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Em entrevista concedida à  Diretora de
Engajamento e Parcerias da rede WIA,
Márcia Silva, a economista fala sobre

igualdade de gênero, polêmicas e
atualidades no antitruste .



Igualdade de gênero, polêmicas
e atualidades no antitruste.

U M A  E N T R E V I S T A  C O M  L U C I A  H E L E N A  S A L G A D O  E  S I L V A ,
P O R  M Á R C I A  S I L V A .

Como uma das primeiras mulheres a ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal do CADE, em um
período da história do País em que pouquíssimas pessoas do sexo feminino eram nomeadas para
cargos do alto escalão do Governo ou assumiam posições de liderança mesmo na iniciativa
privada, a Dra. poderia nos contar um pouco sobre as dificuldades que encontrou no exercício de
suas funções no Órgão Antitruste e no decorrer de toda a sua trajetória profissional por ser
mulher, bem como comentar os avanços da agenda por igualdade de gênero na área Antitruste?

É verdade, sempre foi escasso o número de mulheres no alto escalão de governos, na estão das
empresas e na ciência, não só no Brasil; mas aqui ainda vivemos um paradoxo: as mulheres têm mais
anos de escolaridade que os homens (como indicam as PNADs desde 1995) e ganham menos e ainda,
quanto maior o grau de escolaridade, mais o gênero explica a diferença salarial (são fatos que aprendi
lendo a monografia de final de curso da minha filha Isabela Salgado, sobre diferencial de gênero no
mercado de trabalho). Na universidade ou no ambiente de trabalho, sempre lidei com essa
desproporção numérica entre homens e mulheres; mas por outro lado, tive a oportunidade de conviver
e aprender com mulheres fortes como Conceição Tavares, mestra de uma geração de economistas,
Heloísa Camargos, minha chefe no Ministério da Economia, Neide Malard, querida amiga, que conheci
participando de grupos de trabalho em torno da legislação antitruste. Esses encontros foram
formadores, nós mulheres aprendemos muito presenciando a ação daquelas que admiramos.

Quanto às dificuldades, as que enfrentei são as clássicas, que toda mulher que é profissional e mãe de
filhos pequenos enfrenta: o dilema e o custo das escolhas difíceis que nos vemos obrigadas a fazer, o
esforço para conciliar obrigações, para minimizar as ausências, as dúvidas que nos assaltam. Fácil não é,
mas a perseverança compensa.

Hoje eu vejo com grande entusiasmo o trabalho dessa nova geração de profissionais, com a criação da
Rede Women in Antitrust, porque são iniciativas como essas, de organização, de união em torno de
objetivos e interesses comuns, que fortalecem as mulheres. Há um século, as mulheres também se
reuniam no Brasil em associações pelo Progresso Feminino, assim se denominavam. Minha avó e
minhas tias-avós participaram desse movimento.
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Foram essas iniciativas que conquistaram o direito ao voto, o direito a que as mulheres não fossem
demitidas quando se casassem (imagine que, até os anos 1930, uma vez casada, a mulher era
automaticamente demitida, entendido que a partir dali ela iria se dedicar à sua verdadeira vocação, de
rainha do lar!), à licença-maternidade. Nenhum desses direitos foi obtido sem luta política, sem esforço,
debate intenso para convencer a sociedade. Uma organização como a Rede Women in Antitrust dará
maior visibilidade aos talentos, maior espaço ao trabalho de tantas mulheres que poderão fazer muita
diferença ao ocupar espaços de poder.

Recentemente, o Tribunal do CADE homologou despacho da Superintendência-Geral da autarquia
que concluiu pela existência de justificativa econômica plausível à realização de um acordo de
colaboração entre concorrentes do setor de bebidas e alimentos, dado o contexto atual de crise
causada pelo novo coronavírus. Como a Dra. avalia a atuação da Órgão Antitruste no que se
refere ao enfrentamento da situação de emergência instaurada no País até o momento? Na sua
opinião, existem outras medidas concernentes ao Direito da Concorrência que podem contribuir
para minimizar caos econômico desencadeado pela COVID-19?

