
Mattos Filho, Veiga Filho, MATTOS FILHO > Marrev Jr e Outroga Advogado- 

À COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE ANTITRUSTE 1 DA SUPERINTENDÊNCIA-
GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE 

VERSÃO PÚBLICA 

Inquérito Administrativo n° 08700.004588/2020-47 
Apartado de Acesso Restrito n° 08700.005632/2020-36 

iFood.com  Agência de Restaurantes Online S.A. ("iFood"), já qualificado nos 
autos em epígrafe, vem, por seus advogados, apresentar considerações em relação ao 
Despacho SG n° 342/2021, que acolheu a Nota Técnica n° 4/2021/CGAA1/SGA1/SG/CADE 
("Nota Técnica") e adotou medida preventiva ("MP") contra o iFood, com fundamento no 
§40 do art. 211 do Regimento Interno do CADE, nos arts. 56 e 59 da Lei 9.784/99 e no art. 
50, XXXIV, da Constituição Federal, para ao final requerer o quanto segue. 

O iFood aproveita a oportunidade para apresentar parecer econômico preparado pela 
consultoria Compass Lexecon ("CL") (o "Parecer da CL") (Apartado de Acesso Restrito 
1), que traz análises importantes sobre a dinâmica competitiva do mercado em que atua o 
iFood, detalha o framework de análise mais apropriado para análise de casos envolvendo 
contratos com cláusula de exclusividade, e reforça as preocupações já trazidas pelo iFood 
em relação a uma intervenção prematura do CADE e seus efeitos negativos para o pleno 
desenvolvimento desse mercado. 

O iFood pede, com fundamento no artigo 51, incisos IV, XI e XIV da Resolução CADE 
no  22, de 19 de junho de 2019 ("Regimento Interno do CADE"), TRATAMENTO 
CONFIDENCIAL E ACESSO RESTRITO AO CADE E AO IFOOD às informações 
destacadas em cinza ao longo da presente petição, bem como à íntegra dos Apartados de 
Acesso Restrito 1 e II, tendo em vista sua natureza estratégica e o prejuízo irreparável que 
seria causado ao iFood se divulgadas a terceiros. 
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1. 	BREVE RESUMO DOS FATOS 

1. Em 10 de março de 2021, esta d. SG determinou medida preventiva impedindo que 
o iFood celebre novos contratos com restaurantes parceiros com cláusula de exclusividade, 
e instaurou o presente Inquérito Administrativo. 

2. O iFood compreende o intuito desta d. SG de tentar, a partir da imposição da MP, 
preservar as condições competitivas do mercado sob análise até que concluída a instrução 
do presente IA e adotada uma decisão final sobre o seu mérito. No entanto, conforme 
detalhado ao longo desta petição, o iFood, respeitosamente, chama a atenção desta d. SG 
para os efeitos extremamente negativos, sobretudo para os restaurantes e para o 
desenvolvimento do mercado de forma mais ampla, que irão decorrer da MP imposta se 
esta não for reconsiderada e ajustada para se adequar à realidade do mercado de entregas 
de comida. O iFood está confiante de que a medida preventiva deve ser revista por esta SG 
para que não prejudique o desenvolvimento do mercado, e, ao mesmo tempo, afaste 
eventuais preocupações sobre possíveis mudanças na política comercial da empresa, dando 
tempo para que o CADE possa fazer uma investigação cuidadosa e no tempo devido. 

II. 	CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA PREVENTIVA 

3. Qualquer restrição à liberdade do iFood de continuar concorrendo com as demais 
plataformas por parceiros exclusivos, nos quais sempre realiza investimentos vultosos e 
importantes para o seu desenvolvimento, terá necessariamente dois efeitos principais 
extremamente negativos para o mercado de entregas de comida: (i) a diminuição da 
rivalidade e a criação de ineficiências, em especial pelo arrefecimento da "concorrência pelos 
restaurantes", gerando para os restaurantes ofertas de parceria menos vantajosas em um 
momento de crise e grande incerteza; e (ii) prejuízos ao desenvolvimento do mercado, uma 
vez que retira do piayer que mais investe na captação de novos restaurantes para o dellvery 
on/ine os incentivos para seguir fazendo tais investimentos. 

