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RESUMO 
 
Com o presente trabalho, explora-se como a economia comportamental pode contribuir para a 
análise concorrencial dos novos mercados digitais. Em um primeiro momento, expõe-se as 
distorções causadas pela adoção da rational choice theory no antitruste, muitas vezes de 
forma acrítica, com enfoque no comportamento de consumidores. Ademais, intenta-se 
verificar em que medida os resultados de estudos da economia comportamental podem ser 
utilizados para prever e descrever o comportamento consumerista de forma mais realista. Em 
um segundo momento, volta-se às características específicas do mercado digital – como preço 
zero, plataformas multilaterais e mercados de atenção – explorando as inadequações das 
ferramentas do antitruste atual frente à era da Internet. Nesse ponto, descreve-se como os 
vieses comportamentais são essenciais à dinâmica competitiva digital, sendo, inclusive, 
extensamente explorados pelos próprios modelos de negócios online. Em um terceiro 
momento, diante dessas considerações, pretende-se perquirir de que forma específica os 
insights da economia comportamental podem ser incorporados à análise concorrencial da 
economia digital, tornando-a mais adequada e realista. Nesse sentido, faz-se uma sugestão de 
uma nova abordagem, centrada no real comportamento dos usuários, de delimitação do 
mercado relevante e de análise do poder de mercado na economia digital. 
  
Palavras chave: direito da concorrência; mercados digitais; rational choice theory; economia 
comportamental; mercado relevante. 
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ABSTRACT 
 
This final paper explores how behavioral economics can contribute to the antitrust analysis of 
new digital markets. At first, we expose the distortions caused by the adoption of the rational 
choice theory in competition law, often uncritically, focusing on consumer behavior. 
Furthermore, we intend to verify to what extent the results of behavioral economics studies 
can be used to predict and describe consumer behavior more realistically. Secondly, we 
address the specific characteristics of the digital market – such as zero price, multilateral 
platforms and attention markets – exploring the inadequacies of current antitrust tools in the 
face of the Internet age. At this point, we describe how behavioral biases are essential to the 
competitive dynamics of the digital markets, and are even extensively explored by online 
business models themselves. Thirdly, in view of these considerations, we inquire how the 
insights of behavioral economics can be incorporated into the antitrust analysis of the digital 
economy, making it more appropriate and realistic. In this sense, we suggest a new approach, 
focused on the real behavior of users, to the delimitation of relevant markets and to the 
analysis of market power in the digital economy. 
  
Keywords: antitrust law; digital markets; rational choice theory; behavioral economics; 
relevant market. 
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  INTRODUÇÃO 
 

A  mudança de paradigma empreendida pela Escola de Chicago nas décadas de 1970 e 

1980 foi a aplicação das teorias e métodos empíricos da economia aos institutos centrais da 

análise jurídica.1 No âmbito antitruste, isto levou à incorporação na análise concorrencial de 

pressupostos econômicos neoclássicos, como a rational choice theory, isto, é a crença de que 

os seres humanos se comportam racionalmente para maximizar suas satisfações.2  

Não obstante, pesquisas empíricas começaram a questionar essa premissa da análise 

econômica, demonstrando que as pessoas nem sempre se comportam da forma prevista pela 

presunção de racionalidade e maximização do interesse próprio.3 Pelo contrário, identificou-

se que o comportamento real dos seres humanos é sujeito a uma série de vieses cognitivos e 

heurísticas. 

Nesse contexto, visando a aplicação das descobertas da economia comportamental ao 

Direito Concorrencial, surgiu o Behavioral Antitrust.4 Esta corrente pretende revelar como o 

julgamento e decisões de atores antitrustes tendem a desviar sistematicamente e 

previsivelmente da racionalidade estrita que a análise concorrencial comumente assume.5 

Contudo, embora o emprego da rational choice theory no Direito da Concorrência tenha 

começado a ser questionado pela doutrina internacional no final da década de 1990, o 

pressuposto da racionalidade continua a ser aplicado, muitas vezes, de forma irrefletida, 

ocasionando distorções na análise concorrencial e a afastando da realidade.6  

Isto se torna ainda mais problemático no âmbito dos mercados digitais. Há evidências 

de que os vieses comportamentais são ampliados no meio online devido à grande quantidade 

de informação que deve ser processada e à tendência de tomar decisões cada vez mais 

rápidas.7 Ademais, as próprias plataformas digitais se utilizam desses vieses nos seus modelos 

                                                
1 POSNER, Richard A. The Economic Approach to Law. Texas Law Review, Vol. 53, n. 757, 1975, p. 759.  
2 Op. cit. POSNER, 1975, p. 761. 
3 COOTER, Robert & ULEN, Thomas, Law & Economics, Pearson Series in Economics, 6a edição, 2016, p. 50 
4 Confira-se: JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and 
2 Op. cit. POSNER, 1975, p. 761. 
3 COOTER, Robert & ULEN, Thomas, Law & Economics, Pearson Series in Economics, 6a edição, 2016, p. 50 
4 Confira-se: JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and 
Economics. Stanford Law Review. 1998. Vol, 50. 
5 TOR, Avishalom. Understanding Behavioral Antitrust. Texas Law Review. Vol. 92. 2013, p. 575. 
6 Ver tópico I.3 deste trabalho. 
7 COSTA, Elizabeth & HALPER, David. The behavioural science of online harm and manipulation, and what to 
do about it. The Behavioral Insights Team, Paper, p. 13. https://www.bi.team/publications/the-behavioural-
science-of-online-harm-and-manipulation-and-what-to-do-about-it/. Acesso em 26/10/2019. 



  

12 
 

de negócio e podem adotar estratégias de exclusão que explorem esses traços 

comportamentais.8 

Além disso, as próprias características da economia digital também desafiam a análise 

antitruste. Os modelos de negócios utilizados nesses novos mercados, em especial o de 

plataformas digitais, trazem aspectos como preço zero e efeitos de rede sem precedentes, que 

colocam em cheque a adequação das ferramentas tradicionalmente utilizadas para delimitar o 

mercado relevante e analisar o poder de mercado.9 

Ao mesmo tempo, o crescimento exponencial do setor digital requer uma análise 

concorrencial que consiga endereçar adequadamente a nova realidade desses mercados. Um 

estudo da Accenture Strategies aponta que a economia digital representava em torno de 22% 

do produto interno bruto (PIB) do Brasil em 2016 e estima que poderá chegar a 25,1% do PIB 

brasileiro em 2021.10 

Verifica-se, assim, que o Direito da Concorrência não pode se furtar ao debate sobre as 

possíveis contribuições da economia comportamental ao antitruste, ainda mais diante dos 

mercados digitais, em relação aos quais a análise concorrencial tradicional parece não ser 

suficiente. 

Nesse sentido, com o presente trabalho tem-se o objetivo de explorar como a 

economia comportamental pode contribuir para a análise concorrencial dos novos mercados 

digitais, considerando, em especial, o comportamento dos usuários. Quanto à metodologia, 

optou-se pela exploratória, com uma abordagem qualitativa quanto ao conteúdo, utilizando-se 

o procedimento de pesquisa bibliográfica.11  

Para tanto, o Capítulo I destina-se a analisar como a premissa da racionalidade 

distancia a análise antitruste da realidade. Inicialmente, será abordado como essa presunção 
                                                
8 Nesse sentido, segue entendimento da Autoridade da Concorrência de Portugal: “Com efeito, as estratégias de 
exclusão na era digital podem assumir formas específicas, nomeadamente assentes na exploração de 
enviesamentos comportamentais dos utilizadores. A este respeito, refiram-se opções predefinidas (e.g., 
aplicações) ou a promoção de efeitos de saliência que desviem consumidores de uns produtos para outros.” 
(Autoridade da Concorrência. Ecossistemas digitais, Big Data e Algoritmos. Issues Paper, Fair Play, julho de 
2019, p. 4). 
9 Confira-se: “To investigate whether the antitrust toolkit remains fit-for-purpose the OECD Competition 
Committee held a Hearing in June 2017. This asked whether the tools traditionally used to define markets, to 
assess market power and efficiencies, and to assess the effects of exclusionary conduct and vertical restraints, 
remain sufficient to address those questions in the context of these multi-sided platform markets. At the hearing 
a range of expert economists from agencies, academia, and private practice were invited to make practical 
methodological proposals on how these tools might need to be re-designed or re-interpreted in order to equip 
competition agencies with the analytical tools they require when analysing multi-sided platform markets.” 
OECD, Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms, 2018, p. 3, www.oecd.org/competition/rethinking-
antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm. Acesso em 25/10/2019 
10 Confira-se: ACCENTURE, Digital Disruption: The Growth Multiplier, disponível em 
https://www.accenture.com/us-en/insight-digitaldisruption-growth-multiplier. Acesso em 10/11/2019. 
11 GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 



  

13 
 

foi incorporada ao Direito Concorrencial, prevalecendo entre as escolas antitrustes a despeito 

de suas divergências. Em seguida, analisa-se os conceitos de rational choice theory e como 

estes se demonstram insuficientes para prever e analisar comportamentos. Posteriormente, 

verifica-se as distorções causadas na análise antitruste pela aplicação da premissa racional ao 

Direito Concorrencial. Examina-se, após, as críticas ao Behavior Antitrust, em especial a 

ausência de previsibilidade e de uniformidade metodológica, com a intenção de delinear a 

forma pela qual a economia comportamental pode ser aplicada à análise concorrencial em 

geral.  

