexandre Barreto de Souza (SEI 0455205).
11 Mais

informações sobre as instituições envolvidas no SFN podem ser encontradas no site do Banco Central:

h ttp://www. bcb. go v. hr/pre/composica o/com posicao. asp.
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80.

Os bancos comerciais e múltiplos são os principais operadores do SFN50, atuam em

diversos mercados e ofertam uma variada gama de produtos e serviços, incluindo os serviços de
conta corrente (depósito à vista).

81.

Segundo informações do BACEN, a estrutura do mercado de serviços bancários pode

ser averiguada por total de ativos e também por número de clientes:

MERCADO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
20%
Outros
36%

ltaú-Unibanco
19%

Santander
10%

Bradesco

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Banco Central. Considerando o Total de Ativos detidos
por Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Bancos Múltiplos com carteira comercial e Conglomerados
Bancários 1 e II. Dados de junho de 2018, disponíveis em: /ittps://www3.bch.gov.br/ifdata/ . Último acesso
em 15 de outubro de 2018.

82.

Verifica-se que os BANCOS so os maiores bancos no mercado brasileiro, alcançando

participação de mercado conjunta de 64% (sessenta e quatro por cento). Embora haja no
mercado alternativas para serviços financeiros, estas instituições representam apenas uma
pequena parcela do mercado e possuem um número diminuto de correntistas.

83.

No presente caso, a importância dos BANCOS também pode ser medida pelo seu

número de clientes. Os BANCOS detêm, em conjunto, 68% (sessenta e oito por cento) dos clientes
bancários:

50

Para os fins desta Representação, o termo bancos' referir-se-á apenas a bancos comerciais e múltiplos.
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ADVOGADOS

NÚMERO DE CLIENTES

Fonte: elabora ço própria com base nos dados do Banco Central. Considerando a Quantidade de Clientes
de Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Bancos Múltiplos com carteira comercial e Conglomerados
Bancários 1 e II. Dados de Junho de 2018, disponíveis em: /ittps://www3.hch.gov.br/ifdata/ . Último acesso
em 15 de outubro de 2018.

84.

No restam dúvidas de que os BANCOS têm elevado poder de mercado, o suficiente

para que suas condutas tenham impactos deletérios significativos aos seus concorrentes, novos
entrantes e usuários de serviços bancários51.

III.

RACIONALIDADE DA CONDUTA ANTICOMPETITIVA DOS BANCOS

85.

No há outra explicação para a conduta dos BANCOS que no seja a de restringir,

dificultar e obstar o desenvolvimento de empresa inovadora que desafia posição de mercado
deles ou que representa concorrente vigoroso para sua letárgica intenção de ingressar em novos
nichos, seguida de paquidérmica velocidade para acompanhar tal evolução.

51

Essa estrutura de mercado, por si só, demonstra o potencial lesivo da atuação dos

BANCOS.

Segundo a OCDE "A

empresa que recusa tem que deter posição dominante em algum produto ou serviço. O preciso grau de dominância
exigido varia de país para país. Em alguns países, o grau de dominância exigido é algo - isso é, a empresa que recusa
precisa ofertar um produto "essencial", ou ser um "parceiro comercial inevitável". Em outros países, é suficiente
que rivais sejam colocados em desvantagem significativa pela recusa." (tradução livre). Vide original em Relatório
da OCDE supramencionado. Pg. 12.

ADVOGADOS

86.

VERSÃO PÚBLICA

Esse cenário se dá pelo simples fato de que o mercado em que os BANCOS atuam está

extremamente concentrado, os ganhos são monopolísticos e no há incentivos para inovação,
visto que atuam de forma a restringir a pressão competitiva dos agentes entrantes.

87.

Prova cabal da tentativa de controlar o mercado de criptomoedas no Brasil é o recém

anunciado ingresso da XP na "bolsa" de criptomoedas. Em tempo, a XP no deve ter qualquer
problema em manter suas contas e obter serviços bancários...

88.

No menos relevante é o fato de que a popularização do bitcoin tem o potencial de

acelerar o processo de desbancarizaço to advogado por autoridades brasileiras e estrangeiras.

a)

89.

Concentração e Verticalizaço Bancária

A concentração bancária gera efeitos negativos ao bem-estar social e também ao

desenvolvimento do país. Tanto é assim, que o Banco Central tem desempenhado papel
relevante para tentar reverter esse cenário, bem como tem mostrado bastante entusiasmo com
a evolução tecnológica e o processo de "democratização" dos serviços financeiros no País. Em
seu pronunciamento quando do Seminário de Economia Bancária e Crédito`, o então Presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou:

Este seminário apresenta-se como uma excelente oportunidade de
avaliação das iniciativas prioritárias adotadas pelo Banco Central para
aumentar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros. Essas ações têm
como objetivo primordial a redução dos spreads bancários e a
democratização do acesso ao crédito por parte da população brasileira e,
em particular, da pequena e média empresa, ampliando a geração de
oportunidades e empregos.

90.

Também no é à toa que o Senado Federal esta incluindo a concentração bancária na

sua pauta de estudos`.

52

Vide <https://www.bcb.gov.br/ftp/rel economia bancaria credito.pdf>. Último acesso em 15 de outubro de

2018.
.53

<http://www.valor.com.br/financas/4916382/concentra cao-banca ria-en tra-na-mira-de-comissao-doVide:
senado>. último acesso em 15 de outubro de 2018.
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91.

Em recente audiência no Senado Federal, o atual presidente do Banco Central, Ilan

Goldfajn, reconheceu o baixo nível de concorrência no setor bancário e a necessidade de
aumenta-ia para fomentar as políticas públicas pretendidas:

Na questão da concorrência, como vamos lidar com isso? Precisamos de
alguma forma incentivar que os bancos concorram entre si, pequenos e
médios, e inclusive cooperativas. Têm muitos bancos pequenos e médios.
Temos de dar capacidade de eles concorrerem`

92.

A concentração e integração vertical do setor é preocupante e têm gerado margens

elevadas. É justamente para defender o status quo e esse nível supracompetitivo de margens
que os bancos resistem às inovações no mercado. Qualquer pressão para aumentar a
concorrência no setor coloca em risco tais margens e ganhos dos BANCOS. Seria evidente que um
agente racional tentasse impedir ou retardar o ingresso de novos concorrentes.

93.

A preocupação com a concentração bancária no existe apenas no Brasil. Depois de

muitas investigações, respostas formais de bancos e de documentação levantada, o governo
britânico publicou um extenso relatório juntando as informações de estudos do setor em agosto
de 2016 sobre competição em bancos de varejo e propuseram um pacote de muitas medidas
que inclui (mas no se limita): manter dados abertos de preços de serviços e de políticas de
elegibilidade para empréstimos; abertura de indicadores de qualidade de serviço dos bancos; um
programa de pesquisa para prover aos consumidores informações sobre benefícios de suas
contas, benefícios em mudanças de contas e cooperação plena dos bancos para prover dados de
seus produtos e serviços; dar maior transparência para os consumidores terem consciência das
tarifas do cheque especial e limitar o número de tarifas desse instrumento; medidas para que
consumidores consigam comparar produtos e serviços entre bancos, e facilitar abertura de
contas; entre muitos outros.

94.

O relatório destaca que de todas as medidas discutidas, o desenvolvimento dos

sistemas de Open Banking (APIs abertas) tem o maior potencial para transformar a competição
no mercado de bancos de varejo`. O pacote também abrange medidas para tentar aumentar o

`V ide: <. htto.11q1.globo.com/~conomia/~oticia/~oldfa/~-diz-que-queda-do-/uro-contribuira-oara-crescimento-edefende-reformas.ghtmI>. Último acesso em 15 de outubro de 2018.
Vide: United Kingdom. Com petition & Markets A uthority. Retail Banking Market Investigation: Final Report. A ugust
9, 2016,

disponível em: <h ttps ://assets. publisliing.servi ce. gov. uk/media/57ac9667e5274a0f5c00007a/retailbanking-market-investigation-fuII-final-report.pdf>. Último acesso em 15 de outubro de 2018.

Ob. Cit. Pg. 37.
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engajamento do cliente, de modo a educa-lo e conscientizá-lo no sentido de rever seus produtos
bancárias e encorajá-lo a comparar os serviços.

95.

A verticalizaço no setor também explica a ausência de lógica da conduta dos bancos

e desnuda o caráter ilegal. A verticalizaço ocorre quando um mesmo agente econômico atua
em estágios distintos de uma mesma indústria ou mercado. As consequências da verticalizaço
no mercado no são necessariamente positivas ou negativas.

96.

Os filiados à Escola Neoclássica de Chicago, geralmente consideram a verticalizaço

positiva por entenderem que gera ganhos de eficiência diante das imperfeições de mercado. J
os adeptos da Escola Pós-Chicago apontam possíveis riscos nas integrações verticais,
principalmente pelo potencial de criação de barreiras e/ou dificuldades ao ingresso ou
manutenção de concorrentes.

