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ADVOGADOS

AO ILUSTRE PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA - CADE, ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA

VERSÃO PÚBLICA

Ato de Concentração n2 08700.006163/2019-39
Requerentes: Telefônica Brasil S.A. e TIM S.A.

Claro S.A. ("Claro"), sociedade já devidamente qualificada nos autos do
Ato de Concentração em epígrafe, que consiste na celebração de dois Contratos de
Cessão Recíproca Onerosa de Rede ("Contratos") entre a Telefônica Brasil S.A.
("Telefônica") e a TIM S.A. ("TIM" e, conjuntamente com Telefônica "Requerentes")
("Operação"), vem, respeitosamente, por seus advogados, com fundamento no artigo
121, inciso 1 do Regimento Interno do CADE, aprovado pela Resolução n0 22 de 19 de
julho de 2019 ("RICADE") apresentar

RECURSO

em face ao Despacho SC n0 448/2020 da Superintendência-Geral do CADE (""), que
recomendou a aprovação da Operação sem restrições nos termos do Parecer n0
8/2020/CGAA4/SGA1/SG ("Parecer"), pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.
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Com fulcro nos artigos 48 e 51 do RICADE, a Claro solicita ACESSO RESTRITO aos
trechos destacados em cinza deste Recurso, em vista da relevância estratégica e prejuízo
que poderia ser gerado pela divulgação de tais dados a terceiros.

O presente Recurso está divido em duas etapas. Na Etapa 1 será demonstrado que o
Recurso cumpre com os requisitos intrínsecos e extrínsecos a serem considerados para
seu conhecimento pelo Tribunal do CADE. Na Etapa II serão elencadas: (i) as premissas
equivocadas que embasam o Parecer da SC; (ii) as preocupações concorrenciais que
deixaram de ser endereçadas pela SG; (iii) os incentivos para fechamento de mercado no
cenário pós-Operação; e (iv) as razões pelas quais é necessária maior clareza a respeito
dos termos e garantia de isonomia no acesso à rede a ser compartilhada entre as
Requerentes.

I. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
AO TRIBUNAL

1.

Em casos recentes de interposição de recurso analisados por esse e. Tribunal, tais

como Claro/Nexte11, IBM/Red Hat2, Itaú/Ticket3, Oliveira Energia/Atem/Boa Vista Energia4, o
juízo de admissibilidade considerou sete requisitos que a doutrinas elenca como
necessários para que este seja conhecido. Conforme explica a Conselheira Relatora
Polyanna Ferreira Solva Vilanova em Oliveira Energia/Atem/Boa Vista Energia, os
requisitos intrínsecos dizem respeito à existência do poder de recorrer, enquanto que os

Vide Despacho Decisório n1 7/2019/GAB5/CADE do Conselheiro Relator Sérgio Costa Ravagnani
(Documento SEI n1 0679366) no Ato de Concentração n5 08700.002013/2019-56 (Requerentes: Claro S.A. e
Nextel Telecomunicações Ltda.).
2 Vide Despacho Decisório n2 35/2019/GAb4/CADE da Conselheira Relatora Paula Farani de Azevedo
Silveira (Documento SEI n2 0665041) no Ato de Concentração n2 08700.001908/2019-73 (Requerentes:
Jnternational Business Machines Corporation (IBM) e Red Hat, Inc.).
Vide Despacho Decisório n1 4/2019/GAB1/CADE do Conselheiro Relator João Paulo de Resende
(Documento SEI n1 0589397) no Ato de Concentração n5 08700.006345/2018-29 (Requerentes: ltaú Unibanco
S.A. e Ticket Serviços S.A.).
' Vide Despacho Decisório n5 15/2018/GAB6/CADE da Conselheira Relatora Polyanna Ferreira Silva
Vilanova (Documento SEI n5 0544702) no Ato de Concentração n5 08700.005793/2018-13 (Requerentes:
Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda., Atem's Distribuidora de Petróleo S.A. e Boa Vista Energia S.A.).
DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. Vol.3: Meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 8.ed. Salvador: Editora Jus PODILJM, 2010, p.44
ss.
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requisitos extrínsecos dizem respeito ao modo de exercer tal faculdade.

2.

Mais especificamente, os requisitos intrínsecos seriam: (i) cabimento; (ii)

legitimidade recursal; (iii) interesse recursal; e (iv) inexistência de ato impeditivo de
recurso (desistência, renúncia ou aquiescência); e os reguisitos extrínsecos seriam: (i)
tempestividade; (ii) preparo; e (iii) regularidade formal.

3.

Conforme será demonstrado a seguir, o presente Recurso preenche todos os

requisitos de admissibilidade definidos por precedentes recentes desse e. Tribunal para
revisão de decisões de aprovação de Atos de Concentração pela SC.

4.

Com relação aos requisitos intrínsecos:

(i)

Cabimento: o presente Recurso é cabível, nos termos do artigo 121, inciso
1, do RICADE, que prevê que "caberá recurso ( ... ) ao Tribunal" contra
decisão da SC que aprovar Ato de Concentração ou não conhecê-lo.

(ii)

Legitimidade recursal: a Claro, na qualidade de terceira interessada
devidamente habilitada nos autos do Ato de Concentração6, possui
legitimidade recursal, conforme previsto no artigo 121, inciso 1, do
RICADE, que prevê que "caberá recurso da decisão ao Tribunal, que poderá
ser interposto por terceiros interessados habilitados no processo ( ... )".

(iii)

Interesse recursal: a Claro detém interesse recursal, uma vez que a
Operação impacta diretamente o mercado de Serviço Móvel Pessoal

("Mi") no qual a Claro atua. A manutenção da decisão de aprovação
sem restrições exarada pela SC resultará, conforme será demonstrado na
Etapa II do presente Recurso, em prejuízos para a concorrência e para o
mercado de SMP, além de ter o potencial de afetar diretamente as
atividades da Claro. Assim, o Recurso visa alterar o possível prejuízo
ocasionado ao mercado de SMP por uma aprovação sem restrições da
Operação.

Vide Despacho SC 1? 95, de 28 de janeiro de 2020, publicado no DOU em 29 de janeiro de 2020, que decidiu
pelo deferimento do pedido de intervenção como terceiro interessado da Claro (Documento SEI n10712709).

6
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(iv)

S.

Inexistência de ato impeditivo de recurso: não há ato impeditivo de
recurso, uma vez que não houve desistência, renúncia ou aquiescência
nos autos do Ato de Concentração.