Já o Capítulo II, pretende endereçar como os mercados digitais desafiam a análise 

antitruste e potencializam as falhas da premissa da racionalidade. Nesse sentido, o trabalho se 

volta às características específicas das plataformas digitais – como preço zero, múltiplos lados 

e mercados de atenção – explorando as inadequações das ferramentas do antitruste atual frente 

à era da Internet, em especial, quanto à delimitação do mercado relevante e à análise do poder 

de mercado. Ademais, verifica-se como o real comportamento dos usuários é essencial à 

dinâmica competitiva digital, sendo, inclusive, extensamente explorado pelos próprios 

modelos de negócios online. Analisa-se, enfim, como a adoção irrefletida da premissa da 

racionalidade pode dar ensejo a argumentos falaciosos, como o de que a competição estaria a 

um clique de distância (“competition is one click away”). 

Diante dessas considerações, o Capítulo III, por fim, intenta delinear as possíveis 

contribuições da economia comportamental à análise antitruste de novos mercados digitais. 

Nesse sentido, é sugerida uma nova abordagem, centrada no real comportamento de usuários, 

para a delimitação de mercado relevante e a análise de poder de mercado na economia digital. 

Ressalta-se, ainda, como a incorporação da economia comportamental pode auxiliar na 

identificação e análise de condutas anticompetitivas na era da Internet e como under-

enforcement do Direito Concorrencial nesses mercados pode gerar, paradoxalmente, 

desincentivos à inovação tecnológica. 
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CAPÍTULO I – A PREMISSA DA RACIONALIDADE NA ANÁLISE ANTITRUSTE E 
O SEU DISTANCIAMENTO DA REALIDADE 

  

O presente capítulo pretende, inicialmente, definir como a rational choice theory 

passou a embasar a análise antitruste. Nesse sentido, o tópico I.1 discorre brevemente sobre os 

embates entre as escolas antitrustes, concluindo que, a despeito de suas divergências, 

prevalece a análise econômica e a premissa da racionalidade entre as correntes.  

Em seguida, o tópico I.2 explora os conceitos de rational choice theory, bem como sua 

insuficiência tanto preditiva, quanto descritiva. Já o tópico I.3 explora as possíveis distorções 

causadas na análise antitruste de forma geral pela adoção da premissa da racionalidade. Por 

fim, o tópico I.4 intenta verificar, de forma crítica, em que medida os resultados de estudos da 

economia comportamental podem ser utilizados para prever e descrever o comportamento de 

consumidores de forma mais realista, incrementando a metodologia do Direito Concorrencial 

e aproximando-o da realidade. 

 

I.1. As escolas antitruste – prevalência da premissa de racionalidade 

 

Diversas escolas de pensamento influenciaram o Direito Concorrencial, debatendo 

quais seriam seus objetivos, bem como sua forma de aplicação. Esta seção, assim, destina-se a 

analisar brevemente os embates teóricos entre as correntes a fim de delimitar as influências ao 

antitruste brasileiro atual, em especial quanto à análise econômica. 

Após a Segunda Guerra Mundial, e especialmente entre as décadas de 50 e 60, as 

posições da autoridade antitruste dos Estados Unidos estavam sob forte influência da Escola 

de Harvard.12 Esta corrente, também chamada de estruturalista, centra-se no controle 

preventivo pelas autoridades antitrustes das estruturas do mercado com o propósito de evitar a 

sua concentração, sob o modelo de estrutura-conduta-desempenho.13  

                                                
12 PITOFSKY, Robert. Introduction: Setting the Stage. In PITOSKY, Robert. How the Chicago School Overshot 
the Market - The Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust. United States of America: Oxford 
University Press, 2008, pp. 3-5. 
13 “Na visão de Harvard, amparada pelo modelo estruturalista, a principal ação das autoridades antitrustes 
deveria estar no controle – preventivo – das estruturas de mercado, visto que a criação, ou o exercício, de poder 
de mercado decorreria basicamente do aumento do grau de concentração do mercado. Tal foco tinha como 
fundamento o pressuposto de que a existência de poder de mercado é condição necessária para o surgimento de 
condutas anticompetitivas, sendo que o poder de mercado, por sua vez, decorreria da morfologia da estrutura de 
mercado, a partir da visão estruturalista dos modelos de E-C-D” (FAGUNDES, Jorge. Fundamentos econômicos 
das políticas de defesa da concorrência. São Paulo: Saraive, 2010, p. 192). Por E-C-D: estrutura-conduta- 
desempenho, ou seja, a estrutura do mercado permitiria as condutas e influenciaria no desempenho geral.  
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A Escola de Harvard, assim, parte do pressuposto de que o poder econômico 

possibilitaria condutas anticompetitivas, de tal forma que a concentração deveria ser evitada 

pelas cortes, favorecendo uma estrutura mais pulverizada, o modelo de workable 

competition.14 

Não obstante, Pitofsky aponta que este período, conhecido como “Warren Courts”, 

não apenas levou a decisões indefensáveis atualmente, como também ofereceu um alvo para 

que pesquisadores subsidiados pelo setor privado demonstrassem os impactos que os excessos 

do antitruste poderiam causar.15 Deste contexto, surgiu a Escola de Chicago.   

A  mudança de paradigma, empreendida pela Escola de Chicago nas décadas de 1970 

e 1980, foi a aplicação das teorias e métodos empíricos da economia aos institutos centrais da 

análise jurídica.16 Nas palavras de Bork, “o antitruste não tem alternativa a não ser se embasar 

na economia”.17 Esta adequação de colocar a economia no primeiro plano da análise 

concorrencial foi amplamente aceita pelos juristas e economistas.18  

A Escola de Chicago, assim, colocou a eficiência no centro da análise antitruste, 

baseando-a na maximização do bem-estar econômico.19 Essa corrente doutrinária levou à 

construção da teoria antitruste em torno da crença de que os seres humanos se comportam 

racionalmente e, que nos casos limitados de irracionalidade, a força autocorretiva do mercado 

neutralizaria o comportamento irracional.20 

Dessa forma, a Escola de Chicago defende o menor grau possível de regulação estatal, 

visto que o jogo da concorrência estaria apto, por si só, a disciplinar as relações econômicas.21 

Nesse sentido, os institutos antitrustes passam a ser pensados em termo de eficiência alocativa 

e as concentrações do mercado deixam de ser vistas como um mal a ser evitado, pelo 

                                                
14 “Em linhas gerais, a Escola de Harvard parte do pressuposto de que empresas com poder econômico usa-lo-ão 
para implementar condutas anticompetitivas – ‘todo homem que possui poder é levado a dele abusar; ele vai até 
onde encontra limites’, ensina Montesquieu. Por isso, devem ser evitadas as excessivas concentrações, que 
acabam por gerar disfunções prejudiciais ao próprio fluxo das relações econômicas, buscando-se o modelo de 
workable competition. Essa questão, por sua vez, está relacionada ao problema da quantidade agentes 
econômicos atuantes em determinado setor da economia. O modelo de concorrência que se propugna implica a 
manutenção ou incremento do número de agentes econômicos no mercado. Dessa forma, dá-se preferência a uma 
estrutura mais pulverizada, evitando-se as disfunções no mercado. ” (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do 
antitruste. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 166-167) 
15 PITOFSKY, 2008, p. 4. 
16 POSNER, Richard A. The Economic Approach to Law. Texas Law Review, Vol. 53, n. 757, 1975, p. 759.  
17 BORK, Robert. The role of the courts in applying economics. Antitrust Law Journal. Volume 54. 1985, p. 23. 
18 Op. cit, p. 758. 
19 Confira-se: BORK, Robert. The Antitrust Paradox – A Policy at War with Itself. New York: Free Press. 1993, 
2a Edição. 
20 Confira-se: POSNER, Richard A. The Chicago School of Antitrust Analysis, University of  Pennsylvania Law 
Review, vol. 127, n. 925, 1979. 
21 FORGIONI, 2015, p. 167. 
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contrário, passam a ser explicados em termos de economia de custos de transação, eficiências 

e ganhos para os consumidores.22  

A Escola de Chicago, para garantir a segurança e a previsibilidade da análise, 

procurou definir apenas uma finalidade exclusiva ao antitruste, qual seja, a eficiência. Assim, 

a racionalidade jurídica seria substituída pela transparência e previsibilidade do critério da 

eficiência econômica.23 Tal proposta reflete o discurso tecnicista da Escola, que se colocava 

como uma alternativa neutra aos debates principiológicos do Direito Concorrencial.24 

A aplicação de pressupostos econômicos foi, em geral, bem aceita no meio antitruste. 

Contudo, a Escola de Chicago começou a sofrer críticas quanto à sua insistência de que o 

único objetivo do Direito Concorrencial seria a eficiência alocativa e que o modelo clássico 

de teoria do preço seria a forma de definir em que circunstâncias isso ocorreria.25  

Nesse contexto, surgiu a Escola de Freiburg, chamada também de Escola Ordoliberal. 