97.

Dentre os riscos inerentes ao processo de verticalizaço, podemos destacar os

seguintes:

•

Abuso de posição dominante: a integração vertical, quando há baixo nível de
concorrência em mercado a montante e facilidade de monitoramento do mercado
a jusante, pode gerar condições para a eliminação da concorrência 57.

•

Elevação de barreiras à entrada: um dos efeitos da integração vertical pode ser a
elevação de barreiras à entrada, eliminando ou dificultando o ingresso de novos
agentes no mercado.

•

Discriminação de agente e elevação artificial de preço (price squeeze): a
integração vertical pode resultar em pressão e aumento do preço de concorrentes,
inclusive com a cobrança de valores diferentes e/ou injustificados de concorrentes
no mercado a jusante.

•

Exclusão de concorrente e fechamento de mercado: a integração vertical, aliada
ao monopólio e/ou ao alinhamento de concorrentes em mercados concentrados,
pode resultar em processos de exclusão (coordenada e/ou resultante de
paralelismo de conduta) de concorrentes atuais ou potenciais.

98.

Exemplificativam ente, o economista e ex-Conselheiro do E. CADE, Cleveland Prates,

analisou a concentração no setor de cartões de pagamento e concluiu:

11 Vide:

Orientações para a apreciação das concentrações no horizontais nos termos do Regulamento do Conselho

relativo ao controlo das concentrações de empresas. Jornal Oficial da Unido Europeia. 18 de outubro de 2008.
Disponível em: <h ttp ://eurlex.europa.eu/L exUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:2 55:000G:0025:p t:PDF>. Último
acesso em 15 de outubro de 2018.
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(...) há um problema específico que, se não resolvido, impedirá que os
preços praticados no mercado de cartões se reduzam aos níveis
desejados, qual seja: a ausência de competição efetiva.
(...)
De uma maneira geral, os principais problemas concorrenciais apontados
no setor estão relacionados: Ao nível de verticaliza ção hoje vigente;
exclusividades de bandeiras; e à ausência de compartilhamento da
infraestrutura de rede. (...)
A verticaliza ção, principalmente em mercados concentrados, gera
incentivos à adoção de práticas discriminatórias, elevando as barreiras à
entrada no setor e dificultando a atuação de empresas menores, seja no
mercado de crédito bancário, seja no mercado de credenciamento.
Exemplos de condutas deste tipo passam pela descrimina ção de preços,
compressão de margens de lucros e adoção de práticas de subsídios
cruzados.
No caso brasileiro, três das maiores instituições financeiras têm se
verticalizado sobremaneira, ocupando parcelas significativas nos vários
segmentos (de fornecimento de crédito, credenciamento e emissão), fato
que suscita fortes preocupações em termos de concorrência e estímulo à
inovação.

Em realidade, os princípios pró-competição da regulação hoje vigente
devem ser acompanhados de medidas fiscalizató rias e até mesmo
punitivas, no caso de postergações ou descumprimentos de normas
reg ulatórias.
Já ao Cade cabe, de maneira complementar, evitar concentrações
excessivas neste mercado (inclusive casos de verticaliza ções) e identificar
e punir eventuais estratégias comerciais que impliquem restrição à
concorrência.58

11 Prates, Cleveland. Competição no mercado de cartões de crédito. in Comunicação Corporativa. Exame. Vide:
<íj ap.1
- /exame. abril. com. br/negocios/dino/competicao-no-mercado-de-cartoes -de-credito-sh tmb'. Último acesso

em 15 de outubro de 2018.
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Vale mencionar ainda a anotação de Marcelo Nunes de Oliveira, Coordenador-Geral

de Análise Antitruste da d. SG, ao concluir sua apresentação sobre a "Concorrência no mercado
de meios de pagamento", em evento realizado pelo Banco Central em novembro de 2016:

Conclusões
•

A verticalização do mercado contribui para a criação de incentivos à
discriminação de concorrentes;

•

Tais práticas dificultam: (i) a entrada de novos agentes; e (ii) a efetiva
rivalidade entre incumbentes e entrantes;

•

Poucas entradas ou entradas pouco efetivas impossibilitam o aumento
da rivalidade;

o

Resultado: manutenção do status quo, com uma estrutura marcada
pela concentração econômica"

100.

Por fim, vale citar trecho do recente voto da Conselheira Cristiane Alkmin em que

destaca que a elevada concentração bancária tem efeitos negativos ao bem-estar social:

Deveras, se for tomado a concentração dos cinco maiores bancos (C5), de
acordo com o BIS, o Brasil é o 4o país mais concentrado do mundo,
perdendo para o Japão, Espanha e Canadá (..). Quando a comparação
considera a dimensão territorial de cada país, Japão e Espanha saem da
lista, mas Brasil e Canadá seguem liderando o ranking, sendo dois outliers
(..
Esta elevada concentração tem consequências. De fato, não parece
estranho que o grau de satisfação dos clientes no varejo no Brasil é muito
baixo ()60

b)

101.

Movimento contra a Desbancarizaço

Muito em consequência do atual cenário do setor bancário, houve um investimento

expressivo no Brasil para o desenvolvimento de produtos, serviços e ofertantes alternativos para
os serviços bancários.

Vid e :<h ttp://www. bcb. gov. br/pom/spb/seminarios/2015 !ISemArranjos/PaineIG-3-Marcelo OIiveira.pdf>. Último
acesso em 15 de outubro de 2018.
60

Parágrafos 4 e 5, do Voto Vogal da Cons. Cristiane Alkmin (SEI 0455496). Vide Ato de Concentração n

08700.004431/2017-16. Requerentes: Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A.

ADVOGADOS

102.

VERSÃO PÚBLICA

Para Peter Poon, diretor do canal de estratégia e chefe da área de inovação digital da

BMO Financia! Group, na ocasião do seminário American Banker's Retail Banking 2017, ocorrido
em março daquele ano:

"We always admire how fintechs have that singular customer focus and
they put thatfocus to solve an industry prob!em.
"Their mindsetstarts with 'customerfirst1' they can think about the legacy
constraints after. From a legacy perspective, they can be a shock to the
system for a larger bank.

103.

As fintechs têm exercido importante papel de desafiadores do status quo no setor

financeiro, tal como concorrentes maverick. Vale lembrar:

Empresas mavericks são aquelas que apresentam um nível de rivalidade
do tipo dísruptívo.
Geralmente são empresas com um baixo custo de produção e uma baixa
precificação que força os preços de mercado para baixo ou empresas que
se caracterizam por sua inventívídade e estimulam a permanente
inovação no segmento em que atuam. Nesse sentido, sua presença
Independente no mercado pode disciplinar os preços das empresas com
maior market share. 51 (grifamos)

104.

Interessante notar que a própria literatura especializada reconhece que a evolução

do setor financeiro às vezes surge do conflito entre o novo e o velho. Evans e Schmalensee62
explicam como o litígio alterou o mercado financeiro, os conflitos concorrenciais daí advindos e
como as autoridades de defesa da concorrência foram essenciais para preservar o processo
evolutivo do setor.

105.

O surgimento de agentes e tecnologias disruptivas gera fuga de clientes e

investimentos e preocupa os bancos tradicionais. De acordo com a Conselheira Cristiane Alkmin:

.. é a primeira vez na história recente do Brasil que os bancos - que
agem em um mercado oligopo!izado e concentrado - estão sendo

' Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal elaborado pelo E. CADE, disponível em
<íj ttp://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias do Cade/guia-guia-de-achori:ontal.pdf>. Último acesso em 15 de outubro de 2018.
11Idem.
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contestados de forma efetiva, com novos players inovadores atuando
com tecnologia disruptiva e aumentando o bem-estar do brasileiro
comum. Essa transformação, contudo, conquanto seja muito recente,
por ser efetiva, está incomodando os bancos

106.

Também o Conselheiro Relator Paulo Burnier destacou que a fuga de capital dos

grandes bancos é efeito do movimento disruptivo:

Em realidade, verifica-se que a XP foi pioneira no movimento disruptivo
que o setor financeiro experimenta atualmente, chamado de
"desbancarização". O termo indica o surgimento de novos concorrentes
em mercados nos quais, tradicionalmente, apenas bancos atuavam. A XP
tem crescido por meio da conquista de clientes dos bancos tradicionais,
provocando evasão de grandes quantias antes aplicadas nessas
instituições, cujos clientes migraram para a XP em razão de sua
plataforma aberta de distribuição de diversificados produtos financeiros.
De fato, a XP foi pioneira (first mover) nesse novo modelo de negócios e
tem exercido importante papel de rivalidade no setor, com impactos
importantes de qualidade e preço aos consumidores neste segmento do
mercado.

107.