Quanto aos requisitos extrínsecos:
(1) Tempestividade: o Recurso é tempestivo, uma vez que a decisão da SG
foi publicada no Diário Oficial da União em 23 de abril de 2020
(Documento SEI n 0746586). Considerando que o prazo de 15 dias para
recurso ou avocação previsto no artigo 121, caput, do RICADE, se encerra
em 8 de maio de 2020, o Recurso está sendo interposto tempestivamente.
(ii)

Preparo: não aplicável para interposição de recursos ao Tribunal do
CADE, uma vez que não há previsão de recolhimento de preparo para
interposição de recursos perante o CADE.

(iii)

Regularidade formal: o Recurso preenche o requisito de regularidade
formal, uma vez que a Etapa II a seguir esclarece as razões de fato e de
direito pelo quais a Operação, da forma como aprovada pela SG,
implicará prejuízo à concorrência no mercado de SMP, além de abordar
as preocupações concorrenciais não analisadas pela SG em seu Parecer.

Com base no exposto, a Claro, respeitosamente, entende estarem presentes todos
6.
os requisitos de admissibilidade exigidos pelo e. Tribunal do CADE e, por essa razão,
requer o conhecimento do presente Recurso para revisão, nos termos do artigo 121 do
RICADE, da decisão da SG que recomendou a aprovação da Operação sem restrições.

II. RAZÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TRIBUNAL
A. INTRODUÇÃO
7.

A Operação foi notificada em 23 de dezembro de 2019, sob o rito sumário, sendo

4
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que, segundo as Requerentes, os Contratos não resultariam em qualquer sobreposição
horizontal ou integração vertical entre suas atividades7. Em 29 de janeiro de 2020, a Claro
foi habilitada como terceira interessada no processo, passando a auxiliar a SC no
necessário aprofundamento da análise de mérito da Operação e em uma instrução mais
detalhada, o que se mostrou necessário em razão dos potenciais efeitos da Operação.

8.

Durante a instrução deste Ato de Concentração, a Claro, na qualidade de terceira

interessada, contribuiu com informações técnicas acerca da dinâmica do mercado de
SMP, especificamente no que se refere às modalidades de acordos de compartilhamento
de infraestrutura, e se manifestou acerca das razões pelas quais, no seu entendimento, a
Operação nos moldes propostos pelas Requerentes pode resultar em efeitos deletérios
ao mercado de SMP.

9.

Apesar de o Parecer da SC ter endereçado algumas das preocupações da Claro -

muitas delas com base em previsões contratuais entre as Requerentes tratadas como de
acesso restrito e, portanto, inacessíveis à terceira interessada - a SC não afastou todas as
preocupações concorrenciais decorrentes da Operação previamente apontadas.

10.

Mais especificamente, o Parecer da SG não aborda de forma aprofundada pontos

relevantes relacionados aos potenciais efeitos anticompetitivos da Operação: (i)
eliminação de diferenciais competitivos; (ii) redução de incentivos para melhoria de
capacidade e qualidade de rede; (iii) assimetria de custos entre Requerentes e
concorrentes; (iv) perda do efeito "dilema do prisioneiro"; (v) riscos decorrentes da
necessidade de troca de informações sensíveis; e (vi) incentivos para fechamento de
mercado.

11.

Mais ainda, a decisão da SC parte de premissas implícitas sobre os mercados

afetados que, respeitosamente, a Claro entende que não correspondem à realidade. Em
particular que: (i) a tecnologia 2G alcançaria um segmento de clientes em declínio
(declining market), de menor importância neste mercado; (ii) eventuais restrições
decorrentes do Contrato 3G e 4G estariam cobertas por previsões regulatórias de roaming
estabelecidas pela Anatel para cidades com menos de 30 mil habitantes; e (iii) os preços
praticados no mercado de SMP seriam necessariamente muito similares em nível

Vide item V.3 do Formulário de Notificação (Documento SEI n1 0701215).

5

B 1'l

BARBOSA
ADVOGADOS

VERSÃO PÚBLICA

nacional.
12. A Claro, respeitosamente, apresentará a seguir as razões pelas quais entende que
a decisão da SC merece ser revisitada pelo Tribunal para que os potenciais efeitos
anticompetitivos da Operação sejam devidamente endereçados, garantindo uma decisão
devidamente informada e, consequentemente, a manutenção da concorrência no
mercado de SMP.

B. HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS QUE ACABARAM POR EMBASAR A
DECISÃO DA SG

13. Em apertada síntese, o Parecer da SC afasta preocupações concorrenciais
relacionadas ao impacto da Operação na competitividade dos mercados afetados com
base no argumento de que haveria uma tendência de homogeneização entre pacotes,
portfólio de serviços, modelos de contratação e preços entre as operadoras do mercado
de SMP8. Essa tendência à homogeneização, combinada com uma forte elasticidadepreço pela ótica da demanda e com o fato de que os Contratos estabeleceriam valores
pré-acordados com base nos sites cedidos por cada uma das Requerentes seriam,
segundo a SC, suficientes para afastar riscos de práticas monopolísticas no cenário pósOperação, de caráter unilateral e coordenado.
14. Para reforçar essa conclusão, a SC argumenta que (i) o alcance dos Contratos seria
limitado, já que envolveria uma tecnologia 2G menos relevante dinamicamente (algo
como um declining market) e, especificamente com relação à tecnologia 3G/4G, limitado
a cidades pequenas em um número específico de localidades; (ii) para as tecnologias
mais dinâmicas (3G/4G), haveria previsão regulatória de acesso (roaming 30k); (iii)
haveria uma separação adequada do fluxo de informações entre as Requerentes nas
previsões contratuais estabelecidas, em linha com a jurisprudência do CADE, com o
suposto entendimento da tecnologia empregada e com a tendência internacional de
compartilhamento de infraestrutura; e (iv) as próprias previsões contratuais
apresentadas pelas Requerentes permitiriam a entrada de terceiros no
compartilhamento de ativos - compondo assim um cenário em que seria permitida a
8

Vide § 130 do Parecer.
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aprovação integral da presente Operação.

15.