Esta corrente critica essencialmente o próprio conceito de concorrência da Escola de Chicago 

como sendo a eficiência alocativa, visto que não seria possível a atribuição de um objetivo 

econômico predeterminado ao Direito Concorrencial.26 

                                                
22 FORGIONI, 2015, p. 169-170. 
23 Nesse sentido: “Bork parte da premissa de que a multiplicidade de sentidos e propósitos que vinham sendo 
atribuídos ao Direito Antitruste estava transformando-o em algo incoerente, variável e ambíguo. Daí a sua 
preocupação em encontrar algum critério que assegurasse coerência e definição ao Direito Antitruste norte-
americano. Partindo da premissa de que, quanto ao grau de certeza e ao rigor lógico, a teoria jurídica não era e 
nem poderia ser tão desenvolvida quanto a teoria econômica, Bork propôs a substituição da racionalidade 
jurídica pela transpa- rência e previsibilidade do critério da eficiência econômica, não se importando com o fato 
de que a segurança por ele almejada haveria que ser obtida com o preço de grande reducionismo e da 
incorporação irrefletida do utilitarismo econômico, cujas premissas influenciavam diretamente as diferentes 
noções de eficiência” (FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 39). 
24 “A Escola de Chicago percebe o antitruste em um ambiente asséptico, livre dos conflitos de princípios ou de 
interesses presentes na aplicação de cada caso concreto. O discurso utilizado baseia-se no tecnicismo. Ou seja: as 
decisões a serem tomadas não derivariam de opções políticas, seriam racionais e neutras. No entanto, dizem os 
críticos, a falácia de tal argumento salta aos olhos, porque impossível separar os dois aspectos: toda técnica 
implementa uma opção política. ” (FORGIONI, 2015, p. 172) 
25 “The Chicago School theory that antitrust policy generally ought to permit firms to maximize their own 
productive efficiency is not particularly controversial today. The more serious difficulty with Chicago School 
policy concerning efficiency is its insistence that the exclusive goals of the antitrust laws should be to maximize 
net allocative efficiency, and that the classical price theory model can define the circumstances under which this 
will occur.”(HOVENKAMP, Herbert. Antitrust policy after Chicago. Michigan Law Review. N. 84, 1985, p. 
283) 
26 Sobre as principais crítitcas da Escola de Freiburg à Escola de Chicago, confira-se: “Em presença de tal 
definição de rumos do direito concorrencial, não é de se espantar que essa teoria se oponha à neoclássica. São, 
com efeito, duas as críticas fundamentais ao pensamento neoclássico formuladas no seio do pensamento 
ordoliberal. A primeira – que não interessa analisar no momento – é referente aos pressupostos econômicos da 
definição de bem-estar do consumidor, que são, segundo esses doutrinadores, meramente teóricos, insuscetíveis 
de ocorrer na realidade. A segunda, de interesse imediato, é relativa ao próprio conceito de concorrência. Para os 
representantes da Escola de Freiburg não é possível atribuir ao direito concorrencial qualquer tipo de objetivo 
econômico predeterminado, como a eficiência, por exemplo. Isso porque o sistema concorrencial não é um 
sistema cujos efeitos, todos eles, podem ser previstos e aqueles desejáveis selecionados, de modo a orientar a 
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Em sentido similar, a Escola Pós-Chicago, embora aprove a introdução da análise 

econômica, critica sua simplicidade, contestando a presunção de que a eficiência alocativa 

sempre vai de encontro aos interesses dos consumidores.27  

A Escola Pós-Chicago, assim, expressou preocupações quanto à prevalência de 

modelos econômicos sobre os fatos dos casos, à tendência de assumir que o mercado livre 

curaria todas as suas imperfeições, à crença de que apenas a eficiência seria importante, e, 

acima de tudo, à falta de apoio para a aplicação rigorosa do antitruste.28  

No entanto, a despeito das críticas feitas à Escola de Chicago, há um consenso geral 

sobre a importância da teoria econômica na análise antitruste.29 De fato, como afirma 

Hovenkamp, a ênfase que a Escola de Chicago deu à análise econômica na jurisprudência 

concorrencial provavelmente nunca desaparecerá.30 

No Brasil, preenchendo um vazio teórico no Direito Concorrencial, a Escola de 

Chicago tornou-se o referencial normativo indisputado.31 Ainda que esta tenha sofrido críticas 

quanto ao foco dado à eficiência e ao seu distanciamento da realidade,32 prevalece no meio 

antitruste a Escola Pós Chicago, ou Escola Neoclássica de Chicago.33 

Mais recentemente, frente ao desenvolvimento tecnológico dos mercados digitais, 

surgiu o movimento apelidado de “Hipster Antitrust”. O termo foi cunhado por Medvedovsky 

                                                                                                                                                   
feitura e a aplicação da lei” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2013, pp. 42-43). 
27 FORGIONI, 2015, p. 176. 
28 PITOFSKY, 2008. cit., p. 5. 
29 “Cabe salientar que as críticas feitas à Escola de Chicago não retiram a importância da teoria econômica na 
análise antitruste, uma vez que a ciência econômica tem a habilidade de explicar vários fenômenos, fora do 
alcance da teoria jurídica, que mais tarde serão regulados pela lei antitruste. [...] Contudo, a utilização da teoria 
econômica para a avaliação do fenômeno concorrencial, bem como a matriz da eficiência alocativa, nem sempre 
conduzem à verdade sobre os fatos e, tampouco permitem precisar os efeitos futuros de arranjos econômicos. ” 
(GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 94). No mesmo sentido, confira-se: FORGIONI, op. cit., p. 175. 
30 “The Chicago School of antitrust analysis has made an important and lasting contribution to antitrust policy. 
The School has placed an emphasis on economic analysis in antitrust jurisprudence that will likely never 
disappear” (HOVENKAMP, op. cit., p. 283). 
31 SCHUARTZ, Luis Fernando. A desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência. Revista do 
IBRAC. v. 16, n. 1, p. 325-351, 2009, p. 327. 
32 Confira-se, nesse sentido, a crítica de Pitofsky à Escola de Chicago: “preferences for economic models over 
facts, the tendency to assume that the free market mechanisms will cure all market imperfections, the belief that 
only efficiency matters, outright mistakes in matters of doctrine, but most of all, lack of support for rigorous 
enforcement and willingness of enforcers to approve questionable transactions if there is even a whiff of a 
defense”. (Pitofsky, R. (org.) How the Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic 
analysis on U.S. antitrust. Oxford, 2009, p. 5) 
33 “Especialmente no final da década de 1970, a Escola de Harvard praticamente desaparece, uma vez que seus 
defensores passaram a aceitar grande parte dos pressupostos da Escola de Chicago. Atualmente, entende-se que a 
chamada Escola Neoclássica de Chicago prevalece em boa medida na doutrina econômica que cuida da 
concorrência, bem como nos posicionamentos jurisdicionais nos EUA. ” (GABAN & DOMINGUES, op.cit., p. 
90) 
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para descrever as críticas ao foco no bem-estar do consumidor, proposto pela Escola de 

Chicago, como um equívoco geral ou ao menos um foco mal equipado para lidar com as 

preocupações concorrenciais advindas das grandes plataformas digitais.34 

Lina Khan, expoente desse movimento, argumenta que a análise antitruste atual que 

iguala concorrência ao bem-estar do consumidor, tipicamente medido através de efeitos de 

curto prazo no preço e na produção, falha em capturar a arquitetura do poder de mercado no 

século XXI, deixando de perceber possíveis danos concorrenciais.35 

A autora defende, assim, que a avaliação da competição atualmente, especialmente no 

meio digital, requer a análise da estrutura e dinâmica dos mercados, examinando o processo 

de competição em si.36  

Importa ressaltar, neste ponto, que, ainda que se concorde com a conclusão geral de 

Khan de que a análise antitruste atual é inadequada para endereçar os problemas 

concorrenciais nos mercados digitais, a discussão acerca dos objetivos do Direito 

Concorrencial não é o foco principal deste trabalho. No entanto, cabe delimitar, brevemente, 

algumas premissas das quais se parte.  