(...)64

Também a d. SG destacou que as tecnologias estão atraindo clientes anteriormente

atendidos exclusivamente pelos bancos:

(..) aparentemente as instituições tradicionais não mais atendem às
demandas da sociedade por produtos de qualidade, preços acessíveis e
menor burocracia na prestação dos serviços, lacuna que vem sendo
preenchida por diversas empresas que se valem de novas tecnologias e
modelos de negócio para suprir a demandas dos consumidores,
aproveitando exatamente a ineficiência ou incapacidade das empresas
tradicionais. (.. )65
108.

Com a fuga de clientes e investimentos, ha redução nos lucros dos bancos. Note-se

que os ganhos dos bancos brasileiros com a intermediação bancária so generosos. Reflexo disso

Parágrafo 26, do Voto Vogal da Cons. Cristiane AIkmin (SEI 0455496), no Ato de Concentração n2
08700.00443112017-16.
Parágrafo 222, do Voto do Cons. Relator Paulo Burnier (SEI 0454445), no Ato de Concentração n2
08700.00443112017-16.
Parágrafo 224, do Parecer Técnico SG n2 24 (SEI 0425437), no Ato de Concentração n2 08700.004431/2017-16.
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é que o spread bancário brasileiro já é o segundo maior do mundo, ficando atrás somente de
Madagascar:

Spread Bancário 2016
-
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Fonte: Banco Mundial. DFsponível em: h ttp ://wdi. worldbank.org/tahle/5.5. ú ltimo
acesso em 15 de outubro de 2018.

109.

De acordo com a d. SG, a entrada de um novo concorrente pode gerar basicamente

três comportamentos dos concorrentes tradicionais:

Com a intensificação do processo competitivo, a resposta dos
incumbentes nesses mercados pode variar entre jurisdições e a depender
do mercado envolvido. Contudo, três cenários englobam a maioria das
possíveis respostas dos incumbentes e, a depender da forma com que a
reação dos agentes tradicionais ocorra, impactarão na atuação da
autoridade antitruste. Segundo a OCDE, as seguintes ações são possíveis
de serem verificadas:
•

Inovação e competição: a primeira possível reação, e a mais desejável
sob o ponto de vista competitivo, seria a competição no mérito, que
forçaria essas empresas a inovarem para enfrentar o novo modelo de
competição imposto pelos entrantes. O resultado desse movimento
seria o lançamento de mais produtos, de melhor qualidade e/ou preços
mais baixos, não demandando intervenção da autoridade;

•

Adaptação ou aquisição: outro resultado possível seria uma
cooperação entre incumbente e novo entrante, por meio de parcerias
ou mesmo a aquisição. Nesse caso, tais movimentos demandariam
uma intervenção sob a perspectiva do controle de estruturas,
avaliando os efeitos da operação sobre o ambiente competitivo.
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Segundo a OCDE, o impacto nesses cenários é pouco claro e deve ser
feito caso a caso;
•

Ações defensivas ou exclusionárias: o terceiro cenário é o menos
desejável, e também aquele que demanda uma atenção mais incisiva
da autoridade de defesa da concorrência. Frente à competição imposta
por novos entrantes, os incumbentes poderiam adotar estratégias
defensivas, seja por meio de influência sobre questões regu!ató rias (ou
de auto-regulação) que desconsiderem os entrantes ou tenha por
objetivo prejudicá-los; ou por meio de comportamentos
anticompetiti vos com tendência à exclusão de concorrentes. 1,66

110.

Certamente, seguindo o processo concorrencial natural, esperar-se-ia a redução de

preços ao consumidor com a redução do patamar de retorno do setor, uso de escala e outros
elementos legítimos para ganhar competitividade, mas no é esse o caminho trilhado pelos
BANCOS. O próprio CADE lidou recentemente com duas das reações indesejadas dos BANCOS

quando diante de um agente disruptivo.

111.

Em fevereiro de 2018, o CADE instaurou Inquérito Administrativo67 contra os BANCOS

e outros bancos comerciais para investigar práticas exclusionrias e imposição de dificuldades
para o desenvolvimento de concorrentes em mercados verticalmente relacionados:

80. (..) em relação às dificuldades encontradas pelo Representante em
relação à contratação do serviço de débito automático, a instrução
realizada trouxe indícios suficientes de que os Bancos Representados
poderiam estar utilizando seu poder de mercado para limitar ou
prejudicar a concorrência no mercado de cartões de crédito, quer seja por
meio de recusa à contratação, cancelamento ou imposição de barreira
com preços discriminatórios.
(.. )
82. Por fim, em relação à alegação de dificuldade ou restrição total ao
acesso a informações essenciais (extrato intraday), a instrução realizada
trouxe indícios suficientes de ações anticoncorrenciais para limitar ou
prejudicar a concorrência no mercado de cartões de crédito. Assim,
sugere-se a continuidade da investigação em relação aos bancos
Bradesco, Itaú e San tander. "

Parágrafo 243, do Parecer Técnico SG n2 24 (SEI 0425437), no Ato de Concentração n2 08700.004431/2017-16.
' Inquérito Administrativo n2 08700.003187/2017-74.
Nota Técnica n2 12/2018 (SEI 456175), que motivou a instauração do Inquérito Administrativo.
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112.

No Ato de Concentração entre ITAÚ e XP Investimentos, a Conselheira Cristiane

Alkmin defendeu que a operação tratava, em verdade, da tentativa do banco em excluir a
concorrência:

(..) trata-se de uma competição que tem começado a estorvar, mas tem
o potencial de perturbar muito mais (se o Cade reprovar hoje) e de mudar,
no médio prazo, os market shares neste mercado, em prejuízo dos bancos
de varejo e em favor das plataformas abertas. O !taú quer frear esta
potencialidade; quer acabar com este competidor enfadonho, chato,
quiçá um tanto inoportuno.69 (grifamos)

113.

Completou o Conselheiro João Paulo de Resende:

Nesse cenário, teríamos a bancarização do mercado da desbancarização,
ou a rebancarização das alternativas de investimentos, em especial para
)70
o varejo. (...
...
114.

O Conselho Monetário Nacional ("CMN") também tem tomado iniciativas para frear
intentos anticompetitivos dos bancos. Recentemente, editou a Resolução CMN n2 4.649 71,
vedando aos bancos limitar ou impedir o acesso de instituições de pagamento e de outras
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a certos produtos e serviços.

115.

Assim, no é só plausível a prática de condutas anticompetitivas ora reportadas por

parte dos BANCOS, como já vêm acontecendo em outros mercados.

116.

O mercado de bitcoin pode reduzir a atividade de intermediação financeira, como,

por exemplo, no caso dos produtos e serviços relacionados a meios de pagamento. Ressaltou o
SANTANDER no relatório de setembro de 2016, quando analisando os efeitos do Bitcoin nos

produtos e serviços por ele ofertados:

Adquirentes e bancos emissores (negativo): Acreditamos que a Gelo (...)
poderia ser materialmente afetada pela aceitação de bitcoins, uma vez

Parágrafo 56, do Voto Vogal da Cons. Cristiane AIkmFn (SEI 0455496).
`Parágrafo 32, do Voto Vogal doCons.Joo Paulo de Resende (SEI 454163).
11 Disponível

em:

<fj ttp://www. bcb. go v. hr/pre/norm ativo s/husca/norm ativo. asp ?numero=4649& tipo=Resolu%C3%A 7%C3%A3o&da
ta=28/3/2018> Último acesso em 15 de outubro de 2018.
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que todo seu modelo de negócios poderia ser desafiado

-faturamento

bruto de MDR e POS estariam em risco, e o mesmo se aplica à taxa de
intercâmbio que o banco cobra. (..
117.

Apesar de os bancos estarem investindo para explorar a tecnologia do blockchain

para tornar as operações de transferência mais ágeis e seguras, fato é que isso tomará tempo e
no necessariamente reduzirá as taxas cobradas por essas instituições.

118.

No há dúvidas de que a redução da utilização dos serviços bancários tem o potencial

de atingir uma importantíssima fonte de lucros das instituições financeiras, que são as receitas
com serviços (cobranças de sobre os pacotes de contas correntes, cartões de créditos, taxas de
administração de consórcios e fundos e as comissões em assessorias financeiras).

119.

De acordo com notícia veiculada pela Época Negócios73, entre abril e junho de 2017,

as receitas dos BANCOS com estes serviços variaram de R$ 6,3 bilhões (seis bilhões e trezentos
milhões de reais) a R$ 8 bilhões (oito bilhões de reais), cada.

120.

O risco de corte nos lucros dos grandes bancos no é insignificante.

121.

A verdade é que o temor do setor financeiro abrange o desenvolvimento de todas as

startups no setor financeiro (as chamadas fintechs), que apresentam soluções mais simples e
baratas para os serviços e produtos tradicionalmente ofertados por bancos.

122.

O relatório Global FinTech Report 2017, elaborado pela empresa de auditoria

PricewaterhouseCoopers ("PwC"), confirma esse receio dos bancos. Segundo a pesquisa, 73%
(setenta e três por cento) das empresas de pagamento preocupam-se que parte de seu negócio
corre o risco de ser perdido para inovadores74.