4. A SG reconhece a plausibilidade desses riscos de prejuízos à concorrência, mas 
justifica que eventual dano poderia ser mitigado em razão do escopo da MP imposta. O 
iFood, no entanto, respeitosamente entende que essa expectativa por de trás da decisão 
não irá se confirmar, uma vez que, na prática, a MP distorce a dinâmica competitiva do 
mercado e irá inevitavelmente prejudicar restaurantes e consumidores, razões pelas quais 
merece ser revista. 

a. 	Diferenciação das plataformas e investimentos em restaurantes são 
assegurados pela exclusividade 

S. 	Como o Parecer da CL explica em mais detalhes, plataformas de dellvery podem 
reforçar sua capacidade de concorrer: (1) criando um portfólio diferenciado de culinárias e 
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restaurantes; e (ii) investindo em restaurantes parceiros, impulsionados pela acirrada 
concorrência entre plataformas para atrair agentes dessa ponta do mercado. 

6. No caso da diferenciação, a presença de restaurantes únicos em certas plataformas 
pode destacá-las aos olhos dos consumidores, de modo que eles se sintam atraídos pelos 
portfólios daquelas plataformas especificamente. Quanto mais diferenciação entre a oferta 
apresentada por cada plataforma, maior o incentivo do consumidor/usuário praticar o 
mult/homing, pois o consumidor/usuário nunca se prende a um restaurante específico 
(ninguém quer comer a mesma comida todos os dias). [Informação Confidencial - 
Acesso Restrito ao iFood e ao CADE].' 

7. Na busca por essa diferenciação, a concorrência entre plataformas estimula o 
oferecimento de melhores condições comerciais e pacotes de investimento aos restaurantes 
para atraí-los. No entanto, as plataformas podem se sentir desestimuladas em investir nos 
restaurantes parceiros se tais investimentos, principalmente aqueles mais vultosos, 
puderem ser apropriados por concorrentes. 

8. A exclusividade é o mecanismo utilizado para proteger tais investimentos contra 
comportamentos oportunistas por parte de concorrentes (efeito free rider), ao mesmo 
tempo que serve para alinhar os incentivos entre a plataforma e o restaurante parceiro. 

b. 	Efeitos negativos da atual Medida Preventiva 

9. Como mostra o Parecer da CL, se a MP for mantida como está, concorrentes não 
terão mais que conviver com a pressão competitiva exercida pelo iFood, um 
concorrente que consistentemente oferece propostas atrativas aos restaurantes, 
o mais bem avaliado e com a maior cobertura geográfica do setor. Na ausência deste 
elemento de competição importante, Rappi, UberEats e demais plataformas concorrentes 
terão incentivos para ofertar condições comerciais e propostas de investimentos menos 
atrativas do que ofereceriam caso ainda estivessem concorrendo de forma plena com o 
iFood pela captura de parceiros exclusivos. 

10. [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE].2  

11. Tal cenário prejudica o próprio desenvolvimento do segmento de delivery online, 
uma vez que os restaurantes dentro e fora do segmento não poderão se aproveitar dos 
investimentos que suportam suas operações diárias. Lembre-se que o delivery online não é 
universalmente utilizado por todos os restaurantes existentes no país. Pelo contrário, como 
apontado no parecer da LCA protocolado em 10 de março de 2021, atualmente, menos da 
metade dos restaurantes e bares no Brasil - mais precisamente, [Informação 

1  SEI 0876434 (autos públicos) e SEI 0876440 (autos restritos), com destaque para as paginas 19 a 21. 
2  [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 
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Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] - está presente no delivery onlíne 
via marketp/ace.3  