Como ressalta Frazão, o critério único de eficiência proposto pela Escola de Chicago, 

ao invés de gerar o consenso que pretendia, trouxe inúmeros questionamentos quanto à 

possibilidade de ser identificado, de forma satisfatória, com o bem-estar do consumidor.37 A 

autora, assim, explica que o debate sobre a inclusão de outros valores e objetivos que não 

apenas a eficiência no Direito Concorrencial deve ser feito a partir da compreensão dos 

pressupostos do controle do poder econômico diante da ordem econômica constitucional.38  

A resposta para a pergunta sobre as verdadeiras finalidades do Direito da 

Concorrência apenas pode ser encontrada no exame dos princípios constitucionais da ordem 

econômica. Dessa maneira, como explica Frazão, por imposição constitucional, o Direito 

Concorrencial não pode ser um mero instrumento de defesa da eficiência econômica, alheio 

                                                
34 MEDVEDOVSKY, Konstantin. Hipster Antitrust - a brief fling or something more? CPI Antitrust Chronicle, 
April 2018, p. 2. 
35 “This analysis reveals that the current framework in antitrust- specifically its equating competition with 
"consumer welfare," typically measured through short-term effects on price and output fails to capture the 
architecture of market power in the twenty-first century marketplace. In other words, the potential harms to 
competition posed by Amazon's dominance are not cognizable if we assess competition primarily through price 
and output. Focusing on these metrics instead blinds us to the potential hazards.” (KHAN, Lina M. Amazon's 
Antitrust Paradox. Yale Law Journal, Volume 126, Number 3, 2016, pp. 716-717) 
36Op. cit., p. 717. 
37 FRAZÃO, 2017, p. 42. 
38 FRAZÃO, 2017, p. 46. 
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aos demais princípios da ordem econômica, pelo contrário, deve, necessariamente, dialogar 

com estes.39 

No contexto brasileiro, assim, a defesa da concorrência foi incorporada à Constituição 

de 1988 como um instrumento da justiça social, estando necessariamente interligada aos 

demais princípios da ordem econômica constitucional.40 Nesse mesmo sentido, seguem 

também os autores Calixto Salomão Filho41, Fábio Comparato42 e Paula Forgioni.43 

Desse modo, fixada essa premissa sobre os objetivos do antitruste brasileiro, o 

presente capítulo pretende analisar como a prevalência da análise econômica no Direito 

Concorrencial, descrita acima, acarretou na adoção inquestionável da premissa da 

racionalidade, também chamada de rational choice theory. 

Até linhas de pensamento contrárias à Escola de Chicago, como a Escola Pós-Chicago 

e a de Harvard, aplicam a suposição de racionalidade na análise antitruste.44 Mesmo a Escola 

de Freiburg, a maior contestadora da Escola de Chicago, também se embasa na premissa da 

racionalidade.45  

                                                
39 “Dessa maneira, tem-se que, por imposição constitucional, o Direito da Concorrência não pode ser um mero 
instrumento de defesa de mercados ou de eficiência econômica – qualquer que seja o sentido que se atribua a tais 
expressões –, assim como não pode ser instrumento flexível de implementação de qualquer tipo de política 
econômica, totalmente isolado e alheio aos demais princípios da ordem econômica. A questão que se coloca, 
portanto, não é se o Direito da Concorrência deve ou não dialogar com os demais princípios da ordem 
econômica, pois a resposta afirmativa é uma imposição da Constituição. A questão fundamental é saber em que 
medida tal diálogo deve ser feito” (FRAZÃO, 2017, pp. 47-48), 
40 FRAZÃo, 2017, pp. 50-51. 
41 “O constituinte e o legislador brasileiro claramente encamparam a tese do reconhecimento e representação 
dessa pluralidade de interesses na legislação antitruste. Assim é que o at. 170 da CF prevê como princípios gerais 
da ordem econômica, a orientar a aplicação de toda a legislação nessa área, a livre concorrência (inciso IV) e a 
defesa do consumidor (inciso V). Essa pluralidade de interesses é repetida na própria Lei 12.529/2011, que, 
segundo seus próprios dizeres, orienta-se pelos ditames constitucionais da ‘liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão do abuso de poder econômico.’ 
Livre concorrência e proteção do consumidor convivem como objetivos da legislação antitruste brasileira”. 
(SALOMÃO FILHO, 2013, p. 82). 
42 “É em função deste objetivo último de realização da justiça social que devem ser compreendidos e 
harmonizados os demais princípios expressos no art. 170, a par da livre concorrência, a saber, especificamente, a 
função social da propriedade, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca 
do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno porte” 
(COMPARATO, Fábio Konder. Regime constitucional de controle de preços no mercado. Revista de Direito 
Público – RDP, vol. 24, n. 27, 1991, p. 19). 
43 “O texto da Constituição de 1988 não deixa dúvidas quanto ao fato de a concorrência ser, entre nós, meio, 
instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, ‘assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social’.” (FORGIONI, 2015, p. 186). 
44 TATE, Matt. Behavioral Economics: An Insight into Antitrust. Law & Psychology Review, Vol. 37, pp. 249-
270, 2013, p. 254. Também: REEVES, Amanda & STUCKE, Maurice. Behavioral Antitrust. Indiana Law 
Journal, Vol. 86, 2011, p. 1528. 
45 Confira-se: “Para os ordoliberais a grande vantagem do sistema concorrencial está, exatamente, no fato de que, 
através da transmissão da informação e da existência de liberdade de escolha, o sistema de mercado permite 
descobrir as melhores opções existentes e o comportamento mais racional a adotar” (SALOMÃO FILHO, 2013, 
p. 44). 
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No mesmo sentido segue o “Hipster Antitrust”. Ainda que o movimento conteste a 

adequação da metodologia antitruste atual frente aos novos mercados digitais, os autores 

focam a análise no comportamento racional dos gigantes da Internet.46 A irracionalidade dos 

usuários, apesar de admitida, é deixada em segundo plano e não fica claro como, 

especificamente, pode ser incorporada à análise da concorrência. 

Embora esse emprego generalizado da rational choice theory no Direito Concorrencial 

tenha começado a ser questionado pela doutrina internacional no final da década de 1990 a 

partir dos desenvolvimentos da economia comportamental,47 o pressuposto da racionalidade 

continua a ser aplicado, muitas vezes, de forma acrítica,48 sendo a origem de várias 

presunções tipicamente admitidas no antitruste.49 

 

I.2. Os conceitos de rational choice theory e suas insuficiências na previsibilidade e 

análise de comportamentos 

 

O conceito básico de rational choice theory utilizado na análise econômica do Direito 

é de que o ser humano atua racionalmente para maximizar suas satisfações.50 Mais 

especificamente, a definição dominante na microeconomia é a de que os indivíduos sempre 

agem de forma a maximizar sua utilidade esperada, sujeita às constrições.51 A utilidade, nesse 

sentido, pode ser vista como a satisfação ou felicidade, de modo que a decisão a ser tomada 

deve corresponder à melhor alternativa esperada dentro das restrições.52  

                                                
46 Confira-se, nesse sentido, o argumento de Khan de que, ao contrário do que prevê a teoria neoclássica sobre a 
irracionalidade de praticar preços predatórios, no âmbito dos mercados digitais com as estratégias de rápida 
expansão, a predação seria altamente racional: “Given that online platforms operate in markets where network 
effects and control over data solidify early dominance, a company looking to compete in these markets must 
seek to capture them. The most effective way is to chase market share and drive out one's rivals -even if doing so 
comes at the expense of short-term profits, since the best guarantee of long-term profits is immedi- ate growth. 
Due to this dynamic, striving to maximize market share at the ex- pense of one's rivals makes predation highly 
rational; indeed, it would be irra- tional for a business not to frontload losses in order to capture the market. Rec- 
Recognizing that enduring early losses while aggressively expanding can lock up a monopoly, investors seem 
willing to back this strategy” (KHAN, 2017, p. 786). 
47 Ver tópicos seguintes deste trabalho sobre o surgimento do Behavioral Antitrust. 
48 Ressalta-se que não se pretende dizer que a rational choice theory é acrítica, mas sim que sua incorporação ao 
Direito Concorrencial foi acrítica no sentido de que se deu de forma automática com os demais pressupostos 
econômicos, de modo que, atualmente, é aplicada irrefletidamente na análise antitruste. 
49 Nesse sentido, cita-se a presunção de que menores barreiras à entrada tornam menos provável o abuso de 
posição dominante ou da posição adquirida após a concentração. Para maiores detalhes, confira-se o tópico I.3. 
50 Op. cit. POSNER, 1975, p. 761. 
51 KOROBKIN, Russell B. and ULEN, Thomas S. Ulen. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality 
Assumption from Law and Economics. California Law Review, vol. 88, n. 4, julho de 2000, p. 1062. 
52 Nesse sentido: ““consumer maximize utility (that is happiness or satisfaction) [...]. Choosing the best 
alternative that the constraints allow corresponds to maximizing the utility function subject to the feasibility 
constraint. So, the consumer who goes shopping is said to maximize utility subject to her budget constraint” 
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Em suma, o pressuposto básico é de que os tomadores de decisões conduzem uma 

análise implícita ou explícita do custo-benefício das opções disponíveis dentro das constrições 

e selecionem o método ideal para alcançar seus objetivos.53 Tal modelo, contudo, está sujeito 

ao nível de tolerância ao risco do indivíduo,54 além de demandar, para a tomada racional de 

decisão, uma série de condições, como a de que sujeito  possa comparar a utilidade entre 

todas as alternativas e que consiga discernir entre as opções a que mais lhe beneficie.55 