123.

Em 2017, foi publicado um relatório interno do SANTANDER no qual se mencionou que

até 10% (dez por cento) do lucro do banco poderia ser afetado pela fuga de clientes para fintechs

72

Brail: Banks & FinancialServices. To Bitcoin orNot to Bitcoin. Tradução livre. Disponível no Documento 16.

Vide: http://epocanegocios.g1obo.com/Empresa/noticia/2O1 7/08/lucro-dos-bancos-avanca -com -menos-reservapara -calo te-e-mais-receita-com-tarifa.ftml. Último acesso em 15 de outubro de 2018.

11

74

PwC Global FinTech Survey 2017. Pág. 11.

Tradução Livre. Disponível em:

https://www.pwc.com/gx/en/ind ustries/financial-services/assets/ pwc-globa l-fintech-report-2017.pdf.
acesso em 15 e outubro de 2018.
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de transferências bancárias internacionais75. Embora o banco alegue que a análise no é precisa
e no considera uma série de fatores (como redução de custos causada pela redução da
demanda), o relatório indica que as possíveis perdas dos bancos não são negligenciáveis e se
apresentam como real motivador para condutas exclusionárias.

124.

Por fim, vale destacar que o relatório da PwC, já mencionado, constatou que 93%

(noventa e três por cento) dos executivos entrevistados na América Latina acreditam que seus
negócios correm risco diante do desenvolvimento defintech576 .

125.

Assim, percebe-se que há razões para que as tradicionais instituições financeiras

estarem preocupadas como o avanço das fintechs, em geral, e especificamente com o
desenvolvimento e popularização do mercado de criptoativos.

IV.

CONCLUSÃO

126.

Diante dos fatos apresentados e argumentos tecidos nesta manifestação, a FOXBIT

reitera o pedido da representante nesse inquérito administrativo, no sentido de ser urgente e
necessária a abertura de Processo Administrativo para a investigar e punir as práticas
anticompetitivas dos BANCOS sob a ótica da Lei de Defesa da Concorrência.

75

Vide: httos://www.the&uardian.com/monev/2017/aor/08/Iea ked-santander-internationa I-monev-tra nsfers

transferwise. Ultimo acesso em 15 de outubro de 2018.
76

PwC Global FinTech Survey 2017.

Pg. S. Tradução Livre. Disponível em:

<h ttos://www. o wc. com/ax/en/industries/financial-services/assets/o wc-alobal-fintecli -reoort-201 7. odf>
acesso em 15 de outubro de 2018.
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LISTA1']1 I.N'JI1Íís1-

Documentos

Descrição

Acesso

1

(CONFIDENCIAL)

CADE e BB

2

(CONFIDENCIAL)

CADE e BB

3

(CONFIDENCIAL)

CADE e BB

4

(CONFIDENCIAL)

CADE e BB

5

Decisão liminar determinando manutenção da
conta no Bradesco

Todos

6

Decisão liminar determinando manutenção da
conta no BB

Todos

7

(CONFIDENCIAL)

CADE e ltaú

8

(CONFIDENCIAL)

CADE e ltaú

9

(CONFIDENCIAL)

CADE e ltaú

10

(CONFIDENCIAL)

CADE e Santander

11

(CONFIDENCIAL)

CADE e BB

12

(CONFIDENCIAL)

CADE e Santander

13

(CONFIDENCIAL)

CADE e Bradesco

14

(CONFIDENCIAL)

CADE e Bradesco

15

(CONFIDENCIAL)

CADE e ltaú
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Todos

ADVOGADOS

PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS
SOCIETÁRIOS DA F0xBIT

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de mandato,

FoxBIT SERVIÇOS DIGITAIS S.A.,

empresa

devidamente constituída com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n 9 105,
62 andar, Edifício Thera Office, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP n°
04571-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n-° 21.246.584/0001-50, (a "OUTORGANTE"),
devidamente representada neste ato por João Vinicius Berti Canhada, brasileiro,
solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n 47.891.502-0 - SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n 2 380.608.898-50, residente e domiciliado na Av. Portugal,
231, apto. 184, Brooklin, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04559-000
e Natalia de Paula Garcia, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de
identidade RG n 9 4319537 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n 2 028.418.311-32,
residente e domiciliada na Alameda Franca, n 9 555, apartamento 103, Jardim Paulista,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04559-000, nomeia e constitui seus
bastantes procuradores

RICARDO NORONHA INGLEZ DE

SouzA, brasileiro, casado, inscrito no

CPF/MF sob o n9 260.402.038-62, e na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional São
Paulo (OAB/SP) sob o nc1 182.636;

DANIEL ELIAS DO NASCIMENTO,

brasieiro, solteiro, inscrito

no CPF/MF sob o n 2 090.149.586-76 e na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de
São Paulo (OAB/SP) sob o n 2 364.393; e THAIST0zzINI RIBEIRO, brasileira, solteira, inscrita
no CPF/MF sob o ng 409.868.038-63 e na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de
São Paulo (OAB/SP) sob o n 2 390.820 ("OUTORGADOS"); todas membros do escritório
INGLEZ, WERNECK, RAMOS, CURVE FRANÇOLIN ADVOGADOS,

sociedade de advogados registrada

na Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob
o n9 21.599.995/001-29, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Engenheiro Luís Carlos Berrini, n-° 105, 172 andar, Ed. Berrini One, CEP 04571-010; para
que, em conjunto ou separadamente, e independente da ordem de nomeação,
pratiquem todos os atos necessários para representar a

OUTORGANTE

perante o Conselho

Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") bem corno em quaisquer outros órgãos
que funcionem junto àquela autarquia federal, podendo, para tanto, praticar todos os
atos necessários à sua representação em inquéritos administrativos, inclusive no
Inquérito Administrativo n2 08700.003599/2018-95 e seus respectivos apartados,
processos administrativos, e, demais procedimentos conduzidos pelo CADE, estando
autorizados inclusive a apresentar petições, respostas a ofícios, cartas, representações
ou quaisquer Outros documentos; representar a

OUTORGANTE

em reuniões, sustentações

orais, audiências e sessões de julgamento; enfim, praticar todos e quaisquer atos
necessários para defender os interesses da

OUTORGANTE

e ainda, substabelecer os

poderes outorgados, no todo ou em parte, ou revogá-lo, caso necessário.

São Paulo, 17 de outubro

NATALIA DE PAULA GARCIA E JOERTI CANI-IADA

Anexo V[
FoxBit Serviços Digitais S.A.
Estatuto Social
Capítulo 1
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 10 Á FoxBit Serviços Digitais S.A. ("Companhia") é unia sociedade
anônima que se rege pelo presente Estatuto Social, pela Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976 ("LSA"), e petas disposições legais aplicâveis.
Artigo 2°. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo,
na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105, Sala 605, CEP 04571-010,
podendo, por decisão da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais,
agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do
território nacional ou no exterior.
Artigo 3 0 . O objeto social da Companhia consiste nas atividades de (i)
intermediação e agenciamento de serviços e negócios; e (ii) portais,
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Artigo 40 O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 50, O capital social da Companhia é de R$ 21.050,00 (vinte e um mil e
cinquenta reais), dividido em 50.050 (cinquenta mil e cinquenta) ações de
emissão da Companhia, sendo 50,000 (cinquenta mil) ações ordinárias e 50
(cinquenta) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
10 . Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da
forma escritura[, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus
titulares, junto a instituição financeira aprovada pela Diretoria.
V. Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais da Companhia.
30 Ás ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos
pelo representante do condomínio.
§ 40 Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas
respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em

e?

/

ações ou bônus de subscrição de emissão do. Companhia, que pode ser
exercido no prazo legal de 30 (tin.ta). dias.
5°. As ações preferenciais de emissão da Companhia terão prioridade na
distribuição de dividendos fixos, cumulativos, equivalente, em cada exercício
social, à R$12,000,00 (doze mil reais) por ação, sem direito a voto.
W. Caso o lucro, em determinado exercício social, seja insuficiente para o
pagamento dos dividendos atribuídos às ações preferenciais nos termos deste
Artigo 50 , os dividendos fixos atribuídos às ações preferenciais nos termos do
§5° acima deverão ser pagos à conta das reservas de lucros e/ou de capital,
nos termos do art. 17, 56° da Lei n0 6.404/76.
§70 . As ações preferenciais de emissão da Companhia são resgatáveis a
qualquer tempo, mediante deliberação da Assembleia Geral da Companhia.