12. O iFood tem se dedicado a investir consistentemente em restaurantes com o 
objetivo de atraí-los para o segmento de de/ivery onfine, incentivando restaurantes de 
diferentes portes a ajustar suas operações para passar a oferecer sua cozinha também por 
meio da plataforma onfine. São vários os exemplos de restaurantes que só passaram a atuar 
no dellvery onllne após celebrar uma parceria exclusiva com o iFood, como já explicado em 
manifestações anteriores.4  Dentre tais restaurantes/ redes está, por exemplo, o 
[Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 

13. Esse esforço de ampliação da oferta do mercado não deve ser visto como "captura" 
de restaurantes, por dois motivos: (i) em primeiro lugar, tais restaurantes não estavam 
presentes no segmento de deflvery onfine antes da parceria com o iFood; e (ii) ao 
impulsioná-los, a própria exclusividade gera um efeito endógeno que aumenta a sua 
importância e atratividade para os consumidores.5  Dessa forma, é particularmente 
desproporcional uma restrição que impeça o iFood de firmar exclusividades com 
restaurantes que ainda não estejam atuando no dellvery on/ine. O efeito prático dessa 
restrição será, inevitavelmente, uma desaceleração no atual nível de crescimento e 
expansão do mercado como um todo. 

14. Esses efeitos negativos têm relação direta com a MP, porque ela "trava" a base de 
restaurantes exclusivos do iFood, ou seja, não há possibilidade de o iFood firmar novas 
parcerias exclusivas com contrapartida de investimentos para expansão e melhoras das 
operações dos restaurantes parceiros. Apesar de esta d. SG pretender, com tal medida, 
'Manter o regular funcionamento das empresas já em atuação' esse objetivo está baseado 
numa noção estática do mercado que não corresponde à realidade. 

15. Na realidade, tal "travamento" significa que o iFood não poderá continuar 
contribuindo com o desenvolvimento do mercado por meio dos investimentos que vem 
fazendo nos restaurantes, expandindo a oferta, melhorando a qualidade dos serviços e 
atraindo novos restaurantes para o segmento de dellvery onllne. Considerando que seus 
concorrentes terão menos incentivos para fazê-lo, a medida preventiva tem duplo efeito 
negativo sobre o mercado. 

C. 	Alta rotatividade dos parceiros exclusivos 

Idem, página 32. 
Para outros exemplos, vide Memorial apresentado pelo iFood (SEI 0849982 - autos públicos - e SEI 0849983 

- autos restritos). 
Além disso, as exclusividades no geral não "capturam" restaurantes porque: (i) são de curta duração; (li) têm 

abrangência limitada em relação ao mercado total de restaurantes; e (iii) concorrentes do iFood também têm 
restaurantes exclusivos, de modo que a "concorrência pelo contrato" é um elemento normal da dinâmica deste 
mercado. 
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16. Conforme já demonstrado pelo iFood em manifestações anteriores, e embasado de 
forma empírica no estudo da LCA, a base de restaurantes (exclusivos e não-exclusivos) do 
iFood é bastante viva e dinâmica. A todo tempo, restaurantes entram e saem da plataforma, 
firmam parcerias exclusivas com o iFood, ou deixam a plataforma por receberem uma 
proposta mais atraente de uma plataforma concorrente. 

17. [Informação Confidencial -Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 

18. Dentre os restaurantes que deixaram de ser exclusivos do iFood no segundo 
semestre de 2020, há marcas reconhecidas nacionalmente e em suas regiões de atuação, 
tais como Madero, Jerônimo, Carlo's Bakery, Evvai, Nagayama, Gero, Itzza, Stunt, Açaí 
Concept, Camarada Camarão, Camarão & Cia, bem como Oakberry6  e Si SePior, 
mencionados na Nota Técnica como ainda sendo exclusivas do iFood. Essas saídas, que são 
apenas exemplos, evidenciam o ambiente competitivo e extremamente dinâmico do 
mercado de dellvery de refeições. 