Dessa forma, se um indivíduo tomar uma decisão que não maximiza os seus benefícios 

líquidos esperados, ele está violando a previsão de comportamento estipulada pela teoria de 

maximização da utilidade esperada. Não obstante, é difícil prever quais escolhas serão 

tomadas sem saber quais as preferências de utilidade de um determinado indivíduo, de modo 

que os acertos ou não das previsões comportamentais dessa teoria não podem, em geral, ser 

verificados. Assim, versões mais robustas da rational choice theory  foram desenvolvidas a 

partir da versão da utilidade esperada, adicionando-se previsões sobre os objetivos e as 

preferências dos atores.56 

As teorias mais densas postulam, por sua vez, o interesse próprio como o motivador 

básico das decisões. Entre essas surgiram teorias que especificam ainda mais qual seria o 

objetivo do interesse próprio, estipulando este como a maximização consciente financeira, de 

poder ou influência, dentro das condições de informação.57 

Tais teorias de maximização econômica são aplicadas não apenas no âmbito de 

condutas individuais, mas também na análise do comportamento empresarial, com a 

                                                                                                                                                   
(COOTER, Robert & ULEN, Thomas, Law & Economics, Pearson Series in Economics, 6a edição, 2016, p. 12-
13) 
53 Op. cit. KOROBKIN & ULEN, p. 1063. 
54 Para uma análise sobre a aitude de indíviduos em relação ao risco, veja: COOTER, Robert & ULEN, Thomas, 
Law & Economics, Pearson Series in Economics, 6a edição, 2016, p. 44-47. 
55 Plous estabelece as seguintes condições para a tomada de decisão racional: “(1) Commensurability: actors 
should be able to compare the utility consequences of all alternatives to each other; (2) Transitivity: if an actor 
prefers choice A to choice B and choice B to choice C, he should then prefer choice A to choice C; (3) 
Invariance: the preference between two or more choices should not depend on how the choice is presented or 
structured, so long as the outcome possibilities are constant; (4) Cancellation: a choice between options should 
not depend on features of the options that are identical; and (5) Dominance: an actor should never choose an 
option in which every feature is only as good as the features of a competing option, and at least one feature is 
not as good.” (PLOUS, Scott. The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, 1a Edição,1993, 
p. 81-82) 
56 PARISI, Francesco & SMITH, Vernon (ed.). The Law and Economics of Irrational Behavior. Stanford 
University Press, 2005 p. 297. 
57 GREEN, Donald & SHAPIRO, Ian. Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in 
Political Science. Yale University Press, 1996, p. 29 
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presunção quase que indiscutível de que as firmas atuam racionalmente no mercado buscando 

a maximização de seus lucros.58 

Vistos os conceitos de rational choice theory, é necessário verificar se esses são 

suficientes para descrever e prescrever comportamentos, tornando-se, assim, úteis à análise 

jurídica. Há duas formas pelas quais uma teoria pode falhar em seu propósito explicativo: i) 

através da indeterminação, isto é, quando falha em produzir previsões únicas; e ii) através da 

inadequação, ou seja, quando suas previsões falham.59  

Nesse sentido, a definição clássica de rational choice theory é essencialmente 

normativa e não especifica quais metas ou objetivos o tomador de decisão procura atingir, 

falhando, assim, tanto pela sua indeterminação quanto pela sua inadequação.60  

Ainda que as teorias mais densas, ao estipular os propósitos perseguidos, consigam 

gerar algumas previsões sobre como atores podem responder a diferentes regimes jurídicos, 

esses prognósticos sobre as preferências dos sujeitos e meios utilizados por eles para atingi-

las não condizem com a realidade, como demonstrado por vários estudos,61 alguns dos quais 

abordados a seguir. 

 

I.3. As distorções causadas na análise concorrencial geral pela rational choice theory – o 

real comportamento dos consumidores 

 

A rational choice theory começou a ser questionada dentro da microeconomia 

principalmente pela via empírica. Pesquisas experimentais  demonstraram que as pessoas nem 

sempre se comportam da forma prevista pela presunção de racionalidade e maximização do 

interesse próprio.62 

                                                
58 Op. cit. COOTER & ULEN, p. 26: “Just as we assume that consumers rationally maximize utility subject to 
their income constraint, we assume that firms maximize profits subject to the constraints imposed on them by 
consumer demand and the technology of production”. 
59 ELSTER, Jon. When Rationality Fails, In: The Limits Of Rationality, Karen Schweers Cook & Margaret Levi 
eds., University of Chicago Press, 1990, p. 19 
60 Op. cit ELSTER, p. 19: “As argued below, rational choice theory is first and foremost a normative theory and 
only secondarily an explanatory approach. It tells people how to act and predicts that they will act in the way the 
theory tells them to. To the extent that it fails to give unambiguous prescriptions, it is indeterminate. To the 
extent that people fail to follow its prescriptions – to the extent, that is, that they behave irrationally – the theory 
is inadequate.”  
61 Op. cit. KOROBKIN & ULEN, p. 1069. 
62 Op. cit. COOTER & ULEN, p. 50. 
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Não obstante, apesar de não corresponder à presunção de racionalidade, o 

comportamento humano está sujeito a vieses ilógicos sistemáticos, sendo, nesse sentido, 

previsivelmente irracional.63  

A economia comportamental, surgiu, assim, como um campo dentro da 

microeconomia que utiliza os métodos da neurociência e das ciências sociais para entender os 

limites da presunção da rational choice theory. Com base nos resultados obtidos pelas 

pesquisas empíricas, a economia comportamental caracteriza o comportamento humano por 

meio de três traços principais: i) racionalidade limitada, ii) força de vontade limitada, e iii) 

interesse próprio limitado.64  

O termo bounded rationality, aqui chamado de racionalidade limitada, foi criado por 

Herbert Simon e aborda a ideia de que, dadas as limitações cognitivas e biológicas da 

condição humana, a preocupação do indivíduo é encontrar um mecanismo de escolha que 

permita um resultado satisfatório em algum nível específico de suas necessidades.65  

Em outras palavras, os seres humanos visam, não a opção ideal, mas a satisfatória, de 

modo que muitas vezes ignoram fatores e criam atalhos para tomada de decisões que não 

estão de acordo com a previsão da rational choice theory de maximização da utilidade. 

Assim, ao invés de conduzirem uma análise imparcial dos custos-benefícios de cada opção 

como previsto por essa teoria, os indivíduos utilizam-se de uma série de heurísticas e estão 

sujeitos a vieses na tomada de decisões. 

Ademais, as pessoas frequentemente agem de forma conflitante com os seus interesses 

de longo-prazo, comportamento a que se refere o termo força de vontade limitada (ou 

bounded willpower).66 Isso impacta também no cumprimento de metas estabelecidas pelos 

próprios indivíduos, que, por exemplo, acabam gastando a quantia de dinheiro que pretendiam 

poupar. Tal comportamento relaciona-se também ao viés de curto prazo (short-term bias), 

segundo o qual as pessoas tendem a enfatizar os resultados imediatos, negligenciando o 

desenvolvimento da situação durante todo o período.67 

A noção de interesse próprio, além disso, também é limitada (bounded self-interest) na 

medida em que nem sempre corresponde diretamente ao bem-estar e interesse individual (e 
                                                
63 Confira-se: ARIELY, Dan. Predictably Irrational - The Hidden Forces That Shapes Our Decisions.  Harper 
Collins, New York, 2008.  
64 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and Economics. 
Stanford Law Review. 1998. Vol, 50, p. 1476-1480. 
65 SIMON, Herbert. A. Rational Choice and the Structure of the Environment in Models of Man: Social and 
Rational, Psychological Review, 1957, p. 261. 
66 Op. cit. REEVES and STUCKE, p. 1479 
67 HEINEMANN, Andreas. Behavior Antitrust: A “More Realistic Approach” to Competition Law. October 17, 
2014. Klaus Mathis (ed.), European Perspectives on Behavioural Law and Economics, 2015, p. 216 
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sua maximização). Pelo contrário, as preferências dos indivíduos são formadas também em 

concordância com normas que, muitas vezes, são socialmente construídas e, às vezes, 

evolutivamente adaptativas.68 A rational choice theory falha, por exemplo, em explicar 

comportamentos que levam em consideração na tomada de decisão quesitos como justiça e 

injustiça.69 

Importa ressaltar, nesse ponto, que a ideia de racionalidade limitada não pretende 

refutar por completo a rational choice theory, ao contrário, visa calibrar esse modelo da 

microeconomia neoclássica para que leve em consideração os vieses cognitivos sistemáticos e 

previsíveis do comportamento humano.70 

Assim, a adoção da presunção de racionalidade de forma automática, sem considerar 

as suas falhas descritivas e preditivas, pode ocasionar sérias distorções na análise jurídica. 