É sempre positivo que a autoridade antitruste publique diretrizes gerais para orientar o mercado sobre a
legalidade de condutas e sobre procedimentos a adotar e nessa linha, a decisão recente do Cade de
aprovar a nota informativa sobre como as empresas devem conduzir propósitos de colaboração é bem-
vinda. Contudo, é preciso acompanhar com extremo cuidado acordos de colaboração entre empresas
concorrentes, porque as condições e os limites que devem observar não são no mundo real tão claros
quanto parecem quando expostos em tese. A proibição de troca de informações sensíveis é o melhor
exemplo de algo incompatível com um ambiente de concorrência leal, que requer enorme esforço para
garantia da eficácia de chinese walls que impeçam que as empresas deixem de atuar no mercado como
atores independentes uma vez passada a crise.
 
Na verdade, são poucos e bastante específicos os mercados afetados pelo choque exógeno da pandemia
de covid-19. Aqueles onde a logística de transporte e abastecimento é ponto nodal, ou que tenham
sofrido abrupto choque exógeno, de oferta ou demanda, como no transporte aéreo, podem requerer
formas extraordinárias de organização, também como ocorreu à época da crise dos combustíveis em
2018. A cooperação para o desenvolvimento de forma célere de medicamento, vacina ou equipamento
vital para combater a pandemia também seria   justificativa plausível. Mas afora casos dessa natureza,
pontuais e diretamente relacionados à situação de calamidade pública, não há motivo para se alterar
regras antitruste, chancelando alterações que terão impactos estruturais sobre os mercados. 
 
Períodos de crise como os que a humanidade enfrenta também são aqueles onde novas soluções,
inovações, novos modelos de negócios e novas técnicas surgem, elementos que requerem um ambiente
concorrencial para prosperarem. De modo que o que de melhor podem fazer as autoridades antitruste
em momentos como esse é manter o foco no interesse público da livre concorrência.
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A cada dia cresce, no Brasil e no mundo, a preocupação com relação ao tamanho e aumento do
poder de econômico das grandes empresas de tecnologia, que se mostram inabaláveis mesmo
diante da crise global instaurada pela pandemia de COVID-19. Há quem diga que o poder de
mercado das big techs é tão grande que, atualmente, as plataformas digitais têm condições de
gerar tanto ou mais impacto na vida das pessoas do que os próprios governos, o que se
evidenciaria em situações como a disseminação de anúncios falsos com o objetivo de influenciar
processos eleitorais e democracias, por exemplo. Como a Dra. vê a questão da influência do poder
econômico na seara política? Essa é uma preocupação que deve orientar políticas públicas
concorrenciais também no Brasil? De que forma as autoridades brasileiras podem reprimir o
abuso de poder econômico sem enfraquecer a livre iniciativa e o poder de inovação dos players
desse mercado?

Eu estou convencida de que é preciso resgatar o sentido original do antitruste, que desde o início
percebeu na onda de concentração e conglomeração industrial a corrosão das bases da democracia e
dos valores do próprio capitalismo: a liberdade de empreender, de fazer as próprias escolhas, de
negociar, de dizer não. É uma lição que se perdeu com o tempo e neste século, diante da avassaladora
concentração de poder econômico nas mãos das gigantes da tecnologia, recuperar a essência do
antitruste tem se mostrado tarefa urgente. Na realidade, em todo mundo ocidental vem se formando
um consenso de que a inação das autoridades antitruste diante das aquisições às centenas de startups
pelas gigantes de tecnologia foi um equívoco grave. 
 
Como startups raramente apresentam faturamento expressivo e surgem em mercados conexos às
plataformas - e não no mesmo mercado - não são vistas, na leitura convencional, como concorrentes,
quando de fato são as rivais potenciais as que poderiam romper o império das gigantes atraindo a
atenção dos usuários para novas soluções em novos desenhos de negócios. Exatamente por isso, por
seu potencial disruptivo, são alvos de aquisição e o mundo digital, para qual toda a economia tende a
caminhar, tem sido dominado por um pequeno número de empresas globais que, na ausência de
regulação, de antitruste ativo, de cooperação entre países, representam sim grave risco à democracia. 
 
O modus operandi das empresas dominantes na economia digital é desviar-se da soberania dos estados
nacionais, a começar pela forma como registram seus lucros e ativos intangíveis em paraísos fiscais até o
ponto de procurarem emitir meios de pagamentos próprios, à margem das autoridades monetárias,
quando a moeda nacional é (ainda) uma das expressões mais nítidas da soberania. 
 