19. [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]7. 

20. A MP, portanto, não prejudica apenas restaurantes, por terem menos incentivos a 
integrar o mercado e pelo arrefecimento da concorrência entre plataformas, mas também 
os próprios consumidores, que não poderão se beneficiar de uma variedade maior de 
restaurantes que têm seu nível de serviço impulsionado como resultado da parceria com o 
iFood. 

21. Em conclusão, a MP irá criar uma assimetria competitiva artificial entre o iFood e 
as outras plataformas, que irá inevitavelmente prejudicar o desenvolvimento do mercado 
como um todo. Por essa razão, o iFood respeitosamente entende que a MP precisa ser 
modulada. 

III. 	DO PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA PREVENTIVA 

22. O iFood entende que apresentou acima elementos importantes que devem ser 
considerados por esta SG na revisão da medida preventiva imposta. Abaixo, em espírito de 
cooperação e boa-fé, o iFood vem propor alterações com o objetivo de superar ou pelo 
menos amenizar os efeitos negativos da atual medida preventiva e preservar as condições 
do mercado até a decisão final de mérito. 

23. Em especial, é muito importante para o desenvolvimento saudável do mercado que 
o iFood possa continuar a fazer modificações em sua base de restaurantes exclusivos, ainda 
que a mantenha em percentuais constantes. Para tanto, seria possível instituir uma medida 
preventiva que considerasse um percentual sobre o total do mercado, adotando o GMV ou 

6 A Oakberry já denunciou seu contrato com o iFood e está em processo de saída da exclusividade. 
Vide Memorial apresentado pelo iFood (SEI 0849982 - autos públicos - e SEI 0849983 - autos restritos). 
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o número de pedidos como métrica para estimar tal abrangência. Na ausência de dados 
precisos para calcular o tamanho do mercado, o próprio portfólio de restaurantes do 
iFood poderia ser utilizado como base, sendo que os parceiros exclusivos do 
iFood não poderiam representar volume superior a [Informação Confidencial - 
Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] do total do GMV mensal ou do número de 
pedidos mensais registrado na plataforma. Esse percentual está em linha com o 
histórico do iFood ao longo do último ano, conforme demonstrado no Apartado de Acesso 
Restrito II. O iFood propõe que tal medida preventiva produza efeitos a partir do mês 
subsequente ao mês em que proferida nova decisão desta d. SG, para que a plataforma 
consiga se adaptar à nova realidade. 

24. Na visão do iFood, o monitoramento do cumprimento de tal restrição é inclusive 
mais simples. O iFood pode enviar ao CADE relatórios mensais apresentando os percentuais 
de GMV ou pedidos originados pelos restaurantes exclusivos, a serem entregues até o 100 
dia do mês subsequente ao mês de apuração. Tal solução cria um canal contínuo de 
interação entre o iFood, que está disposto a cooperar com a investigação, e a autoridade, 
que poderá acompanhar a conduta de perto'. 

25. Alternativamente, medida similar poderia ser adotada, de modo que o iFood está 
à disposição desta SG para prestar as informações necessárias para a modulação da medida 
preventiva. 

26. Tal modulação, além de atingir de forma mais efetiva e menos gravosa os fins 
visados por esta d. SG de preservar as condições concorrenciais atuais, elimina as 
assimetrias concorrenciais geradas pela atual MP entre o iFood e seus concorrentes, ameniza 
a redução da rivalidade e permite que o mercado se desenvolva de modo mais saudável. 