Essa questão é ainda mais preocupante quando se verifica que a rational choice theory é, na 

maioria das vezes, aplicada como uma premissa de forma implícita.71  

Pode ser citada, por exemplo, a previsão adotada quase como um senso comum de 

que, se não houver punição para alguma infração, ou se essa não for suficientemente severa, 

as pessoas tendem a cometê-la. Tal presunção, criada pela aplicação da teoria econômica à 

esfera criminal,72 requer que os agentes empenhem uma análise dos custos e benefícios de 

cometer atos ilegais, contrapondo a utilidade de cometer o ilícito à utilidade de empregar o 

mesmo tempo e recursos em atividades permitidas. No entanto, tal modelo não correspondeu 

à realidade de criminosos de colarinho branco que, conforme constatado por uma pesquisa, 

em geral, não empreendiam uma análise aprofundada de benefícios e consequências de seus 

                                                
68 Op. cit. KOROKBIN & ULEN, p. 1070. 
69 Essa falha pode ser evidenciada pelo ultimatum bargaining game, um experimento no qual duas pessoas 
interagem anonimamente para dividir uma quantia de dinheiro, sendo que um dos jogadores decide como será 
feita a divisão do dinheiro e o outro aceita ou rejeita a proposta. Se o segundo jogador aceitar, ambos jogadores 
ganham a quantia determinada pelo primeiro deles, mas se ele rejeitar, nenhum dos dois ganha qualquer quantia. 
A rational choice theory prevê que o primeiro jogador tenderá a atribuir mais dinheiro para si e que o segundo 
jogador aceitará a divisão estipulada mesmo que seja desigual, visto que, de toda forma, terá mais dinheiro do 
que tinha antes do jogo. Esse estudo foi realizado em mais de 140 países e entre grupos de diferentes contextos, 
idades, religiões e culturas. No entanto, o resultado mais comum foi a divisão do dinheiro de forma igual (50% 
para cada). Ainda, verificou-se que quando o primeiro jogador atribuía a si mais de 70% da quantia, o segundo 
jogador rejeitava a proposta e ambos ficavam sem nada (op. cit. COOTER & ULEN, p. 50-51). O ultimatum 
bargaining game ilustra, assim, que os indivíduos nem sempre agem da forma que lhes beneficie diretamente, 
rejeitando, por exemplo, uma oferta devido à noção de justiça.  
70 Op. cit. PARISI & SMITH, p. 295. 
71 “Such thick versions of rational choice theory dominate the law-and-economics literature, although the 
assumption is almost always implicit rather than explicit.” Op. cit. KOROKBIN & ULEN, p. 1065. 
72 Sobre o assunto, confira-se: BECKER, Gary. Crime and Punishment: An Economic Approach. In Essays in 
the Economics of Crime and Punishment, NBER, 1974, p. 1-54. 
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atos.73 Isso influencia, por exemplo, na elaboração de políticas públicas para evitar ou 

diminuir o cometimento de infrações em geral, inclusive, as que violam à ordem econômica.  

As distorções da rational choice theory, ainda, impactam na análise tanto do 

comportamento individual, quanto do empresarial, visto que evidências empíricas 

demonstram que firmas também são sujeitas a vieses cognitivos.74  

Verifica-se, assim, que a presunção de racionalidade pode afastar a análise antitruste 

da realidade sob diferentes aspectos, seja do ponto de vista do controle de condutas ou de 

estruturas. No entanto, este trabalho pretende endereçar de forma mais específica as 

distorções causadas pela aplicação da rational choice theory na descrição ou previsão de 

comportamento dos usuários de plataformas digitais, de modo que serão abordados a seguir 

apenas os vieses que se considerou gerarem mais impactos em relação às atitudes de 

consumidores.75 Destaca-se que a seguir será feita uma abordagem inicial referente à análise 

antitruste de forma geral, ao passo que no Capítulo II será feita uma análise específica quanto 

ao mercado digital. 

Um dos vieses que tem especial impacto no comportamento de consumidores é o 

efeito do enquadramento (framing effect), isto é, a concepção de que as diferentes formas 

como um problema é apresentado podem levar a diversas escolhas.76 Nesse sentido, estudos 

demonstram que rotular a carne como 75% magra resulta em avaliações dos consumidores 

mais favoráveis do que quando o rótulo diz 25% de gordura, especialmente antes de prová-

la.77 Ou seja, a forma que um produto é apresentado influencia na decisão dos consumidores 

em comprá-lo, embora as qualificações de outros produtos sejam exatamente as mesmas.  

Outro viés que impacta os consumidores é o excesso de confiança (overconfidence 

bias). Há uma quantidade robusta de evidências empíricas demonstrando que os indivíduos 

                                                
73 É interessante pontuar que a pesquisa foi feita no âmbito de crimes com motivação essencialmente econômica, 
de modo que, supostamente os agentes agiriam de forma racional, e não passional. No entanto, Soltes conclui 
que muitas muitas vezes a decisão se embasa em intuições, e não em um cálculo racional deliberado. Até quando 
se pensamos estar fazendo essa análise, nós estamos, em verdade, procurando elementos para embasar um 
julgamento anterior intuitivo. SOLTES, Eugene. Why they do it: inside the mind of the white-collar criminal. 
New York: PublicAffairs, 2016. First Edition. p. 78-79) 
74 Confira-se: ARMSTRONG, Mark and STEFFEN, Huck. Behavioral Economics as Applied to Firms: A 
Primer. Competition Policy International, Vol.6(1), 2010, pp. 3-45. Sobre uma análise da economia 
comportamental aplicada a empresas no contexto antitruste: LESLIE, Christopher. Rationality Analysis in 
Antitrust. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 158, n. 2, January 2010. 
75 Para uma abordagem extensa dos vieses identificados pela economia comportamental confira: THALER, 
Richard. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. W W Norton & Co, New York, 2015. 
76 Para mais informações sobre o enquadramento: TVERSKY, Amos & KAHNEMAN, Daniel. Rational Choice 
and the Framing of Decisions, in Decision Making: Descriptive, Normative, and Prescriptive Interactions, ed. 
David E. Bell et all, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 167-192. 
77 LEVIN, Irwin P. and GAETH, Gary J. How Consumers Are Affected by the Framing of Attribute Information 
Before and After Consuming the Product, Journal of Consumer Research, 15 (December), 1988, 374-378. 
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frequentemente subestimam importantes riscos, o que afeta substancialmente o mercado de 

seguros, por exemplo.78 

Os indivíduos, ademais, ao contrário do pressuposto da rational choice theory de que 

ações passadas irreversíveis não devem ser considerados na tomada de decisões futuras, as 

pessoas frequentemente citam custos passados, ou seja,  afundados (“sunk costs”), como a 

razão para a escolha de determinada ação.79  

Há, também, o efeito de ancoragem (anchor effect), que ocorre quando um valor 

particular é considerado para uma quantidade desconhecida antes que esta seja estimada, 

ainda que o valor em si não tenha qualquer relação com o que se quer estimar.  Assim, 

qualquer número que seja apresentado para uma pessoa como uma solução possível, ainda 

que implícita, para um problema de estimativa induzirá um efeito de ancoragem.80 

Esse efeito, em particular, tem especial impacto sobre como os consumidores 

enxergam a precificação de produtos. Ariely explica que a ancoragem acontece por uma série 

de fatores, como pelos preços sugeridos estampados nos produtos, preços anunciados, 

promoções e introduções de novos produtos.81 

Além de sujeitos aos seus próprios  limites e vieses  cognitivos, os seres humanos 

também estão sujeitos a diversos tipos de influências externas que impactam em suas decisões 

e podem, ainda, serem moldadas para direcionar o comportamento de uma determinada 

maneira.82   

                                                
78 SANDRONI, Alvaro & SQUINTANI, Francesco. Overconfidence, Insurance and Paternalism. The American 
Economic Review, Vol. 97, n. 5, December 2007, pp. 1994-2004. 
79 Op. cit. KOROKBIN & ULEN, p. 1124. 
80 KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Tradução Cássio de Arantes Leite. - Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2012, Parte 2, Cap.  11. Um dos exemplos citados pelo autor que ajuda a ilustrar o efeito da 
ancoragem é uma pesquisa na qual, após expor as pessoas a números aleatórios, no caso 10 e 65, era pedido que 
cada um apresentasse sua estimativa para a porcentagem de nações africanas na ONU. Como os números eram 
gerados de forma supostamente aleatória (os participantes do experimento não sabiam que a roleta havia sido 
adulterada), esses deveriam ter sido ignorados na construção da estimativa, o que, não obstante, não ocorreu. As 
estimativas médias dos que viram 10 e 65 foram 25% e 45%, respectivamente. 
81 Op. cit. ARIELY, p. 45. 
82 Sobre esse ponto, confira-se a ideia de nudge:  "A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice 
architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly 
changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. 
Nudges are not mandates. Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not." 
(THALER, Richard & SUSTEIN, Cass. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. 
Yale University Press, 2008, p. 6) 
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A Escola de Chicago, no entanto, rejeita que os consumidores são irracionais e 

manipuláveis, visto que isso seria incompatível com as premissas da chamada teoria do 

preço,83 ou seja, a determinação do preço pela lei da oferta e da demanda. 

Ariely, no entanto, questiona essa concepção. Todos os fatores citados acima que 

geram a ancoragem de preços para os consumidores são fornecidos pelo lado da oferta, e não 

da demanda. Parece, então, que, na verdade, são os próprios preços de mercado que 

influenciam a disposição dos consumidores de pagá-los. O que isto significa é que a demanda 

não é, de fato, uma força completamente separada da oferta. Ao contrário, conclui o autor que 

a sensitividade às mudanças de preços pode ser relacionada à memória dos consumidores e ao 

seu desejo de manter a coerência com decisões passadas – de modo algum um reflexo do 

nível de demanda.84 

Em um exame mais pontual, isso impacta também a delimitação de mercado relevante 

na análise concorrencial. O mercado relevante é identificado a partir do exame da 

substituibilidade dos produtos ou serviços envolvidos. Com explica Frazão,  a ideia básica é 

saber em que medida os consumidores poderiam desviar sua demanda para produtos 

substituíveis caso houvesse aumento de preços.85 Vale pontuar que a demarcação do mercado 

relevante é essencial tanto para o controle de estruturas, isto é, a análise de atos de 

concentração, quanto para o exame de condutas, em especial às sujeitas à regra da razão. 