Artigo 61. A não realização, pelo subscritor, do valor subscrito nas condições
previstas no boletim ou na chamada fará com que o mesmo fique, de pleno
direito, constituído em mora, para fins dos artigos 106 e 107 da LSA,
sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de
acordo com a variação mensal do IGP-M/FGV, calculado pra rata die, e multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso.
CAPÍTULO

01

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 70 . A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para
deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da LSA, e,
extraordinariamente sempre que os interesses da Companhia assim o
exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as
prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto.
§ 1'. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem
ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora.
§ 20 . A
Assembleia Geral será convocada pelo Presidente da Diretoria ou,
ainda, nas hipóteses no parágrafo único do artigo 123 da LSA.
S 3°. A Assembleia Geral será presidida por acionista eleito dentre os
presentes. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para
secretariá-la.
§ 40

. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por
mandatário nomeado na forma do artigo 126, § 111, da LSA,
Artigo 8 0

. Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por
maioria de votos dos acionistas presentes, exceto se quorum maior for exigida
nos termos da LSA.

v

/
7

Paragrafo único.

Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será
Lavrada ata, a qual será assínada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas
presentes, nos termos do artigo: 13:0 da LSA
Artigo 91. Compete

à Assembleia Geral decidir sobre todas as matérias que

lhe sejam reservadas privativamente pela LSÀ.
CAPÍTULO

IV

ADMINISTRAÇÃO
Seção 1
Normas Gerais
Artigo 10.

A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da LSÃ
e deste estatuto social,
§ V. Os membros da Diretoria serão eleitos com mandato de 02 (dois) anos,
permitida a sua reeleição.
§ 20

. O mandato dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos
respectivos sucessores exceto se de outra forma for deliberado pela
Assembleia Geral.
5 3°,

Os administradores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura
de termo de posse nos respectivos Livros de Atas dos órgãos para os quais
forem eleitos, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à sua eleição, estando
dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.
§ 40

. A remuneração global e anual dos administradores será fixada pela
Assembleia Geral, em verba individual, para cada membro, ou verba global,
cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Caberá também
à Diretoria distribuir, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela
Assembleia Geral,
Seção II
Diretoria
Artigo 11.

A Diretoria composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 08
(oito) Diretores, acionistas ou não, residentes rio Pais, sem designação
específica, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela
a qualquer tempo,
com mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
5 V. Ocorrendo vacância de cargo de Diretor; caberá à Assembleia
Geral
eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos
casos, o prazo da gestão,
§ 2°. Os membros da Diretoria tomarãu
posse mediante a assinatura do
respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio,
e permanecerão em seus
cargos até a posse de seus sucessores.
ri

Artigo 12 Compete a Diretoria a ddmln1strção dos negócios sociais em geral
e a prática, para tanto,Je todo
atos iec ssárf os ou convenientes, tais
como:
(i)

representar a Companhia em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente,
e em suas relações perante terceiros, incluindo, mas sem se limitar a:
repartições públicas, autoridades, autarquias, sociedades de economia
mista, e entidades paraestatais, sejam federais, estaduais ou
municipais, respeitados os atos que para sua prática dependem de
prévia aprovação da Assembleia Geral, conforme previsto neste
Estatuto Social;
assinar todo e quaisquer documentos, públicos ou privados, Letras de
câmbio, cheques, ordem de pagamentos, contratos, bem como
quaisquer documentos que possam impor responsabilidade ou obrigação
à Companhia ou que desonerem terceiros de obrigações para com a
Companhia, respeitados os atos que para sua prática dependem de
prévia aprovação da Assembleia Geral, conforme previsto neste
Estatuto Social;
nomear Procuradores, para praticar qualquer ato em nome da
Companhia. O instrumento de procuração deverá conter,
expressamente os poderes outorgados e o prazo de vigência, sendo
que as procurações "ad judfcia et extra não precisam conter este
prazo, respeitando-se na outorga dos respectivos mandatos os limites e
restrições impostos neste Estatuto Social.

Artigo 13. A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios
sociais, podendo ser convocada por qualquer de seus Diretores, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
V. A reunião instalar-se.á com a presença de Diretores que representem a
maioria dos membros da Diretoria e deliberará por maioria de votos. Na
hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor Presidente o voto de
qualidade.
§ 2°. As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em
livro próprio.
3°. No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito,
por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por
correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo
Diretor Presidente.
§ 41
. Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como cotegiado
indicar, dentre os seus membros, um Substituto que acumulará,
interinamente as funções do substituído, perdurando a substituição interina
até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela Assembleia Geral,

V.

,1

que deve ocorrer no prazo máximo

de 30 (trinta) dias após tal vacância,
atuando o substjtutoer.to eleito aé o térrl inD do mandato da Diretoria.
S 5°. Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por
mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato,
salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria.
S 6°. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de
teLeconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse
caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da
Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou
correio eletrônico digitalmeiite certificado.
70

Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser
assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Os votos
proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da
Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo 4` deste
artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria,
devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o
caso, contendo o voto do Diretor; ser juntada ao Livro logo após a transcrição
da ata.
Artigo 14. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas
as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos
de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto SociaL quanto à fornia
de representação, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os
atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em
obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais
corno fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros,
salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral.
Artigo 1 S. Observado o disposto no §2° abaixo, a representação da Companhia
dar-se-á sempre por meio da assinatura de: (i) dois Diretores em conjunto; (ii)
um Diretor em conjunto com um procurador constituído na forma do 510
abaixo; ou (iii) por dois ou mais procuradores agindo em conjunto,
constituídos na forma do §1° abaixo.
§

10.

Os instrumentos de mandato serão sempre outorgados ou revogados por
dois Diretores, em que constarão os poderes específicos do(s) mandatário(s)
e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais ou para
representação em processos administrativos, não terão prazo superior a um
ano.
2°. A Companhia poderá ser representada por apenas um Diretor ou uru
procurador perante repartiç
ões públicas e auLarqulas federais, estaduais e
municipais, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades
sindicais, associações profissionais, Banco Central do Brasil, inclusive perante
o Departamento de Comércio Exterior
DECEX, Empresa de Correios e

Ç

7

Telégrafos, estradas de ferro e empresas de transporte marítimo e aéreo,
ficando qualquer -dcs Diretores— investdo. de poderes para praticar
individualmente atos orno preposte—perante. a-Justiça do Trabalho, bem como
para assinar todos os demais documentos e correspondências da Companhia
dirigidas às mencionadas entidades ou instituições.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 16. O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e
somente será instalado a pedido dos acionistas e possui as competências,
responsabilidades e deveres definidos em lei.
5 1° O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, O Conselho Fiscal da
Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a
legislação em vigor.
§ 2°. Os membros do Conselho Fiscal serão substituidos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.
5

30•

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia
Geral será convocada para proceder à
eleição de membro para o cargo vago.
CAPÍTULO

VI

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Artigo 17.

O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas as
demonstrações financeiras da Companhia.
Artigo 18. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e declarar, por
deliberação da Diretoria, dividendos à conta de lucros
apurados ou reservas
de Lucros existentes nesses balanços.
§ 1,

Por deliberação da Diretoria poderão também ser declarados e
distribuídos dividendos em períodos menores, desde que o total dos
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda a
montante das reservas de capital de que trata o Art. 182, § 1U,
da Lei n°
6.404/76.
5 2°. A Diretoria poderá determinar montante a ser pago ou creditado aos
acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, de acordo com o Art. 9°
da Lei n0 9.249/95, alterada pela Lei n° 9.430/96.
3°. Os dividendos intercalares ou intermediários e os juros sobre o capital
próprio deverão sempre ser creditados e considerados coma antecipação do
dividendo mínimo obrigatório.

/

Artigo 19. Do Lucro lqLi{o
de cada 2xercícíó social, destinar-se-á:
(i)

5% (cinco por cento) serão destinados à constituição de reserva
Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social da
Companhia nos termos da lei;

(ii)

25% (vinte e cinco por cento) serão destinados para pagamento de
dividendos aos acionistas, sem distinção de classe de ações,
distribuídos na proporção de suas participações no capital social;

(iii)

até 70% (setenta por cento) serão destinados para a constituição de
reserva de investimento para assegurar a manutenção do nível de
capitalização da Companhia, a expansão das atividades sociais e/ou
o reforço do capital de giro; e

(iv)

após a observância de todas as previsões legais e estatutárias, o
restante dos lucros apurado terá a destinação que lhe for
recomendada pela Diretoria e aprovada pela Assembleia Geral, de
acordo com os termos da legislação aplicável.

Parágrafo único. A Companhia poderá utilizar a reserva do item (iii)
acima
para pagar dividendos aos acionistas,
CAPÍTULO VI!
LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 20.

A Companhia entrará em dissoftição, Liquidação e extinção nos
casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
§ 1°.

O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que
elegerá também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação.
§ 20.

A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e
estabelecerá as diretrizes para o seu funcionamento,
CAPÍTULO Vil
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 21. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a LSA.