IV. 	ESCLARECIMENTOS SOBRE PRESSUPOSTOS DA NOTA TÉCNICA 

27. Como discutido no Parecer da CL, qualquer tipo de intervenção por parte da 
autoridade antitruste exige uma avaliação cuidadosa da dinâmica competitiva do mercado 
e uma instrução mais aprofundada que poderá embasar e dar mais fundamentos para a 
decisão da autoridade. O Parecer da CL acrescenta que parcerias exclusivas podem gerar 
diversas eficiências e promovem a rivalidade, de modo que uma intervenção ex ante pode 
gerar consequências indesejadas, especialmente para restaurantes, consumidores e para o 
ambiente concorrencial. 

8  Soluções semelhantes já foram adotados em atos de concentração que envolveram a imposição de remédios 
comportamentais, tais como nos Atos de Concentração n° 08700.005705/2018-75 (Requerentes: Notre Dame 
Intermédica Saúde S.A., Mediplan Assistencial Ltda; Hospital Samaritano Ltda.; e Hospital e Maternidade 
Samaritano Ltda.); n° 08700.008483/2016-81 (Requerentes: WEG Equipamentos Elétricos S.A. e TGM Indústria 
e Comércio de Turbinas e Transmissões Ltda.); e n° 08700.009198/2013-34 (Requerentes: Estácio Participações 
e TCA Investimentos em Participações). 

O 
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28. Esses prejuízos se verificariam especialmente no caso de uma intervenção sobre 
um concorrente específico. Tal medida não constitui uma política pública adequada quando 
houver, principalmente, evidências de que: (i) a abrangência dos contratos de exclusividade 
do agente investigado é modesta; (ii) os contratos de exclusividade são de curta duração; 
(iii) o mercado está em forte crescimento e expansão; (iv) há novas entradas; e (v) os 
concorrentes têm modelos de negócios diferenciados. O parecer deixa claro que o presente 
caso reúne todas essas evidências, de modo que uma intervenção seria desnecessária. 

29. De toda forma, o iFood compreende a intenção desta SG de querer preservar o 
atual cenário competitivo por meio da MP, e, por essa razão, vem apresentar 
esclarecimentos que podem conferir maior segurança à revisão de seus termos. 

30. O iFood não detém poder de mercado. A Nota Técnica sugere que o iFood 
detém poder de mercado por conta das estimativas de market share apresentadas. No 
entanto, o parecer elaborado pela consultoria LCA discute tal ponto e demonstra que9: 

• A análise estática de participações de mercado não é o meio adequado para 
identificar poder no mercado. Da mesma forma, também não permite enxergar a 
dinamicidade e intensa rivalidade existente no mercado de dellvery brasileiro; 

• As fronteiras do mercado são fluidas e há pressão competitiva de canais 
alternativos ([Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao 
CADE]'°); 

• Há multihoming em todos os lados da plataforma, sobretudo entre os 
consumidores/usuários, que efetivamente costumam utilizar mais de um aplicativo 
para realizar seus pedidos, conforme apurado por pesquisa realizada pela 
Inteligência, Pesquisa e Consultoria Ltda. ("IPEC", antigo Ibope). 

31. 	Não há risco de tipping no mercado brasileiro de entregas de comida. A 
Nota Técnica levanta preocupações com o fenômeno de tiop/ng, por se tratar de um 
mercado de múltiplos lados. O Parecer da LCA e o Parecer da CL expõem que o mercado 
brasileiro não corre esse risco, pois: 

• A demanda e a oferta são heterogêneas. Aplicativos têm características, 
abrangências e utilidades distintas, não havendo riscos de dominação do mercado 
por apenas um concorrente; 

• Caso todos os restaurantes estivessem disponíveis em todas as plataformas, não 
existiriam incentivos para diferenciação de produto via investimentos em 
restaurantes parceiros, uma vez que outros aplicativos poderiam se beneficiar sem 

SEI 0876440. 
'° [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 
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incorrer em custos (efeito carona). Isso traria efeitos negativos sobre o bem-estar 
do consumidor, que deixaria de se deparar com oferta mais ampla e diversificada 
de produtos e serviços; 