Assim, conforme observa Heinemann, a própria definição de mercado relevante 

refere-se ao comportamento dos consumidores verificado na realidade, e não o previsto pelas 

presunções da economia tradicional de como os agentes deveriam se comportar. Desse modo, 

se os consumidores estão sujeitos a vieses que reduzem sua habilidade ou vontade de acessar 

informações e agir de acordo com elas, então, mercados relevantes podem ser mais restritos 

do que seriam com consumidores plenamente racionais e informados.86 

Essa influência da economia comportamental na delimitação do mercado relevante 

pode ser exemplificada pelo ato de concentração envolvendo o Whole Foods, uma rede de 

supermercados estadunidense. O impasse estava na identificação de mercado relevante 

proposta pelo FTC (Federal Trade Comission), órgão antitruste americano, que consistia na 

existência de um “submercado” composto pelos PNOS (mercados especializados em produtos 

                                                
83 “The underlying assumption is that consumers are irrational and manipulable, and the Chicago theorist rejects 
this assumption as inconsistent with the premises of price theory.” (POSNER, Richard A. The Chicago School of 
Antitrust Analysis, University of  Pennsylvania Law Review, vol. 127, n. 925, 1979, p. 930) 
84 Op. cit. ARIELY, p. 45-46. 
85 FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo : Saraiva, 2017, p. 139-140 
86 HEINEMANN, Andreas. Behavior Antitrust: A “More Realistic Approach” to Competition Law. October 17, 
2014. Klaus Mathis (ed.), European Perspectives on Behavioural Law and Economics, 2015, p. 219. 
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premium, naturais e orgânicos), de modo que consumidores continuariam a comprar em locais 

dessa categoria a despeito de aumentos de preços. Em 2009, foi firmado um acordo no qual o 

Whole Foods concordou em desinvestir o nome da marca do PNO adquirido, juntamente com 

32 lojas da companhia.87 

Analisando esse caso, Tate explica que, ainda que consumidores marginais sejam 

sensíveis às mudanças de preços em PNOS e mudem para mercados comuns, há situações nas 

quais consumidores apresentam curvas de demanda inelásticas devido aos seus próprios 

vieses e preferências. Esse submercados, assim, seriam criados quando há uma diferenciação 

suficiente para tornar o produto em um recurso limitado, desejado por esses consumidores 

sujeitos à demanda inelástica pelos seus vieses. O submercado pode, ainda, tornar-se um 

monopólio quando se chega ao ponto no qual é possível subir os preços e aumentar a 

lucratividade.88 

É evidente, assim, o quanto que a lealdade a uma marca ou até mesmo a uma filosofia 

de vida associada a um produto está relacionada à economia comportamental e influencia na 

noção de insubstituibilidade sob a perspectiva dos consumidores. No entanto, a análise 

antitruste é frequentemente incapaz de levar em conta o poder das marcas na delimitação de 

mercados relevantes.89  

A própria quantidade de informações e de opções de escolha também influenciam a 

forma como o consumidor toma suas decisões.90 

Além disso, as próprias metodologias de delimitação do mercado relevante, como o 

“teste do monopolista hipotético”, ou teste SSNIP (small but significant non-transitory 

increase in price) são influenciadas por vieses comportamentais. Consumidores podem reagir 

de forma mais expressiva a um aumento no preço de um produto do que a uma diminuição do 

preço das opções alternativas. O enquadramento das perguntas do teste, assim, pode acarretar 

numa definição do mercado relevante mais ampla, subestimando, por conseguinte, o poder de 

mercado e a lesividade de condutas.91 

                                                
87 FTC v. Whole Foods Market, Inc. and Wild Oats Markets, Inc, 2009. Disponível em: 
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/0710114/whole-foods-market-inc-wild-oats-markets-inc. 
Acesso em julho de 2019. 
88  TATE, Matt. Behavioral Economics: An Insight into Antitrust. Law & Psychology Review, Vol. 37, 2013, p. 
265 
89 Sobre o assunto, confira-se: DESAI, Denver & WALLER, Spencer. Brands, Competition and the Law. 
Brigham Young University Law Review, 2010, pp. 1425-1471. 
90 Veja: MALHOTRA, Naresh. Information Load and Consumer Decision Making. Journal of Consumption 
Research, February 1982.  
91 Op. cit. HEINEMANN, p. 220. 
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Os insights da economia comportamental impactam também algumas das presunções 

tipicamente adotadas pelo Direito Concorrencial, decorrentes da premissa da racionalidade, 

como a de que menores barreiras à entrada tornam menos provável o abuso de posição 

dominante ou da posição adquirida após a concentração.92 Não obstante, isso presume i) a 

racionalidade de possíveis entrantes, que possam potencialmente decidir entrar no mercado 

para obter uma parcela dos ganhos do abusador; ii) a racionalidade dos consumidores, que, 

diante de um entrante com preços menores ou produtos melhores, decidam migrar seu 

consumo; e iii) a racionalidade do potencial abusador, que, prevendo a possível nova entrada, 

decida não abusar de sua posição. 

Quanto ao primeiro ponto, Avishalom Tor indica, ao revés, a irracionalidade no 

comportamento de novos entrantes. O autor indica inclusive um excesso de entrada, 

considerando a alta taxa de mortalidade e a baixa profitabilidade de entrantes, justificado pelo 

viés do excesso de confiança. Ademais, as mesmas pressões competitivas que eliminam 

entrantes confiantes demais também selecionam e promovem startups mais sujeitas a vieses, 

às custas de alguns de seus concorrentes menos tendenciosos e mais qualificados. Cabe 

ressaltar, contudo, que a pesquisa também encontrou benefícios sociais significativos na 

entrada, especialmente quando ela introduz ideias e produtos inovadores e  constitui uma 

fonte adicional de pressão competitiva ao longo prazo.93 

Já a presunção generalizada de potencial mudança dos consumidores para o produto 

do entrante, considerados os já explorados vieses de ancoragem e de efeitos de marca, é no 

mínimo questionável.  

Como se não bastasse, o efeito placebo gera a percepção inconsciente de que preços 

mais elevados estão associados a maior qualidade e trazem maior bem-estar, mesmo quando, 

na verdade, tratam-se dos mesmos produtos.94 Desse modo, ainda que entrantes consigam 

ofertar um preço mais baixo, nem sempre conseguirão capturar o consumo, o que afeta tanto a 

                                                
92 Nesse sentido, a posição da Comissão Europeia: "Uma empresa pode ser dissuadida de aumentar os preços se 
uma expansão ou entrada de um novo operador for provável, susceptível de se produzir rapidamente e for 
suficiente. Para que a Comissão considere uma expansão ou entrada como provável esta tem de ser 
suficientemente lucrativa para o concorrente ou para o novo operador, tendo em consideração factores como as 
barreiras à expansão ou à entrada, as reações prováveis da empresa alegadamente em posição dominante e dos 
outros concorrentes e os riscos e custos de fracasso. Para que a expansão ou a entrada seja considerada atempada 
tem de ser suficientemente rápida para dissuadir ou impedir o exercício de um poder de mercado significativo." 
(EUROPEAN COMMISSION, Comunicação da Comissão — Orientação sobre as prioridades da Comissão na 
aplicação do artigo 82.o do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em 
posição dominante, 2009, para. 16) 
93 TOR, Avishalom. The Fable of Entry: Bounded Rationality, Market Discipline, and Legal Policy. Michigan 
Law Review, Vol. 101, Nov. 2002, pp. 482-568. 
94 Confira-se a aplicação do efeito placebo ao poder do preço: op. cit. ARIELY, pp. 173-186. 
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possível pressão competitiva exercida nos agentes estabelecidos no mercado, quanto as 

próprias chances de consolidação do novo player.  

Em relação ao último ponto, também é questionável a previsão de que o abusador, 

prevendo a possibilidade de entrada, decida não abusar de sua posição. Como visto, empresas 

também estão sujeitas a vieses comportamentais, de modo que o excesso de confiança e o viés 

de curto-prazo tornam duvidoso que o detentor da posição dominante de fato resolva não 

abusar desta diante da probabilidade de novos entrantes. Na verdade, a própria ideia de 

racionalidade limitada parece contestar que o agente empreenda toda essa análise complexa e 

probabilística antes de tomar decisões que possam ter um efeito anticompetitivo.  

Ressalta-se que não se defende aqui, de forma alguma, que a análise da existência ou 

não de barreiras à entrada seja desconsiderada na análise antitruste. O que sustenta é apenas 

uma maior cautela na análise sopesada pelas contribuições da economia comportamental para 

evitar que a lesividade ou a potencialidade de condutas com efeitos negativos à concorrência 

sejam subestimados. No entanto, ressalta-se, desde já, que a aplicação de vieses do modo 

como feito neste tópico, ou seja, sem uma análise empírica e a construção de uma hierarquia, 

é perigosa e pode levar a resultados conflitantes. Maiores ponderações sobre a forma de 

aplicação da economia comportamental no âmbito da defesa da concorrência serão feitas nos 

tópicos seguintes. 