Todavia, a Claro respeitosamente entende que algumas das hipóteses por trás

dessa conclusão não correspondem à realidade. Primeiro e mais importante, embora haja
de fato uma tendência à homogeneização de preços e propostas em função da rivalidade
entre operadoras, como corretamente menciona a SG, esta homogeneização não ocorre
necessariamente no nível nacional, como foi mencionado no Parecer. Tal tendência se
observa sim, mas há uma variação dependendo das regiões. E isto é evidente (i) pois os
preços de cada operadora podem variar de uma região para outra9; (ii) o trecho usado
para sustentar o argumento, extraído de uma manifestação da Claro em caso anterior10,
não se refere a preços nacionais, mas sim a uma tendência à homogeneização no mercado
local por conta da existência de rivalidade; e (iii) a própria jurisprudência do CADE
examina diferentes cenários sob a ótica geográfica e avalia o impacto das operações e
eventuais remédios por localidade", conforme se verifica no gráfico abaixo.
[ACESSO RESTRITO]

16.

Logo, um eventual acordo entre Vivo e TIM em urna localidade em que juntas

tenham posição dominante não tende, automaticamente, a ser contestada pela posição
da Claro nacionalmente. Seria necessário avaliar a dinâmica competitiva da localidade,
sua importância para a competição global e a capacidade de efetivamente diferenciar
condições nesse local, além das condições de entrada nessa cidade. A Claro, assim como
qualquer outra prestadora do setor, pode eventualmente retirar-se de uma localidade
(preservando algum acordo de roaniing, se disponível), caso as condições competitivas
naquele município ou região, especialmente após esse acordo, não viabilizem a efetiva
competição e isto não inviabilize sua operação como um todo12. Ainda mais complexo
serão os cenários de áreas em que apenas uma ou as duas prestadoras envolvidas na
Operação possuem rede, uma vez que a unificação destas redes se transformará em uma
Chama a atenção que os próprios exemplos trazidos pela SC apontam para diferenças bem grandes no
preço de cada pacote entre operadoras.
Vide nota de rodapé n0 80 do Parecer.
' Para que a conclusão da SC estivesse correta, deveria existir algum tipo de custo de menu para a oferta de
preços em diferentes localidades, como campanhas nacionais, canais unificados de venda etc., que impediria
as operadoras de diferenciar preços entre localidades.
12 Apenas para demonstrar o ponto, atualmente a Claro não possui infraestrutura de SMP em 1.053
municípios do país, conforme dados da Anatel e, no limite, dependeria de compartilhamento pelas
Requerentes
10
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grande barreira à entrada para as demais empresas ainda não presentes na localidade,
tornando o retorno do investimento da potencial nova ofertante muito mais difícil de ser
alcançado e, portanto, reduzindo a possibilidade de ampliação da competição no
município. Lembremos que estamos diante de uma unificação de redes sem que ocorra
uma efetiva operação de fusão de aquisição e, portanto, sem o nível de eficiências
naturalmente associadas com operações de integração efetiva.
17.

Segundo, é forçoso aceitar que a tecnologia 2G, por estar apresentando uma

queda da demanda, não ensejaria preocupações concorrenciais significativas. Se fosse
por velocidade ou qualidade de acesso, a tecnologia 2G já teria sido descontinuada e
substituída pela 3G e 4G em todas as localidades13. E mais, estaria presente apenas em
cidades marginais, com pequena população e menor poder aquisitivo.
18.

Os dados do mercado desautorizam essa análise. A tecnologia 2G representa mais

de 40 milhões de acessos no país (de um total de 300 milhões) e, em mais de 370 cidades
(28 destas com mais de 30 mil habitantes), totalizando quase 6 milhões de habitantes,
essa tecnologia representa pelo menos 1/4 do total de acessos da cidade:
Tabela 1.
.'irz,.1Ls

II 1 1 Uli1
município

até 5%

Representatividade da tecnologia 2G

Cidades

T!Ii)
Cidades

_

_______
População

Acessos

5%-10%
10%-15%
15%-20%
20%-25%
25%-30%
30%-40%
>40%

189
1246
1618
1355
786
292
76
8

142
812
1218
1156
713
268
74
6

7.165.180
77.611.104
61.009.457
33.978.478
23.912.894
4.735.595
809.021
363.459

389.619
8.101.228
10.490.510
8.411.406
9.314.950
1.706.928
290.188
2.079.742

Total

5570

4389

209.585.188

40.784.572

Fonte: Anatel. Elaboração Ferres Economia.

19.

Mais que isso, essas cidades não são regiões com baixo dinamismo, como

13

Hoje, em apenas 268 municípios em que atua, a TIIM tem apenas tecnologia 2G. E essa situação se repete
no caso da Vivo em ainda menos municípios - 146 localidades. Fonte: Anatel.
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demonstram os dados de acessos per capita totais para cada uma das faixas de
penetração do 2G na tabela abaixo. O número de acessos total per capita é crescente com
a uso do 2G na região até as cidades com 25% de penetração, que representam 97% da
população.
Tabela 2.

Acessos per capita por faixa de penetração da tecnologia 2G
Per capita

Acessos
LI

até 5%

2G

Total

1

Total

1

389.619

9.284.331

0,05

1,30

5%-10%

8.101.228

104.281.466

0,10

1,34

10%-15%

10.490.510

86.895.499

0,17

1,42

15%-20%

8.411.406

49.288.915

0125

1,45

20%-25%

9.314.950

43.009.820

0139

1,80

25%-30%

1.706.928

6.376.927

0,36

1,35

30%-40%

290.188

873.479

0,36

1,08

2.079.742

3.720.414

5,72

10,24

>40%

Fonte: Anatel. Elaboração Ferres Economia.

20. Na verdade, a razão para essa resiliência da tecnologia 2G está na ponta do
cliente. O mercado declinante narrado pelas Requerentes tem a ver com a substituição
de usuários de voz (usualmente 2G) por usuários de srnaftphones (dados, usualmente 3G
e 4G). Mas uma parte muito significativa desse mercado (43,4% do total de acessos) para
a tecnologia 2G é proveniente de contratos com pessoas jurídicas, que utilizam essa
conexão em equipamentos como máquinas POS (cartões), equipamentos de telemetria e
outros. Esta parcela do mercado só poderia migrar para outras tecnologias (3G e 4G)
se os clientes fizessem um rol! out (uma renovação) do parque desses equipamentos,
o que evidentemente exige um investimento muito alto e torna factível a manutenção
da infraestrutura 2G14. Convém frisar, no entanto, que o fato de que a migração dos
clientes de 2G para 3G/4G implica custos e exige que se examine o mercado de 2G
separadamente, não significa que, quando se examina o mercado de SMP, não se devam
incluir as diferentes tecnologias (2G, 3G e 4G), na medida em que claramente o 2G

14

Para se ter uma ideia, a maior base de acessos 2G do país PJ está em Barueri-SP, onde se situa boa parte
da indústria de credenciamento de cartões do país, incluindo as líderes Claro e Rede.
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pressiona o mercado de 3G e 4G, conforme abaixo detalhado15.