• No cenário em que acordos de exclusividade não estariam disponíveis, com a 
limitação da concorrência via diferenciação, a concorrência ficaria pautada apenas 
na dimensão preço. Isto poderia tornar mais difícil para as plataformas cobrirem 
seus custos de operação, favorecendo a concentração de mercado nacional ou 
regionalmente; 

• A prática de exclusividade nesse mercado impede o tiping, uma vez que portfólios 
diferenciados possibilitam a criação de oportunidades de nicho para outras 
plataformas que podem vir a desafiar incumbentes. A exclusividade favorece a 
entrada por ser um mecanismo que viabiliza a diferenciação dos serviços, 
ampliando a concorrência e atraindo usuários que facilmente migram de um 
aplicativo a outro. 

32. 	Não há critérios claros para definir um restaurante como "must-have". A 
SG demonstra preocupação em relação à exclusividade com restaurantes reconhecidos. No 
entanto, embora naturalmente haja graus diferentes de reconhecimento da marca de 
restaurantes, o iFood demonstrou que:: 

• O conceito de restaurante "must-have" depende da estratégia de cada plataforma 
e, como visto, o iFood e seus concorrentes adotam diferentes estratégias'1; 

• Restaurantes individualmente considerados não representam parte relevante do 
GMV ou dos pedidos do iFood. Como exposto pelo Parecer da CL, isso quer dizer que 
não há restaurantes que não possam ser substituídos em termos de qualidade ou 
volume de vendas; 

• A exclusividade tem efeitos endógenos, de modo que restaurantes tendem a 
experimentar um aumento relevante no volume de vendas em razão dos 
investimentos feitos pelo iFood no contexto da parceria exclusiva 12; 

• A exclusividade é um mecanismo para atrair novos restaurantes para o delivery 
on tine; 

' Por exemplo, o Rappi parece ter foco no público de alta renda, como evidenciado pela sua categoria "Chefs" 
e exclusividades com restaurantes desse nicho como Arturito, Evvai, Tanit, Nino, Osteria Nonna Rosa, Tan Tan, 
NKK Sushi, Pipo, corrientes 348, entre outros. 
12  Para exemplos, vide Memorial protocolado em 31 de dezembro de 2020 (SEI 0849982 - autos públicos - e 
SEI 0849983 - autos restritos). 
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• Como o mercado de restaurantes tem baixas barreiras à entrada, o conceito de 
marcas "must-have" é frágil. Evidência disto é que constantemente novas marcas 
são lançadas com sucesso e rápida aderência (e.g., o Grupo Madero lançou 
recentemente as redes Jerônimo'3; entrada da rede Muy no Brasil`; a contínua 
expansão da pizzaria Braz Elletrica15); 

• Ainda que restaurantes com marcas reconhecidas fossem considerados "must-have", 
as marcas verdadeiramente "must-have" seriam aquelas que não apresentam 
substitutos e, no caso do mercado de restaurantes, isso não procede. [Informação 
Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]; 

• Usuários não são atraídos para uma determinada plataforma pela presença de 
restaurantes específicos. Com  efeito, [Informação Confidencial - Acesso 
Restrito ao iFood e ao CADE];16  

o [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 

33. 	A política de exclusividade do iFood não impede plataformas rivais de 
atingirem massa crítica e se diferenciarem. Segundo a SG, a extensão da exclusividade 
do iFood poderia impedir rivais de atingir massa crítica e concorrer no mercado. No entanto, 
o iFood ressalta que: 

• Não foi apresentado qualquer exercício pelos Representantes para estimar massa 
crítica necessária, muito menos houve qualquer esforço para estimar se os 
diferentes modelos de negócio que concorrem com o iFood (ex. Rappi no modelo 
"superapp", e Uber buscando sinergias entre os negócios de corrida e delivery) 
teriam diferentes níveis de massa crítica; 