O Brasil não está alheio a essas preocupações. Em 2021 entra em vigor a lei de proteção aos dados
digitais, neste momento o Congresso debate legislação para coibir a disseminação de notícias falsas -
que contaminam e pervertem o debate democrático de ideias e projetos - o Cade segue a iniciativa de
2019 da FTC e da Comissão Europeia e irá analisar as aquisições realizadas pelas empresas de tecnologia
nos últimos anos. Estamos sim em linha com a debate mais atual travado tanto na Europa como nos
Estados Unidos, no que se refere a um tratamento mais rigoroso e atento das condutas adotadas pelas
gigantes de tecnologia.
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E é justamente essa postura mais atenta que protegerá o ambiente concorrencial necessário para que
novas empresas, inovadoras, prontas a apresentar soluções para facilitar, simplificar, tornar mais
confortável e segura a vida dos usuários possam florescer.   Na medida em que se recupera o espírito
original do antitruste, se garante espaço para a entrada e atuação de uma pluralidade de agentes, com
novas soluções, novos métodos, desejosos de atender bem o mercado e as comunidades onde se
instalam. Em mercados onde prevalece a concorrência, protege-se o fundamento da democracia
representativa, a soberania popular. Temos que caminhar nessa direção. O antitruste na sua essência é
um pilar civilizatório.

O mercado financeiro brasileiro tem apresentado altos índices de concentração. Atualmente,
cinco grandes bancos comerciais detêm elevada participação desse mercado e, não bastasse, o
País vem presenciando o fenômeno da “bancarização” de corretoras, como é o caso da XP
Investimentos, que, há algum tempo, anunciou a venda de uma fatia do seu negócio para o Banco
Itaú - Unibanco, um dos principais players do mercado financeiro. O aumento do poder de
mercado das Instituições Financeiras vem sendo acompanhado com cuidado pelo CADE e Banco
Central e culminou na realização de um ato normativo conjunto, com o objetivo de aperfeiçoar o
monitoramento e fiscalização do mercado financeiro pelos dois Órgãos. Na sua opinião, quais os
impactos dos elevados índices de concentração desse mercado para concorrentes e
consumidores? O que esperar do Governo, na qualidade de principal motor da ação estatal, e do
CADE, como Órgão responsável pelo controle de estruturas, para fomentar a concorrência nesse
setor?

A concentração bancária no Brasil é nociva não apenas por ser excessiva - relatório recente do Banco
Central informa que cerca de 84% das operações de crédito e os depósitos estão nas mãos de apenas
cinco bancos - como a conglomeração potencializa a dominância desses bancos. Bancos comerciais são
também seguradoras, corretoras, credenciadoras de cartões de crédito; essa concentração
conglomerada (que em muitas jurisdições sequer é permitida) vem sendo contestada por uma das
inovações econômicas de maior impacto da atualidade, o surgimento das fintechs. Derivadas da
economia digital, são um fenômeno verdadeiramente disruptivo, permitindo acesso a operações
bancárias, a crédito e a oportunidades de investimento de enorme contingente de pessoas antes
excluídas do acesso ao sistema financeiro. Não à toa, é principalmente nos países emergentes que as
fintechs têm crescido de forma vertiginosa - China, índia e Brasil.   O Brasil ocupa a quarta posição em
volume de negócios das fintechs, seguindo de perto China, India e Reino Unido (essas informações colhi
orientando a monografia de uma talentosa ex-aluna, Luiza Borges).
 
O crescimento das fintechs no Brasil já obrigou os bancos a procurarem melhorar seus serviços aos
clientes, reduzirem taxas e mesmo criarem seus próprios bancos digitais. Quanto à compra de fintechs
por grandes bancos, é o mesmo movimento que leva as big techs a adquirirem startups: o efeito é o de
neutralizar rivais capazes de contestar sua dominância e criar dificuldades para o surgimento de novos
rivais.
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É o tipo de operação anticompetitiva que o antitruste rigoroso rejeita (a melhor ilustração da aplicação
bem fundamentada do antitruste foi o voto da então conselheira Cristiane Alkmin, que negou
autorização ao Itau-Unibanco, maior instituição financeira do país, para adquirir fatia importante da
corretora digital de maior sucesso no mercado, a XP).
 