21.

Logo, permitir uma concentração excessiva nessa infraestrutura de 2G tem um

impacto potencial importante no segmento de clientes pessoa jurídica. Apenas para
ilustrar o nível de concentração ao considerar o mercado pessoa jurídica (de forma
integral) separadamente, Vivo e TIM teriam 60% de participação na média do Brasil. A
Claro, principal competidor a tentar rivalizar com essa infraestrutura compartilhada,
teria metade dessa participação.

Tabela 3.

Participações de mercado 1 Clientes PJs
Pessoa
jurídica

Acessos
Totais

Pessoa
jurídica

Vivo

20.096.621

98.963.477

44%

33%

TIM

7.413.525

72.434.191

16%

24%

Vivo+TIM 27.510.146 171.397.668

60%

56%

Claro

30%

26%

Oi

Outras
Total

Mercado
Tota 1

13.806.648

79.079.917

3.733.901

49.649.738

8%

16%

844.882

3.603.528

2%

1%

45.895.577

303.730.851

100%

100%

Fonte: Anatel. Elaboração Ferres Economia.

22.

Considerando-se apenas acessos 2G16

-

incluindo PJ e PF - esse número seria

ainda mais elevado, alcançando 70% na média do Brasil, sendo que, nesse caso, a
competição se daria mais fortemente com a Oi.

15

Nesse sentido, vide Parecer da SC no Ato de Concentração nQ 08700.002013/2019-56 (Requerentes: Claro
S.A e Nextel Telecomunicações Ltda): "45. Como o SMP é um mercado regulado, cujo escopo é detalhadamente
descrito pela ANATEL em normativos, no que diz respeito à dimensão produto, não há maiores controvérsias sobre sua
abrangência e segmentações. Julgados mais recentes do CADE estão em linha com as definições da ANA TEL, e
entendem o SMP como o mercado de comunicação entre aparelhos celulares (ou smartphones, tablets, smartwatches e
similares) ou entre um aparelho celular e um telefone fixo, que permite também o envio de mensagens MMS e SMS e
possibilita o acesso à internet em banda larga."
16 Já que nesse caso, as empresas não teriam outras alternativas de tecnologia no curto prazo.
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Tabela 4.

Participações de mercado 1 Acessos 2G

Acessos 2G

Acessos Totais

Vivo

18.943.940

98.963.477

46%

33%

TIM

9.507.758

72.434.191

23%

24%

Vivo+TIM

171.397.668

TflI

70%

56%

Claro

1.938.758

79.079.917

5%

26%

Oi

9.549.233

49.649.738

23%

16%

844.882

3.603.528

2%

1%

Outras

28.451.698

Share

Share 2G

Fonte: Anatel. Elaboração Ferres Economia.

23.

Tampouco prospera, na visão da Claro, a percepção de que o alcance em cidades

menores limitaria a preocupação concorrencial. Note-se que o grau de concentração
aumenta em função da importância do 2G no total de acessos do município, com
participações combinadas de Vivo e TIM próximas de 70-80% nos municípios em que o
2G representa pelo menos ¼ do total de acessos da cidade.

Tabela S.

Participações de mercado por representatividade da tecnologia 2G

até 5%

26%

30%

56%

22%

21%

1%

AAO/
'±0

io

'-}L0/
LO /0

£0/
OU /0

00/
O /0

'1O/
L) /0

'10/
L /0

1(10/ IO/
LO f01) /0

A'-lO/
'±L /0

'-1,40/
L'± /0

0/
OU /0

AO!
'± /0

'-1(10/

LY /0

10/
1 /0

10/ '1(10/
IJ IOLU /0

AIO!
'±1 /0

'1(10/
/U /0

11

.7-40/
/0

0/
J /0

'110/
LI /0

'10/
) /0

0/ 1(10/
/010 /0

)

20%-25%

63%

15%

78%

2%

16%

4%

25%-30%

35%

44%

79%

8%

12%

1%

30%-40%

70%

12%

82%

1%

17%

0%

1%

54%

1%

45%

0%

>40%

53%

Fonte: Anatel. Elaboração Ferres Economia.

24.