• Dada a ampla oferta de restaurantes de todos os portes no mercado, a conduta do 
iFood serve apenas para que a plataforma se diferencie, mas não impede que seus 
concorrentes cresçam e se diferenciem. [Informação Confidencial - Acesso 
Restrito ao iFood e ao CADE]; 

• [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] 

o [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]; 

13  Fonte: https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2017/  lO/hamburgueria-madero-lanca-rede-popular- 
pos-receber-investimento-de-1 uciano-huck. html. 
11  Fonte: https://startupi.com.br/2020/  10/com-investimento-de-us-150-milhoes-rede-colombiana-chega-ao- 
brasil-e-promete-ser-fast-food-do-prato-feito/. 
11  Fonte: https://vejasp.abril.com  . br/blog/arnaldo-lorencato/braz-elletrica-perdizes-inauguracao/. 
16  SEI 0876438. 
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o [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]; 

o (Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE]. 

• O iFood apresentou evidências de que entrantes têm sim crescido no mercado 
utilizando diferentes estratégias de expansão, mesmo convivendo com o programa 
de exclusividade do iFood, como o caso do 99 Food'7, Aiqfome e Uber. 

34. Na Nota Técnica, não houve qualquer discussão sobre esses pontos. Se 
considerados, o iFood está confiante de que a SG estaria disposta a rever as restrições que 
lhe foram aplicadas em sede cautelar. 

V. 	CONCLUSÃO E PEDIDOS 

35. Com base no exposto acima, o iFood respeitosamente acredita ter demonstrado 
que a medida preventiva imposta por esta d. SG terá consequências negativas e indesejadas 
sobre a concorrência e o desenvolvimento do mercado de entregas de comida no Brasil, e, 
por essa razão, deve ser prontamente revista e ajustada para que tais consequências sejam 
mitigadas. 

36. Nesse sentido, o iFood respeitosamente pede que esta d. SG receba a presente 
petição como pedido de reconsideração, nos termos do §40  do art. 211 do Regimento 
Interno do CADE, dos arts. 56 da Lei 9.784/99 e do art. 50,  XXXIV, da Constituição Federal, 
e, reveja a medida preventiva imposta por meio do Despacho SG n° 342/2021, que acolheu 
a Nota Técnica n° 4/2021/CGAA1/SGA1/SG/CADE, para que, durante o processamento do 
presente Inquérito Administrativo e até decisão final do CADE sobre o mérito da presente 
investigação: 

a) O iFood seja autorizado a renovar os contratos com cláusula de exclusividade 
atualmente em vigor, ou substituí-los por novos contratos que venham a ser 
celebrados, desde que o volume de GMV ou o número de pedidos mensal gerado 
pelos parceiros exclusivos do iFood não representem mais do que [Informação 
Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] do GMV total ou do 
número de pedidos total registrado pela plataforma no mês de apuração; 

b) Subsidiariamente, na hipótese de o pedido acima não ser acatado, que o iFood 
tenha a oportunidade de, em colaboração com esta d. SG, propor modificação dos 

11  Por exemplo, em suas manifestações, o iFood expôs detalhadamente o itinerário de crescimento do 99 Food, 
que passou de [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] pedidos em dezembro 
de 2019 para [Informação Confidencial - Acesso Restrito ao iFood e ao CADE] pedidos em janeiro de 
2021 e atraiu cerca de 60 mil restaurantes no mesmo período, sendo que metade deles não estava presente no 
delivery onh/ne. 
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termos da medida preventiva de tal forma que as distorções tratadas na presente 
petição sejam eliminadas. 

Termos em que, 
pede deferimento. 

São Paulo, 18 de março de 2021. 

J
1 

da d e u R eira 
OAB/RJ 146.667 

Marc Soares 
OAB/R] 128.693 

Paulo César ciano Junior 
	

Pe r Pende a Anitelie 
OAB/RJ 218.980 
	

OAB/SP 451.833 
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