Artigo 22. O presente estatuto social será regido e deve ser interpretado de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Artigo 23, Para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

CNPJ no 21.246584/0001-50
N1RE 35.3.0049648-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de janeiro de 2018
Data, Horrioe Local: 30 de janeim de 2018, às 10:00 horas na sede sorlal da Fnxbit
Serviços Digitais S.A. Ç'Comoanhia"), na Cidade de 5o Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n0 105, Sala 605, CEP 04571-010.
Mesa; Sr. Luis Augusto Schiavon Ramos, Presidente; e Pelipe Trovo de Sá, Secretário,
Convocação: convocação dispensada face à presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, 9 4°, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404176").
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme se verifica nas assinaturas do 'Livro de Presença de Acionistas".
Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre: (1) a renúncia do Sr. Bernardo Mendes
Faria, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Praça Pereira Coutinho, no 128, apartamento 51, no bairro da
Vila Nova Conceição, CEP 04510-010, portador da Cédula de Identidade RG n°
22.265.607-1 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF 5D15 o n° 016.802.997-94, do
cargo de diretor sem designação específica ocupado na Diretoria da Companhia, conforme
Termo de Renúncia apresentado à Companhia em 04 de janeiro de 2018, anexo à
presente Ata, como "Anexo 1"; e (ii) a eleição (ii.1) da Sra. Natalia de Paula Garcia,
brasileira solteira, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Alameda Franca, n° 555, apartamento 103, no bairro Jardim Paulista, CEP
01422-003, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4319537 SSP/GO e devidamente
inscrita no CPF/MF sob o no 028.418.311-32, para o cargo de diretora sem designação
específica na Diretoria da Companhia; e (li.2) do Sr. Flávio Almeida Araújo Sobrinho,
brasileiro solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Pássaros e Flores, no 223, apartamento 132, bairro Brooklin, CEP
04704000, portador da Cédula dc Idcntidadc RG n° 7074211 SSP/PE c dcvidamente
inscrito no CPF/MF sob o no 064.625.434-63, para o cargo de diretor sem designação
especifica na Diretoria da Companhia.

Leitura

de Documentos,

Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (i) foi

dispensada da leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta assembleia
geral extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos
acionistas; (ii) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas
foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da
Companhia, nos termos do artigo 130, S 10, da Lei 6.404/76; e (iii) autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação coro omissão das
assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 10 e 20 da Lei
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6,404/76.
Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas: Colocadas as matérias em
discussão e posterior votação, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas
decidiram: (i) aceitar a renúncia o Sr. Bernardo Mendes Faria, acima qualificado, do
cargo de diretor sem designação específica ocupado na Diretoria da Companhia, conforme
Termo de Renúncia apresentado à Companhia em 04 de janeiro de 2018, anexo à
presente Ata, ficando consignados os votos de agradecimento e louvor pelos excelentes
serviços prestados à Companhia; e (ii) eleger (ii.1) a Sra. Natalia de Paula Garcia
acima qualificada, para o cargo de diretora sem designação específica na Diretoria da
Companhia com mandato até o fim do mandato dos atuais diretores; (ii.2) o Sr. Flávio
Almeida Araújo Sobrinho, acima qualificado, para o cargo de diretor sem designação
especifica na Diretoria da Companhia com mandLu até o Fim do mandato dos atuais
diretores. Os diretores ora nomeados são investidos nos respectivos cargós mediante
assinatura de termo de posse em livro próprio cuja cópia está anexa à presente Ata,
como Anexo 2", com mandato até o fim do mandato dos atuais diretores da Companhia,
devendo permanecer em seus respectivos cargos até a posse de seus substitutos, com
todos os poderes, direitos e obrigaç5es que lhes são atribuídos na forma da lei e do
Estatuto Social da Companhia.
Encerramento, Lavratura e Leitura cia Ata: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia geral
extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sr. Luis Augusto Schiavon Ramos,
Presidente; e Felipe Trovão de Sá, Secretário; Acionistas: Luis Augusto Schiavon
Ramos; Marcos Henrique Canastra Nebel; João Vinlclus Berti Canhada; Bernardo Mendes
Faria e Felipe Trovão de Sá; Diretores Eleitos: Natalia de Paula Garcia e Flávio Almeida
Araújo Sobrinho.
Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

1)

São Pa , 30 de janeiro de 2018.
G

Felipe Trovão de.S'

Luis AugJsto Schiavon Ramos
Presidente

JUc.

Secretárir'
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ADVOGADOS

DOCUMENTO 1

E -MAIL DA F0xBITA0 BB INFORMANDO SOBRE O
DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DE
CONTAS CORRENTES

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 2

E-MAIL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE
RECLAMAÇÃO AO BACEN

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 3

E -MAIL F0xBIT INFORMANDO SOBRE BLOQUEIO
DAS CONTAS DO BB

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 4

E -MAIL F0xBIT COBRANDO RESPOSTA SOBRE O
MOTIVO PARA O FECHAMENTO DE CONTAS NO BB

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTOS

DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO MANUTENÇÃO
DA CONTA NO BRADESCO

fis. 65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
Sa VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/d, 60 andar - salas n° 623/625 - Centro
CEP: 01501-900 - São Paulo - SP
Telefone: 2171-6085 - E-mail: spScv@tjsp.jus.br

• S é;:
*

CONCLUSÃO
Em 26 de setembro de 2017, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 5'Vara Cível
Central. Eu, Cristiane C. Vicentini, Escrivã Judicial 1, lavrei o presente termo.
DECISÃO
Processo n°:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1095059-96.2017.8.26.0100
Procedimento Comum - Práticas Abusivas
Foxbit Serviços Digitais S.a. e outro
Banco do Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Roberto de Souza Bernicchi

Vistos.
Cabe deferir a liminar para que o réu não CflCCITC as contas correntes dos autores, pelo
menos até que explique com qual fundamento constante da resolução 2025/93 do Banco
Central resolveu romper o contrato.
Serve esta de oficio.
No caso de descumprimento será aplicada multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$
2.000.000,00, com fundamento no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, revertida
em prol do Procon.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades
do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de conciliação (CPC,
artigo 139, VI e Enunciado n. 35, da ENFAM).
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Int.
São Paulo, 26 de setembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2906,
CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA

Processo nu 1095059-96.2017.8.26.0100 - p. 1

fis. 66

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/d, 60 andar - salas n° 623/625 - Centro
CEP: 01501-900 - São Paulo - SP
Telefone: 2171-6085 - E-mail: spScv@tjsp.jus.br
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Processo nu 1095059-96.2017.8.26.0100 - p. 2

ADVOGADOS

DOCUMENTO 6

DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO MANUTENÇÃO
DA CONTA NO BB

fis. 105
fs. 99
J_,I_ -KTi

S

*
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA ÍMSAOPAULO
FORO REGIONAL II- SANTO AMARO
IOVARAC1VEL
Av, Nações Unidas, 22939, Torre Brigadeiro - 70 Andar, Vila Almeida CL? 04795-100. Fone: (11) 5541-8184. São Paulo-SP - E-mail.
upj9al4cvtjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao, Público: das 12h30min ãs19li00min
DECISÃO

Processo Digital nt':
Classe Assunto:
Requerente:
Requerido:

1

1022928-74.2017.8.26.0002
Procedimento Comum - Práticas Abusivas
Foxbit Serviços Digitais S.a. - CNPJ n 21.246.584/0001-50

Banco Braileseo 5/A - CNPJ o' 60.746,94&0601-12

-

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a), Carlos Eduardo Prat.aviera

Vistos.
FIs. 77198: Recebo corno aditamento à inicial.
Já regularizado o pcticionamcnto, tome-se sem efeito a petição de fls 1/21.
parque LoLalmente ilegível.
Em juizo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitas
autorizadores da concessão da liminar, porque o encerramento unilateral e a principio
imotivado da conta bancária, com prazo exíguo para transferência das operações,
reveste-se de flagrante arbitrariedade e abusividade, à luz das disposições do art. 39..
inciso IX, e art 5 1, inciso IV. do Código de Defesa do Consumidor.
O perigo de dano advém do prejuízo às atividades e operações mantidos
pela empresa em case de abrupto encerramento da conta.
Presentes os requisitas legais, CONCEDO a tutela antecipada de
urgência para determinar que o réu se abstenha de encerrar a conta corrente de
titularidade da autora - agência n 0008-Pompêia-SP, conta corrente n° 914-8,
mantendo ativos todos os serviços a ela atrelados, sob pena de responder por multa
diária de R 2.000,00.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, cabendo ao
autor a impresso e encaminhamento, comprovando a entrega nos autos, no prazo de cinco
dias.
Tendo cm vista a nova sistemática processual trazida pela Lei
13.105/2015 e considerando o quanto vai colocado no arL 139, noLadarnente cm seu

inciso II, que reitera o princípio constitucional da duração razoável do proccsso,
aliado à inovação trazida pelo inciso VI, que permite maior flexibilidade do
procedimento por parte do magistrado, adequando-o às necessidades do conflito,
conferindo maior efetividade à tutela do direito (Enunciado 35 da ENFAM);
considerando, objetivamente, a enorme distribuição diária deste Foro Regional de
Santa Amaro e a incipiente estrutura do CJJUSC e sua ainda insuficiente estrutura e
capaeitação humana, recomendável, cm nome da entrega da prestação jurisdicionai em
prazo razoável, que se postergue a audiéncia a que se refere o art. 334. "capuf' do
CPC para depois de manifestação expressa do réu quanto ao seu efetivo interesse na
sua realização, o que deverá ser por ele manifestado no próprio corpo da contestação,
ficando advertido o réu de que a omissão quanto a este ponto especifico será
interpretada como desinteresse seu na realização do ato, bem como de que o prazo
para resposta fluirá na forma do art. 231 e incisos do CFC
Cite-se, por carta, para resposta em qainze dias, sab pena de confissão
e revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil: se o réu não contestar a
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de falo _formuladas
pelo autor).
Intimem-se.
São Paulo, 08 de maio de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.41912006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ADVOGADOS