Logo, parece-nos temerário simplificar a análise da Operação minimizando a

importância do 2G em função de sua obsolescência tecnológica. Tal suposto fator
mitigante, na verdade, revela uma particularidade concorrencialmente nociva para um
segmento importante do mercado. Nesse particular, como antecipado, convém repisar
que o fato de que as tecnologias 3G/4G sofrem pressão competitiva da tecnologia 2G,
participando do mesmo mercado, não significa que 3G/4G participem do mesmo
mercado que o 2G: para aqueles clientes que têm equipamentos próprios para 2G, não
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adianta que exista tecnologia de 3G e 4G disponível, pois eles teriam que investir valores
relevantes na troca de tecnologia para sair do 2G.
25. O terceiro aspecto - a existência de um mecanismo de chinese wall adequado entre
as empresas - também gera preocupações: (1) porque terceiros não têm ideia de como
isso de fato irá funcionar nem corno isso pode ser fiscalizado, já que os autos estão
integralmente confidenciais. (2) porque embora siga a jurisprudência, nunca houve um
acordo com essa ingerência e dimensão no mercado de SMP, envolvendo uma
participação tão elevada. Com o devido respeito, não se assemelham em termos de
preocupação concorrencial - estática e dinâmica - a um ran sharing envolvendo Oi ou a
antiga Nextel. (3) porque embora compartilhamento seja de fato uma tendência, várias
operações foram reprovadas pela ausência de mecanismos efetivos de neutralização
dessa infraestrutura do ponto de vista concorrencial. Neste caso, a necessidade de
efetividade no mecanismo e capacidade de observância na separação desse fluxo de
informação é bastante crítica.
26. Por fim, uma quarta hipótese que não nos parece transparente ou, eventualmente,
eficaz, refere-se à possibilidade de entrada de terceiros no compartilhamento
supostamente permitida pelos Contratos. Primeiro, porque não está clara a abrangência
nem os custos que estariam envolvidos. Segundo, não está claro se essa entrada poderia
se dar em parte da infraestrutura ou obrigatoriamente no todo. Terceiro, porque a
própria lógica definida entre as Requerentes inclui reciprocidade geográfica. Ora, como
um terceiro ofertará reciprocidade geográfica ante um agente que naturalmente é muito
maior que qualquer solicitante e para o qual o alcance da Operação já está definido?
27. Na visão da Claro, o sigilo com alcance da Operação, forma de proteção da
informação, custos entre as partes e regras claras de acesso é incompatível com a
previsão de entrada e, ainda mais, em uma situação em que se cria uma posição
dominante na infraestrutura de rede de SMP no país.
28. No conjunto desses aspectos, entendemos que várias das premissas usadas pela
SG para chegar às suas conclusões não estão, na prática, presentes no caso concreto,
ensejando a necessidade de um aprofundamento da análise.
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C. PREOCUPAÇÕES CONCORRENCIAIS NÃO ANALISADAS PELA SG
29. Para além desses pontos, mesmo sob as premissas adotadas, a SG não enfrentou
todos os aspectos trazidos pela Claro em sua manifestação. Ao considerar que a
rivalidade seria suficiente para afastar riscos de práticas monopolísticas no cenário pósOperação, o Parecer da SG não considerou que a Operação eliminará dois dos
principais diferenciais competitivos do mercado de SMP entre as Requerentes - i.e.
capacidade e qualidade de rede em especial no tocante à tecnologia 2G. Ou seja, nos
mercados afetados pela Operação, ao uniformizar custos e estruturas, o número de
opções ao consumidor será reduzido em particular nessa tecnologia, ainda que as
Requerentes continuem ofertando seus serviços de forma independente na ponta. Além
disso, serão eliminados incentivos para competição dinâmica entre as Requerentes na
oferta de SMP.
30. A unificação da capacidade e qualidade de rede reduzirá a capacidade das
Requerentes de disputar clientes por meio desses diferenciais competitivos, uma vez que
ambas alcançarão automaticamente o mesmo patamar de serviços por meio dos
Contratos. Isso implica em uma diminuição dos incentivos à competição e do pay off
para realização de investimentos na rede única". A Operação também eliminará
incentivos para que as Requerentes mantenham capacidade ociosa na rede única para
gerar um diferencial de qualidade, pois esse incremento será automaticamente
compartilhado pela operadora parceira que usufruirá do investimento, sem que haja
uma provável migração de clientes entre as Requerentes por qualidade do serviço
prestado. A manutenção de alguma capacidade ociosa para disponibilização a terceiros
por meio de contratos de roaming também se torna desinteressante, possibilitando uma
argumentação de incapacidade técnica mediante solicitações de roaming ou até mesmo
suspensão de contratos em vigor em virtude de sobrecarga da rede disponível.
31. O Parecer da SG também deixou de analisar que em decorrência da Operação
haverá uma assimetria de custos entre as Requerentes e terceiros. A consolidação das

Isto porque Vivo e TIM deixam de ter o receio ex ante de, mutuamente, perderem qualidade (e clientes)
em caso de investimento da concorrente.
17
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redes das Requerentes que, juntas, possuem posição dominante na média Brasil (56% de
mcirket share) e na grande maioria dos mercados potencialmente afetados", permitirá
uma divisão de custos de manutenção e investimentos entre a Tim e Telefônica que não
serão replicáveis aos concorrentes e resultará em clara assimetria competitiva. Tal
assimetria de custos se baseia em aspectos estruturais do mercado de SMP, para o qual
custos de expansão de infraestrutura são bastante elevados e características de rede
como capacidade e qualidade são relevantes.
32. Outro efeito da assimetria de custos entre as Requerentes e terceiros para o
mercado de SMP é a criação de barreiras estratégicas à entrada, dado que a Operação
irá (i) dificultar a entrada e/ou diminuir a capacidade de outros pia yers concorrerem em
certo mercado sob condições competitivas desiguais não replicáveis (não alcançáveis); e
(ii) permitir a coordenação entre as Requerentes, diminuindo o custo de reação a
terceiros e tornando prováveis ameaças de entrada de concorrentes em cada mercado
afetado pela Operação.
33. A assimetria de custos também terá impacto direto na agressividade das
Requerentes em concorrer nos mercados afetados. Sem diferenciação de capacidade e
qualidade de rede e com a homogeneidade de custos, o único aspecto na competição
entre as Requerentes passa a ser o preço. Mesmo nesse caso, e mesmo sob custos fixos
de uso da rede firmados entre si, as duas empresas farão o planejamento da rede de
modo conjunto. Isso implica em racionalizar investimentos, tornando uma eventual
guerra de preços sob simetria de informação de oferta instalada algo totalmente
irracional do ponto de vista econômico. A longo prazo, a Operação tende a gerar maior
acomodação entre as Requerentes nos mercados afetados, resultando em um novo
equilíbrio competitivo com margens mais elevadas nos mercados afetados pela
Operação e estratégias de reação voltadas à terceiros.
34. O Parecer da SC também deixou de endereçar a preocupação apontada pela Claro
de que a Operação irá neutralizar o efeito "dilema do prisioneiro" e aumentar a
capacidade da retaliação das Requerentes frente a seus concorrentes. As simetrias
decorrentes da eliminação de diferenciais competitivos de qualidade de rede farão com
Em 3.563 municípios do país, TIM e Vivo possuem posição dominante conjuntamente, totalizando
localidades com um universo de 125 milhões de habitantes, segundo estimativas populacionais do IBGE
para 2019.
18
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que Tim e Vivo deixem de incorrer em perdas quando deixarem de investir nas hipóteses
em que o concorrente realiza investimentos. Consequentemente, o "dilema do
prisioneiro" é neutralizado pois a capacidade de reação de ambas empresas se torna
idêntica19.

35.

Adicionalmente, as Requerentes deixarão de concorrer entre si e passarão a,

juntas, exercer pressão competitiva perante terceiros nos mercados afetados em que há
outras prestadoras. Nesses casos, as Requerentes conseguirão "dividir" custos de uma
reação, seja no próprio mercado, ou em outros mercados com sobreposição defoot

print,

tornando concorrentes menos propensos a investimentos20.

36.