Felizmente as conduções mais recentes do Banco Central, tanto a anterior como a atual, tem dedicado
atenção especial à necessidade de estimular a concorrência no setor bancário, considerando as
evidências de que o elevado nível de spread e as restrições ao crédito são resultantes da excessiva
concentração. O ato normativo conjunto, a partir do qual Cade e Banco Central passam finalmente a
colaborar no monitoramento e fiscalização do mercado financeiro, é uma meta que se persegue há
décadas. Já se percebem os resultados positivos desse entendimento, na rapidez e precisão com que o
Banco Central determinou a suspensão do início de operações de pagamento pelo Whatsapp (em
associação com Cielo, a maior credenciadora de cartões, de propriedade de grandes bancos) enquanto o
Cade baixava cautelar com a mesma finalidade. A cooperação entre entes regulatórios e a autoridade de
defesa da concorrência, que permita o acompanhamento dos mercados e atuação rápida e articulada,
ex-ante, é o que se espera ver consolidado como ação estatal frente ao dinamismo da economia digital.

Para finalizar, considerando que você é um dos poucos nomes femininos a atuar como
Conselheira do CADE e que cumpriu o seu mandato com excelência, quais conselhos você pode
dar para mulheres que estão em início de carreira e/ou que almejam cargos de liderança na área
antitruste como os que você alcançou?

Recomendo às jovens profissionais que já se deram conta do quão apaixonante é o tema do antitruste
que mergulhem fundo no estudo, tanto dos temas jurídicos como econômicos; nunca é demais frisar
que o antitruste é um tema interdisciplinar, informado transversalmente por outras disciplinas - como
ética, história e estatística. Manter viva a curiosidade e a disposição a aprender é chave para o sucesso
nessa área. Ademais, é uma área de saber e prática que acompanha o dinamismo das mudanças
estruturais e culturais, há sempre novas questões a exigir resposta e é justamente essa característica
dinâmica e desafiadora que faz do antitruste um tema sempre instigante.

Se o esforço e o interesse em aprender e procurar respostas novas para problemas concretos se reflete
na conduta das jovens profissionais, o caminho para uma carreira de sucesso já está em boa parte
pavimentado. Mas lembrem que ninguém percorre sozinho seu caminho, a cooperação e solidariedade
entre mulheres, o apoio e incentivo mútuos são ingredientes fundamentais para a realização de
conquistas, para a expansão dos nossos espaços de atuação. Repare a quantidade de mulheres a que
me referi nesta entrevista. As conquistas de uma mulher refletem-se em todas. Por isso é tão valioso o
trabalho que vocês na WIA estão realizando. Parabéns e sigam em frente.

FIM
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é Professora Associada da Faculdade de Ciências

Econômicas, Programa de Pós Graduação em Ciências

Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

(UERJ), com pós-doutorado pela Université de Toulouse I,

Capitole - Toulouse School of Economics (TSE) 2012-2013

(apoio CAPES); Doutora em Economia da Indústria e da

Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

(1996); Professora visitante Toulouse School of

Economics, Master 2 ECL - Economics and Competition

Law, (fev. mar. 2014); foi pesquisadora visitante e

doutoranda em intercâmbio na Universidade da

Califórnia, Berkeley (1994-1996); mestre em Ciência

Política pelo IUPERJ e bacharel em Economia pela UFRJ;

foi membra do grupo de trabalho que deu origem à lei

brasileira de defesa da concorrência e conselheira do

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

por dois mandatos, de 1996 a 2000; foi Coordenadora de

Estudos de Regulação e Mercados da Diretoria de

Estudos e Políticas de Estado, Instituições e Democracia

do IPEA de 2008 a 2013; tem coordenado grupos de

pesquisa em escala nacional e internacional desde 1994

em Organização Industrial, Regulação Econômica,

Mecanismos de Governança e Direito e Economia,

atuando principalmente nos seguintes temas:

instrumentos regulatórios e desenho de mecanismos,

economia antitruste, propriedade intelectual e

concorrência e nova economia institucional; coordena o

curso de pós graduação lato sensu em Direito e

Economia da Regulação e da Concorrência, oferecido

pela UERJ; e é mãe de uma economista e dois estudantes,

com 25, 16 e 12 anos.

"(...) é mãe de uma
economista e dois
estudantes, com
25, 16 e 12 anos."
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