DOCUMENTO 7

CARTA PARA SÓCIO DA F0xBIT

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 8

TENTATIVAS DE CONTATO COM O ITAÚ

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 9

E -MAIL CONTENDO NEGATIVA DO ITAÚ REFERENTE
À ABERTURA DE CONTA

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 10

E-MAIL DO SANTANDER INFORMANDO SOBRE NÃO
APROVAÇÃO DA ABERTURA DA CONTA

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 11

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BB
COMUNICANDO O ENCERRAMENTO DAS CONTAS

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 12

RESPOSTA DO SANTAN DER À RECLAMAÇÃO AO
BACEN

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 13

1@ NoTIFIcAçÃo EXTRAJUDICIAL BRADESCO
COMUNICANDO O ENCERRAMENTO DAS CONTAS

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 14

CONTRATO DE CONTA DE DEPÓSITO - PESSOA
JURÍDICA CELEBRADO COM O BRADESCO

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 15

RESPOSTA DO ITAÚ À RECLAMAÇÃO AO BACEN

ADVOGADOS

DOCUMENTO SIGILOSO

ADVOGADOS

DOCUMENTO 16

BRAZIL: BANKS & FINANCIAL SER VICES
TO BITCOIN OR NOT TO BITCOIN?

5 SEPTEMBER 2016

Sector Report 1 Brazil 1 Banks & Financial Services

BRAzIL: BANKS & FINANCIAL SERVICES
To BITc0IN OR NOT TO BITc0IN?
Bruno Mendonca*

Henrique Navarro*
Bra2iL Baren Santndr S.A.

+5511-3012-5756 havieira(Jsntand&.com.br

Brnzil: Banco Santa adr 5k

+5511-3012-57 59

1

brmendonca@santander.carn.br

Net/Net: On August 23 we hosted a rneeting between Mercado Bitcoin—the Iargest bitcoin brokerage company in Latin
America—and local investors. Although we believe the potential irnpact of a broader acceptance of bitcoins to be more of a
Iong-term issue, we acknowledge that "long term" in the technology world san sometimes go by in a flash. On the one
hand, we see increasing risk for the business niodels of acquirers (such as Cielo), while on the other hand we believe
Brazilian banks could benefit from the potential advaritages of the blockchain—the techriology uriderpinriing bitcoins.
•

Acquirers and issuer banks (negative): We believe Cielo (CIEL3, current price R$33.28, target price R$34.00,
Underpertorm) could be rnaterially affected by acceptance of bitcoins, as its entire business rnodel could be challengednet MDR and POS revenue would be at risk, and the sarne applies for the interchange rate that issuer banks charge. We
would add this to the nurnerous risks we already see for Cielo, which uriderscores our negative view on this narne.

•

Card brands (positive): 'Á'e believe Visa, Mastercard, Elo, and olher brands could benefit if the blockchain rnodel san lower
transaction, IT, and back-office costs. Visa lhas already announced some initiatives under way.

•

Card suppliers (slightly negative): Valici (VLID3, current price R$29.53, target price R$37.00, HoId) could be negatively
affected by acceptance of bitcoins, in our view, although te a much srnaller extent, due te the reduced number of physical
cards if the bitcoin concept prevails over credit and debit cards. The sarne applies to POS manufacturers, although none of
these are listed cornpanies. However, because of the uncertain timing and significance of bitcoin acceptance, at present
we would not take any action on VLID3 related to the outlook for bitcoins.

•

Exchanges (slightly positive): At present it is difficult to assess the potential impact on BVMF (BVMF3, current price
R$17.54, target price R$17.00, Hold), although we understand that once a particular virtual currency emerges as the rnost
acceptable one ("bitcoins" being on top of the list in terms of awareness and acceptance, although there are around 300
different types of virtual currencies se far), it could be traded in exchanges, thus increasing revenue from FX and
derivatives trading. However, we expect that in this virtual world there will be fewer custody and settlernent (clearing
houses) fees.

•

Brazilian banks (positive): The Irst reading is positive, in our view, due to the potential for significant cost savings,
discussed in more detail later in this report. But we think it is too soori for any definitive conclusion and action—and this
includes the potential negative irnpact from a reduceci flow of revenue from banks' accuiring subsidiaries and iritercharige
(if the bitcoin concept prevails).

IMPORTANT DISCLOSURESICERTIFICATIONS ARE IN THE IMPORTANT DISCLOSURES" SECTION OF THIS REPORT.
U.S. invstnrs' inquiries shnuld be directed to Santander Investnient Securities Inc. at (21 2) 583-4629 (212) 350-3918.

To BITc0IN OR NOT TO BITc0IN?
We hosted a meeting at Santander headquarters between the CEO of Mercado Bitcoin, Rodrigo Batista, and
local investors. The Brazilian-based Mercado Bitcoin is the oldest and Iar0est bitcoin brokerage company in
Latin America, with 150,000 clients. In this reportwe discuss the main highlights of the meeting.
We also note that a vast and rich literature has already been produced about bitcoins (and the technology
underpinning them, the blockchain). We can forward our sugestions for the most insi0htful reports on request.
Finally, we believe that the question in this report's title will eventually be answered with a resounding
"Yes, to bitcoin." This suggests that one day we rnust be ready to face the potential chalienges and
opportunities we describe in this report for the banks and financial services companies we cover.

POTENTIAL IMPACT ON MEANS OF PAYMENT INDUSTRY
(-) ACQUIRERS AND ISSUER BANKS
Sirnply put, we believe a future with bitcoin transactions with their low (or no) costs and fees puts at risk
the entire business model of credit and debit card companies. Acquirers such as Cielo (through nel MDRs
and POS revenue) and issuer banks (through interchange fees) potentially could suffer the rnosl, in our
view.
Comparing a bitcoin payment with a typical payment by card, we note that the Iatter has disadvantages,
such as:
(i)

A merchant receives the money in D+30 (vs. –10 minutes in a bitcoin transaction);

(ii)

Consuniers and nierchants need card contracts (vs. no contract needed);

(iii)

High fees for cards, such as gross MDRs, due to several middlemen—acquirers, brands,
issuer banks (vs. no material fees in a bitcoin transaction);

(iv)

Local taxes for utilization of cards abroad (vs. no taxes);

(v)

IT and back-office costs are needed to process the transactions (vs. the free-of-charge
decentralized blockchain).

The risk increases as more and more merchants and suppliers accept bitcoins. As of October 2014, more
than 64,000 businesses were reported to accept payments in bitcoins around the world (according to
CoinDesk, State of Bitcoin 2014, February 26, 2014).
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(+) CARD BRANDS
We believe brands such as Visa, Mastercard, Elo, and others could be safer from the bitcoin threat, as,
similar to banks, they could benefit froni the blockchain concept in arder to lower transaction, IT, and
back-office costs.
Visa already announced it is taking the first steps, testing a system for sending rnoney over blockchain
(other initiatives include micropayments, machine-to-niachine transfers, and business-to-business
payments). It has teamed up with BTL Group (a digital payments start-up) to adapt its technology for
processing interbank transactions. The project is designed to cut costs, speed up settlernent time, and
reduce credit risk in the market for moving money between banks both doniestically and cross-border. In
our view, it is definitely a challenge to Swift (banks' interbank payrnent system).