Outra preocupação que não foi endereçada de forma satisfatória pelo Parecer da

SC consiste no risco de troca de informações sensíveis entre as Requerentes. Embora o
Parecer aborde esse tema, a própria SC reconhece que não é possível garantir que as
Requerentes não trocarão informações concorrencialmente sensíveis por meio da
Operação:

"Por fim, vaie mencionar que, embora não se possa
afastar por completo o risco de troca de informações
sensíveis entre as Partes, também mitiga tal
preocupação o fato de que, no melhor conhecimento desta
SG, não há histórico da prática de condutas coordenadas
relacionadas aos acordos de compartilhamento analisados
anteriormente pelo Cade." Fonte: Parecer da SC, § 173.

19

A SC entendeu o ponto trazido pela Claro, e o encaminhou tendo por base uma suposta existência de
valores fixos acordados entre as partes para o uso da infraestrutura. Por essa lógica, Vivo e TIM
permaneceriam com incentivos a competir, uma vez que os preços da infraestrutura seriam fixos - e
consequentemente, permaneceria o incentivo de ambas em aumentar a base de clientes para diluir esses
custos. Contudo, essa conclusão estática não necessariamente se sustenta a um processo de revisão do porte
da instalação. Nesse caso, as partes provavelmente terão que dividir o novo custo - seja diretamente, seja
por reciprocidade - de modo que se criam novamente incentivos para racionalizar o uso da rede. Ademais,
nesse ponto, a SC ignorou a dimensão qualidade, que automaticamente é uniformizada.
20 Esse aumento da ameaça de retaliação a terceiros com divisão de custos é evidente considerando que as
empresas possuem uma estrutura de rede dominante e planejam conjuntamente os investimentos em
ampliação, podendo definir onde criar ociosidade (barreiras estratégicas) e onde reforçar posição ante o
crescimento de um terceiro de modo conjunto.

15

B 1'l

BARBOSA
ADVOGADOS

VERSÃO PÚBLICA
37.

De fato, com base no entendimento técnico da Claro acerca das diferentes formas

de compartilhamento de rede e nas informações públicas disponíveis nos autos sobre a
Operação, os mecanismos utilizados para evitar a troca de informações
concorrencialmente sensíveis entre as Requerentes não aparentam ser suficientes para
endereçar preocupações concorrenciais.

38.

Em primeiro lugar, apesar de a SC ter concluído que o compartilhamento de rede

pela tecnologia GWCN seria suficiente para manter as partes operacionalmente
independentes e evitar a troca de informações sensíveis, a Claro tem entendimento
técnico diverso. Na experiência da Claro, o compartilhamento pela modalidade GWCN
envolve necessariamente o compartilhamento de

gateway de dados que, por sua vez,

pode permitir que as empresas tenham acesso mútuo ao perfil dos clientes, quantidades
e frequência de utilização de dados - informações concorrencialmente sensíveis para o
mercado de SMP. Nesse contexto, seria necessário estipular regras nos Contratos para
evitar trocas de informações sensíveis e facilitar o monitoramento pelo CADE no pósOperação.

39.

Além disso, ainda que apenas a tecnologia GWCN fosse suficiente para manter as

Requerentes independentes, o que se admite apenas para fins de argumentação, as
próprias Requerentes informaram21 que o Comitê Gestor Comum ("CGC") - último
órgão da Unidade de Planejamento Conjunto ("UPC") - será composto por
representantes das áreas operacionais da TIM e da Telefônica sem um regime de
exclusividade ou prioridade, conforme recomenda o Guia para Análise da Consumação
Prévia de Atos de Concentração Econômica22. Ou seja, da forma que a Operação está
estruturada, não há garantias de que a UPC servirá como chinese wall efetivo.

40.

A Claro entende, portanto, que as questões acima não foram devidamente

endereçadas pela SC (ou ao menos esclarecidas ao mercado) e merecem ser reanalisadas
por esse e. Tribunal do CADE.

Vide p. 7 da manifestação das Requerentes de 27 de fevereiro de 2020 (Documento SEI n2 0724572).
Vide p. 11 do Guia: "Caso alguns membros do clean team sejam funcionários das empresas, eles devem solicitar e
receber informações apenas de sua empresa de origem. É recomendável que esses funcionários atuem no clean team em
regime de exclusividade ou prioridade" (grifos nossos).

21
22
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D. INCENTIVOS PARA FECHAMENTO DE MERCADO

41. A SC afastou no Parecer preocupações com relação a riscos de fechamento de
mercado, com base no argumento de que, além das garantias contratuais fornecidas
pelas Requerentes, haveria instrumentos e medidas regulatórias suficientes para evitar
prejuízos à concorrência, especificamente no que se refere aos contratos de roaming, de
modo que a Operação não traria preocupações relevantes acerca do tema. A Claro,
respeitosamente, diverge do entendimento da SG e entende que os riscos de fechamento
de mercado estão dentre os principais fatores de preocupação decorrentes da Operação
e este não é mitigado pelo acesso ao roaming (nem o regime regulatório vigente
garante de modo efetivo esse acesso).
42. As Requerentes terão menos incentivos para compartilharem suas redes com
terceiros. Como a rede consolidada terá pouca ou nenhuma capacidade disponível para
compartilhamento com outras empresas, no limite, a consolidação permitirá que as
Requerentes usem a falta de capacidade da rede como justificativa para recusar o
compartilhamento com terceiros. Isso é agravado pelo fato de que, ao menos com base
nas informações públicas dos autos, a atual estrutura da Operação não garante
isonomia ou não discriminação para participação de terceiros interessados no projeto.
E, caso exista algo nos acordos, isso deveria ser público justamente para permitir o
acompanhamento e monitoramento.
43. Como consequência, especificamente no que se refere à oferta de roaming a
terceiros, a consolidação das redes entre as Requerentes e o desligamento de sites
sobrepostos irá diminuir a oferta e a qualidade das redes disponíveis, ou, como dito, no
limite, dar às Requerentes a justificativa para recusar o compartilhamento com base na
falta de capacidade de rede. Com isso, concorrentes terão dificuldades para conseguir
preços e condições viáveis para firmar acordos no futuro, prejudicando a cobertura de
suas respectivas redes e, consequentemente, a capacidade de concorrer em nível
nacional.
44. A Claro destaca que a regulação da Anatel não garante compartilhamento por
roaming. As obrigações de roaming afetam apenas empresas com poder de mercado
significativo (PMS) para prestadoras que não possuam outorga naquela região. Além
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disso, há obrigações de roaming decorrentes de editais de licitação específicos em cidades
com menos de 30 mil habitantes sendo que, nesses casos, a regulação não inclui a
tecnologia 4G. [ACESSO RESTRITO].
45. Ademais, roaming e acesso à rede são conceitos distintos, sobretudo
concorrencialmente. Roaming é usado para que usuários em trânsito possam se conectar
à rede por meio de infraestrutura de terceiros, mas não permite que uma empresa venda
acessos naquela localidade com base na rede do concorrente - ele apenas melhora o
produto para o usuário de outras localidades. Para que haja venda - e consequentemente
concorrência - são necessários acordos de ran sharing ou single grid do tipo dos ora
analisados.
46. Por essas razões, a Claro requer que a aprovação da Operação seja condicionada
à criação de mecanismos que garantam que as Requerentes irão manter rede e espectro
disponíveis para que as demais prestadoras possam cumprir suas obrigações de
atendimento de roaming, conforme exigências da Anatel, e disponibilizar serviço para
seus usuários como visitantes, mesmo em regiões que não tenham obrigação decorrente
de regulação, mas que a rede das Requerentes seja a única infraestrutura disponível.