POTENTIAL IMPACT ON BANKS
Currently, we believe that banks consider this technology te be in its early stages; however, this has not
prevented them from starting to take action.
The one that has received the most atention is the August 2016 announcement by four of the world's
biggest banks (Santander, Deutsche Bank, BNY MelIon, and UBS, in addition to the broker ICAP) that
they have teamed up te develop a new form of digital cash that they believe will becorne an industry
standard to clear and settle financial trades over blockchain. The team aims for its comrnercial Iaunch by
early 2018.
We also cite Citigroup (which has been working on its own Citicoin" solution), Goldman Sachs (with its
SETLcoin), and JP Morgan, ali of which have stated that they are working on their own versions of ecurrency.
We believe the blockchain concept has the potential te redefine money transactions in the banking world,
taking advantage of the power of decentralized com puter networks te eliminate difficult, time-consuming,
and costly tradinq arnong banks. IT, transaction costs, the banks huqe back-offices, capital
requirements—all of those could change in a material way, in our view.
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A BIT MORE ON BITc0INs
BITcoINs
You can cail it e-cash, e-currency, or cryptocurrency. When we niention bitcoins, we are taiking about a
decentralized digital currency whose irnplernentation involves a combination of cryptography, distributed
algorithms, and incentive-driven behavior. It uses peer-to-peer technology to operate with no central authority:
transaction management and money issuance are carried out collectively by the network.
Some advantages are the low (near zero) costs in a bitcoin transaction; both parties to Lhe transaction do not
need to know each other; payrnent is fast (on average it takes 10 minutes to process a transaction, as set by
the bitcoin algorithm currently in place); there is no need to provide personal data. The bitcoin concept means
a virtual cash transaction with anyone, aniwhere, in any amount.
Some rough calculations suggest that the user base has doubled every eight months for the past three years,
driving transaction volume growth, as shown in Figure 1.
Figurei. Bitcoins: Transaction Volume in Thousands, 2009 to Mid-2015

Vaue

<10 BTC
<50 BTC
< 100 BIC
> 100 TC

Í

Sjurce: Bitcain: Technical Bckground and Data Analysis (Federal Reserve Bcarcl).

There is some certainty about Lhe rate of growth of bitcoins, and therefore the number af bitcoins in circulation
can be known beforehand, as shown in Figure 2 (which also shows that the growth rate of bitcoins is set to
decrease exponentially).
The total number of bitcoins is expected to reach the upper range of 21 million BTC in circulation by the year
2040, according to the U.S. Federal Reserve Board.
Figure 2. Bitcoins in Circulation, 2009 to 2040
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Finaily, regarding bitcoin protocol, it can be thought of as a set of rules upon which ali parties agree. As
with ali other systems of rules, the bitcoin protocol was not built perfectly from the start and thus needs
updating to adapt to a dynamic, real-world environrnent. The updating uses an open-source rnodel similar
to that used for the ongoing developrnent of Linux, an open-source operating system. The process
mirrors the consensus-building deployed in the bitcoin protocol itself to come to an agreement on valid
transactions.

BLOCKCHAIN
Blockchain is the technology underpinning bitcoin. It is a shared digital database that allows transactions
to be recorded and verified electronically over a network of computers without a central ledger.
Cryptography is used to protect the data from fraud or hackers.
Because the information in a blockchain is stored in a public, decentralized place, it is accessible and can
be audited—and therefore it can be tracked for the purposes of preventing money-laundering.

THE "MINERS"
Each bitcoin transaction is chronologically recorded in a public ledger—the blockchain—by participants in
the network. There is a reward for recording transactions in the blockchain, and the participants in the
bitcoin system compete (by solving a com putationaily intensive cryptographic problem) to make records.
This is done by 'rniners" who have as a financial incentive the new bitcoins that are generated, plus a
voluntary transaction fee.
Such miners" have electricity and hardware costs for executing the proof-of-work computations, and thus
they can be normally found in places where such costs are cheaper (countries with cold ternperatures, for
instance).

Looks G00D... BuT Is IT SAFE?
One of the barriers to the implementation of e-cash lhas been security fears: bitcoins could be used for
money-laundering, personal data could be stolen by hackers, etc. Big banks were originally skeptical
about bitcoins because of such worries over fraud.
This situation has started to change already. Computer scientists have been addressing the potential
threats frorn bitcoins, while banks are now willing to explore the blockchain concept.
In this regard, we note that in October 2015 the Bank of England concluded that the overali risk that
digital currencies could be used for money-laundering purposes is low.
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Figure 3. U.K. National Risk Assessment on Money Laundering

National risk assessment on money laundering
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EVENTS ON THE BITc0IN TIMELINE
•

January 2009: Bitcoin protocol is released, and the first coins are generated by miners.

•

July 2010: Mt. Gox launches an exchange to trade bltcolns.

•

February 2011: SiIk Road, an online marketplace rnainly for iliegal activities, is founded.

•

June 2011: BTC China exchange is founded.

•

July 2011: BTC-E, a Bulgarian-based cryptocurrency exchange, is Iaunched.

•

August 2011: Bitstarnp is founded lo Slovenia lo April 2013 it moves tolhe U.K.

•

October 2011: Litecoin is released as a modified version of the original bitcoin code by a former
Google employee.
April 2012: Satoshi Dice, the most popular bltcoin online gambling service, begins operations.
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•

February 2013: A new anti-money-laundering Iaw causes Dwolla to cancel transactions from Mt.
Gox.

•

April 2013: Mt. Gox suspends trading for a day, causing the price of the currency to drop sharply.

•

March 2013: F1nCEN defines lis position on virtual currency and outlines a regulatory response.

•

May 2013: Satoshi Dice blocks ali incoming U.S.-based IR address traffic, citing possible legal
con cern s.

•

September 2013: Federal Reserve Chairman Bernanke sends a Ietter to Congress on virtual
currency.

•

October 2013: The FBI shuts down Silk Road, seizing 26, 000 BTC worth approximately USD36
million at the time.

•

December 2013: Chinese authorities prohibit banks and payment institutions in lhe country from
dealing in bitcoins.

•

February 2014: Mt. Gox files for bankruptcy after disclosing the loss of 850,000 BTC valued at
almost USD500 million at the time.

•

February 2014: Bitstamp (the largest exchange at this time by value of processed transactions)
suspends withdrawals for several days after facing a distributed DOS attack.

•

March 2014: IRS issues guidance on virtual currencies.

•

June 2014: Mining pOOl temporarily reaches 51% network computing power.

•

July 2014: New York regulators propose new rules to govern virtual currency businesses.
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Valuation & Risks
Our valuation is based on a two-stage DOM. Risks to lhe company include trading volume being
significantly different than our etimates, competition from foreign exchanges and other tradin
platforms, as well as regulatory and pnicing policy.
Cicio - Three-Year Stock Performance (R$)
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Valuation & Risks
Our valuation is based on a Mo-stage DCF model, with a Gordon Growth Model at perpetuity.
Risks are mainly related to ongoing regulatory and legislative initiatives that could affect the
profitability of the industry, stronger competition from new entrants and/or existing competitors,
and the execution risk related to its prepayment business.

8

oto
Valid - Three-Year Stock Performance (R$)

54

65,00

48

42

36

30

24
A-13

35,OO
N-3

F-14

M-14

A-4

N-14
(L Ais)

F-5

r-5
Serie53

A-15

D-15

M-IE

1-16

S-15

- IROVESPA (F( Ái)

Scurs: FactSel and Sritaridr.

Valuation & Risks
Our valuation is based on a Mo-stage DCF, with a Gordon Growth Model at perpetuity.
Main risks are related to (i) execution risk on new acquisitions; (ii) unfavorable market conditions
in the several markets Valid operates such as means of payments (cards) in Brazil and in the
U.S., telecom, printing, identification systems, and others; and (iii) contract renewal.
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IMPORTANT DISCLOSURES

% of ai Companies Provided
Companies
Investment Banking
Covered with
Services in the Past 12
This Ratirig
Moriths

Rating
Buy (B)

Definition
Expected to autperform lhe local market benchmark by more than 10%.

46.72

5.41

Hold H)

Expected to perform within a range aí 0% to 101A ahnve the local market
benchmark.

43.24

2.70

Underperforrn

Expected to underperforrn the local niarket benchmark.

10.04

1.16

000

0.00

Under Review (U/R)
The numbers above reflect our Latin American universe as aí Friday, September 02, 2016.

For a discussion, if applicable, of the valuation methods used to determine the price targets included in this report and the risks to achieving
these targets, please refer to the Iatest published research on these stocks. Research is available through your saies representative and ather
electronic systems.
Target prices are year-end 2016 unless otherwise specified. Recommendations are based on a total return basis (expected share price
appreciation + prospective dividend yieid) unless otherwise specified.
Stock price charts and rating histories for companies discussed in this report are also available by written request to Santander Investment
Securities Inc., 45 East 53rd Street, 1 7th Floor (Attn: Research Disciosures), New York, NY 10022 USA.
Ralings are established when lhe firni seis a target price and/ar wben maintaining ar reilerating the raling. Ratings may nat coincide with lhe above
methodology due to price volatilily. Management reserves the right to maintain ar to modify ratngs on any specific stock and will disclose this in the
report when it occurs. Valualion melhodologies vary from stock to stock, analysl to analysl, and courilry to country. Any iriveslmenl in Latia American
equities is, by its nature, risky. A fulI discussion of valuation rnethodology and risks related to achieving lhe target price of lhe subject security is included
in the body of this report.
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