E. NECESSIDADE DE CLAREZA A RESPEITO DOS TERMOS E
GARANTIAS DE ISONOMIA NO ACESSO À REDE
47. Embora a SC indique que os Contratos preveem mecanismos claros de acesso a
terceiros, esses termos permanecem desconhecidos ao público e impedem visibilidade a
respeito de isonomia e tratamento não discriminatório.
48. Mais especificamente, com relação à entrada de concorrentes na rede
compartilhada, a SC admite que os Contratos condicionam a entrada de terceiros a
premissas de reciprocidade que, na prática, podem ser utilizadas para dificultar a
entrada de terceiros sob o falso pretexto de conferir tratamento isonômico e não
discriminatório. O Parecer usa os três argumentos a seguir para tratar dos riscos de
barreiras à entrada: (i) não há cláusulas de exclusividade nos Contratos e há previsão de
entrada de terceiros; (ii) o risco de condutas discriminatórias seria minimizado pela
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atuação fiscalizatória da Anatel que, por sua vez, tem histórico de atuação na solução de
conflitos; e (iii) o CADE poderia reprimir eventual prática discriminatória por meio do
controle de condutas.
49. As soluções dadas pela SG, no entanto, não parecem suficientes para mitigar
preocupações concorrenciais relacionadas a barreiras à entrada; mas, ao contrário,
podem agravá-las. Em primeiro lugar, o argumento de que haveria previsão de entrada
de terceiros nos Contratos não se sustenta, uma vez que a própria SC reconhece no
Parecer que as premissas de reciprocidade podem ter, na prática, efeitos de fechamento
de mercado:
"Verifica-se que, de fato, há nos contratos a indicação
da possibilidade de entrada de terceiros. Contudo,
uma leitura mais atenta do documento revela que tal
entrada é condicionada a premissas de
reciprocidade, detalhadas no item 14.15 acima. Esses
mecanismos de reciprocidade podem ter, na prática,
efeitos dúbios, ou seja, ao passo que podem permitir um
tratamento isonômico e não discriminatório, também
podem ser utilizados para dificultar a entrada de
terceiros que não atendam aos requisitos
estabelecidos." Fonte: Parecer da SG, § 153. (grifos
nossos)
50. Tampouco há qualquer informação pública da Operação acerca da possibilidade
de compartilhamento dessa infraestrutura com terceiros, salvo uma afirmação genérica
de que as Requerentes poderiam considerar essa possibilidade23. Sequer o alcance do
acordo, o custo implícito, os cuidados com a troca de informações ou a forma de
solicitação de acesso foram tornados públicos, impedindo que um terceiro minimamente
avalie se teria interesse ou não em fazer parte desse compartilhamento. A falta de
informações mínimas e transparência nos autos em relação a esse ponto impedem uma
análise factível de entrada por terceiros.

23

Vide p. 17 da manifestação das Requerentes de 27 de fevereiro de 2020 (Documento SEI n1 0724572).
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51.

A Claro entende que o segundo argumento, de que a regulação pela Anatel seria

suficiente para mitigar riscos de fechamento de mercado também não é capaz de
endereçar de forma satisfatória preocupações concorrenciais. Apesar da existência da
Resolução n

671/201624, que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de

Radiofrequências e altera o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de
Uso de Radiofrequências e o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, a
atuação da Anatel não é suficiente para impedir recusas de compartilhamento de rede
por operadoras. [ACESSO RESTRITO].

52.

Por fim, a Claro, respeitosamente, diverge do argumento da SC de que a atuação

do CADE por meio do controle de condutas seria suficiente para evitar que as
Requerentes dificultem a entrada de terceiros no projeto, uma vez que os critérios que
permitiriam a entrada de concorrentes na infraestrutura compartilhada não serão
conhecidos ou pré-estabelecidos, até onde se tem conhecimento. O acesso a essas
informações é essencial para garantir o compartilhamento da infraestrutura, a
neutralidade no acesso, o monitoramento pela autoridade para repressão de eventuais
condutas abusivas e até mesmo eventual coordenação entre as Requerentes.

53.

A solução dada pela SC agrava ainda mais as preocupações de recusa de

compartilhamento, na medida em que não há critérios claros e conhecidos para tal
compartilhamento, onerando terceiros e aumentando custos de transação ao invés de
garantir condições isonômicas de acesso no âmbito do controle de estruturas.

54.

Nesse sentido, a jurisprudência do CADE tem sido muito mais cautelosa ao

garantir acesso a terceiros em mercados concentrados. A título de exemplo, nos casos

ANATEL. Resolução n1 671/2016. In: https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/911resolu%C3%A7%C3%A3o-671#art14

24
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Rumo/ALL25, B326, XP/Itaú27 e G1C28 o CADE exigiu das Requerentes a celebração de
Acordos de Controle em Concentrações que garantissem acesso de terceiros aos
mercados afetados no cenário pós-operação. A Claro entende que cautela similar deve
ser adotada pelo CADE no presente Ato de Concentração.

55. Mais especificamente, a Claro entende que para garantir a possibilidade de
entrada de terceiros na rede compartilhada de forma isonômica e não-discriminatória,
esse e. Tribunal deve: (i) tornar públicas as informações sobre sues afetados pela
Operação, custos e condições de investimentos na rede compartilhada; (ii) tornar
públicas as condições e critérios de acesso de terceiros à rede compartilhada; (iii) editar
as cláusulas contratuais que condicionam a entrada de terceiros a premissas de
reciprocidade, de modo a garantir acesso isonômico e não discriminatório à rede
25 Vide Voto do Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo (Documento SEI flQ 0026684)
no Ato de Concentração n1 08700.005719/2014-65 (Requerentes: Rumo Logística Operadora Multimodal S/A
e ALL - América Latina Logística S.A.): "( ...) o Acordo será pautado por uma lógica de isonomia, no intuito de se
afastar os incentivos à adoção de condutas discriminatórias ou de fechamento pela nova companhia. ( ... ) Especificamente
com relação à lógica de garantia de acesso do Acordo, e como forma de se coibir o fechamento de mercado, as
Com promissárias se comprometem a oferecer contratos de longo prazo aos Usuários, como fator de mitigação dessa
preocupação concorrencial. Em consonância com as preocupações trazidas aos autos pelos Terceiros Interessados, essa
racionalidade de tratamento isonômico deve alcançar todos os momentos nos quais poderiam ocorrer discriminações ou
estratégias de fechamento de mercado, ou seja, a oferta, a contratação e a operação cotidiana de todas as atividades que
impliquem integração vertical de mercados atingidos pela operação. Também com relação ao princípio de isonomia que
deverá reger a atuação da nova companhia, foram incluídos como "Concorrentes" todos os players que atuem nos
mercados nos quais o ente verticalizado deverá se submeter à concorrência: produção de açúcar, produção e distribuição
de combustível e prestação de serviços logísticos."
26 Vide Acordo em Controle de Concentrações (Documento SEI n2 0316944) no Ato de Concentração n2
08700.004860/2016-11 (Requentes: BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercados e Futuros ("BVMF"),
CETIP S.A. - Mercados Organizados, ("CETIP")). O ACC foi desenhado de modo a garantir sempre, sobre
qualquer objeto, tratamento isonômico e não-discriminatório aos clientes e aos entrantes (concorrentes da
BVMF/Cetip).
27 Vide Acordo em Controle de Concentrações (Documento SEI n1 0454180) no Ato de Concentração n6
08700.004431/2017-16 (Requerentes: Itaú Unibanco S/A. e XP Investimentos 5/A.). O ACC previa
compromissos de não discriminação por parte de ambas requerentes. Os compromissos assumidos pela XP
Investimentos traziam obrigações que vedavam a discriminação de concorrentes, reduziam barreiras à
entrada no mercado de plataformas abertas e garantia a política de taxa zero já praticada no mercado. O Itaú
também assumiu compromissos de não-discriminação, assim como de não direcionamento de seus clientes
para a XP. Por fim, o ACC previa cláusulas relativas ao monitoramento das obrigações assumidas e
correspondentes penalidades em caso de descumprimento.
28 Vide Acordo em Controle de Concentrações (Documento SEI n2 0267162) no Ato de Concentração n2
08700.002792/2016-47 (Requerentes: Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.,
Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A.). Dentre os compromissos de não discriminação contidos no
ACC estão, por exemplo: (i) manutenção de contratação e consulta de bureaux já contratados pelas partes;
(ii) não compartilhamento de estruturas entre as Requerentes e a GIC; e (iii) impedimento de as requerentes
enviarem informações de protestos de forma discriminatória.
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compartilhada e impedir que as Requerentes se utilizem de argumentos técnicos (e.g.
ausência de capacidade de rede) para negar acesso a terceiros.

III. CONCLUSÃO E PEDIDOS

56. Diante do exposto acima, a Claro entende ter demonstrado que a SG deixou de
enderençar pontos essenciais à análise dos potenciais efeitos anticompetitivos
decorrentes da Operação.
57. Mais especificamente, a Operação não só eliminará os principais diferenciais
competitivos entre as Requerentes, fazendo com que aspectos como a qualidade e a
cobertura da rede sejam unificados, como também implicará em restrições nos
incentivos ao investimento em atualização tecnológica. Como consequência, as empresas
terão menos incentivos dinâmicos para atualizar e ampliar essa estrutura em uma
disputa competitiva, limitando não apenas a escolha dos clientes por produtos distintos
(para além da marca ou do preço), mas também a possibilidade de outras operadoras
utilizarem roaming ou rede disponível da rede compartilhada para concorrer com as
Requerentes.
58.

Feitos os esclarecimentos acima, a Claro requer:
(i)

O conhecimento do presente Recurso para revisão, nos termos do
artigo 121 do RICADE, da decisão da SG que recomendou a
aprovação da Operação sem restrições;

(ii)

Que o Tribunal reconheça que o Parecer da SG não endereça de
forma satisfatória preocupações relacionadas a potenciais efeitos
anticompetitivos decorrentes da Operação e aprofunde a análise
acerca desses pontos;

(iii)

Que a Operação seja condicionada à criação de mecanismos que
garantam que as Requerentes irão manter rede e espectro
disponíveis para que as demais prestadoras possam cumprir suas
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obrigações de atendimento de roaming, e disponibilizar serviço
para seus usuários como visitantes, mesmo em regiões que não
tenham obrigação decorrente de regulação, mas que a rede das
Requerentes seja a única infraestrutura disponível. Ou seja, que as
prestadoras envolvidas na Operação tenham obrigação de uma
oferta pública de roaming para todas as localidades em que suas
redes forem as únicas disponíveis;
(iv)

Que o Tribunal exija que as Requerentes mantenham estruturas
independentes, garantindo que as estruturas por elas criadas
servirão como chinese wall efetivos. Para isso, os membros da UPC
não devem ser compostos por representantes das áreas
operacionais das Requerentes ou, menos deverá haver um regime
de exclusividade ou prioridade, conforme recomendações do
Guia para Análise da Consumação Prévia de Atos de
Concentração Econômica;

(v)

Que terceiros tenham acesso às informações sobre sites afetados
pela Operação, custos e condições de investimentos na rede
compartilhada e às condições de acesso de terceiros à rede
compartilhada; e

(vi)

Que o Tribunal revise a decisão da SC e obrigue que as
Requerentes disponibilizem o acesso da infraestrutura a terceiros
de forma isonômica e não discriminatória por meio de contratos
de exploração industrial que podem envolver integral ou
parcialmente os municípios afetados pela Operação.
Termos em que, pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, em 8 de maio de 2020.
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