Por fim, as limitações e vieses cognitivos dos consumidores também afetam, ademais 

das definições e presunções gerais do Direito Concorrencial, a análise em casos específicos.95  

A título de exemplo, há evidências empíricas que demonstram que esquemas de 

descontos exercem um efeito atrativo que aumenta o seu potencial lesivo além do que 

esperado pelas previsões da teoria econômica.96  

Ainda, na medida em que os parâmetros gerais do antitruste podem ser 

complementados pela economia comportamental, pode-se dizer que as análises concretas são, 

pelo menos, indiretamente afetadas, em particular no caso do controle de condutas unilaterais, 

sujeitas ao escrutínio pela regra da razão, ou seja, intimamente dependentes da verificação do 

mercado relevante e da posição dominante.  

Heinemann conclui, assim, que embora os vieses comportamentais causem a inércia 

no consumidor e aumentem os custos de troca, facilitando a potencial exclusão de players do 

                                                
95 Para uma análise mais aprofundada de como a economia comportamental afeta as presunções gerais adotadas 
no Direito Concorrencial confira: Op. cit. REEVES & STUCKE. 
96 BECKENKAMP, Martin & MAIER-RIGAUD, Frank P. An Experimental Investigation of Article 82 Rebate 
Schemes, Competition Law Review (Special Issue), 1, 2006. 
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mercado, eles não prejudicam o sistema como um todo. Propõe, desse modo, que as 

limitações cognitivas sejam consideradas como uma falha de mercado.97  

Nesse sentido, a seção seguinte dedica-se a analisar as formas pelas quais os vieses 

identificados pela economia comportamental podem ser incorporados na análise 

concorrencial.  

 

I.4. Críticas ao Behavioral Antitrust – de que forma a Economia Comportamental pode 

ser aplicada na análise concorrencial? 

 

O objetivo da economia comportamental é fortalecer a capacidade preditiva e analítica 

do exame econômico com a concepção de que o comportamento humano é sistemático e pode 

ser modelado.98  Assim, a partir da ideia de aplicar as descobertas deste campo ao Direito 

Concorrencial, surgiu a chamada Behavioral Antitrust.  

A proposta dessa linha de pensamento é revelar como o julgamento e decisões de 

atores antitrustes reais tendem a desviar sistematicamente e previsivelmente da racionalidade 

estrita que a análise concorrencial comumente assume.99 Nesse sentido, foram desenvolvidos 

diversos trabalhos que evidenciam como os players relevantes para a defesa da concorrência – 

empresas,100 consumidores,101 agências regulatórias e até os próprios órgãos antitrustes102 – 

estão também sujeitos aos limites e vieses cognitivos mapeados pela economia 

comportamental, causando distorções como as vistas na seção anterior.  

No entanto, embora a existência de vieses comportamentais seja em geral admitida, o 

modo de aplicação desses na análise antitruste, ou até mesmo a sua utilidade para o Direito 

Concorrencial, tem sido alvo de diversas divergências. 

                                                
97 Op. cit. HEINEMANN, p. 218. 
98 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and Economics. 
Stanford Law Review. 1998. Vol, 50, p. 1475. 
99 TOR, Avishalom. Understanding Behavioral Antitrust. Texas Law Review. Vol. 92. 2013, p. 575. 
100 Um dos exemplos de condutas empresariais que podem fugir ao previsto pela rational choice theory é a 
constatação de que firmas podem praticar preços predatórios quando não seria racional fazê-lo: BOLTON,  
Patrick and BRODLEY, Joseph F. and Riordan, Michael H., Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal 
Policy. Georgetown Law Review, August 2000. Ver também: Op. cit. REEVES & STUCKE, p. 1550-1553 
101 Para uma análise de como o comportamento dos consumidores pode impactar nas políticas concorrencias, 
veja: GANS, Joshua. Protecting consumers by protecting competition: Does behavioural economics support this 
contention? Competition & Consumer Law Journal, Vol 13, 2005. 
102 Sobre a sujeição de agências reguladoras à racionalidade limitada e o seu impacto nas políticas elaboradas, 
bem como sugestão de designs que possam mitigar esse vieses: COOPER, James C.; KOVACIC, William E.. 
Behavioral Economics and Its Meaning for Antitrust Agency Decision Making. Journal of Law, Economics & 
Policy. Vol. 8, n. 4, 2012. 
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As críticas feitas ao Behavioral Antitrust relacionam-se, em grande medida, às 

endereçadas ao uso da economia comportamental na análise jurídica em geral.  

Posner, por exemplo, apesar de aceitar a existência e influência dos vieses cognitivos 

identificados, entende que esses já estão compreendidos na análise econômica mais moderna e 

podem ser descritos pelo modelo de racionalidade por ela empregado. Mais ainda, critica a 

economia comportamental por ser “anti teórica” e incapaz de gerar previsões.103 

Kelman, por sua vez, embora seja contrário à pretensão de completude da rational 

choice theory, também entende que ambas as análises, econômica e comportamental, caem 

em um dueto retórico, visto que seriam essencialmente interpretativas, ao invés de teorias 

verificáveis.104 

Teóricos da economia comportamental – Jolls, Sunstein e Thaler – rebatem as críticas 

com a consideração de que a pretensão de enquadrar todos os comportamentos sob a 

explicação da rational choice theory incorre no mesmo erro de falta de previsibilidade que 

acusam a corrente behaviorista. Isto é, se os comportamentos podem ser considerados, em 

última análise, como a eleição da melhor opção dentro das preferências, a rational choice 

theory perde o seu poder preditivo de indicar qual conduta será adotada. Ademais, embora 

reconheçam a necessidade de maior pesquisa para que a teoria tenha mais completude, os 

autores reforçam que os vieses comportamentais identificados não são arbitrários e 

imprevisíveis, mas sim sistemáticos e podem ser modelados.105 

Assim, as principais polêmicas quanto ao surgimento da Behavioral Antitrust podem 

ser divididas em duas críticas: i) a ausência de capacidade preditiva da economia 

comportamental e ii) o poder autocorretivo do mercado, que eliminaria comportamentos 

desviantes da rational choice theory.106  

Quanto ao último ponto, evidências sugerem que empresas desviantes da racionalidade 

podem, ainda sim, permanecer no mercado, da mesma forma que outras ineficiências.107 Mais 

ainda, o poder autocorretivo assume que há empresas eficientes capazes de disciplinar as 

                                                
103 "JST may have overlooked the distinction between a description and a theory because they confuse 
explanation and prediction. It's easy to formulate a theory that will explain, in the sense of subsume, all 
observations within its domain, however anomalous they are from another theoretical standpoint.  The trick is to 
relax whatever assumptions in the other theory made some of the observations anomalous." (POSNER, Richard. 
Rational Choice, Behavioral Economics and the Law. Stanford Law Review, Vol. 50, 1998, p. 1560) 
104 KELMAN, Mark. Behavioral Economics as Part of a Rhetorical Duet: A Response to Jolls, Sunstein, and 
Thaler. Stanford Law Review, Vol. 50, 1998. 
105 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. Theories and Tropes: A Reply to Posner and 
Kelman, Stanford Law Review, Vol. 50, 1998. 
106 LESLIE, Christopher R. Can Antitrust Law Incorporate Insights from Behavioral Economics, Texas Law 
Review See Also, Vol. 92, 2013, p. 58 
107 TOR, Avishalom. Understanding Behavioral Antitrust. Texas Law Review. Vol. 92. 2013, p. 630. 
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demais, o que é no mínimo questionável se considerado que os vieses comportamentais 

podem se estender a todos os agentes do mercado.108  

Já em relação ao primeiro ponto, como visto, defensores da economia comportamental 

afirmam que os vieses comportamentais são previsíveis e sistemáticos. Ademais, Leslie 

sustenta que a preditividade não seria essencial à análise antitruste, destacando que, em muitas 

infrações concorrenciais, a própria microeconomia não é preditiva e nem explanatória.109 

Não obstante, embora a análise de condutas seja feita ex post, e a economia 

comportamental possa ser útil para analisar as implicações e efeitos da conduta, muitas vezes 

é necessário que o antitruste empreenda uma análise ex ante acerca dos possíveis efeitos que 

uma conduta ou ato de concentração possam gerar no mercado. Ainda, é possível até que se 

precise analisar o passado de forma preditiva, verificando-se, por exemplo, se determinada 

conduta já realizada teve o potencial de causar efeitos anticompetitivos ou não. 

Há, nesse âmbito, críticas mais elaboradas à preditividade da economia 

comportamental no antitruste.  

Devlin e Jacobs, por exemplo, argumentam que a falta de uma teoria geral e 

compreensiva que estabeleça comportamentos previsíveis torna a economia comportamental 

sem valor prático para a análise concorrencial. Assim, a ausência de uma hierarquia ou 

metodologia que explique ex ante os poderes explicativos dos vieses comportamentais faz 

com que a escolha do viés a ser aplicado seja aleatória ou política.110 Os autores, ademais, 

demonstram a maneira que os vieses comportamentais, como os utilizados no tópico I.3 para 

apontar possíveis distorções no emprego da rational choice theory – na delimitação do 

mercado relevante e na perspectiva da entrada como uma forma de constrição ao exercício do 

poder de mercado – sem uma análise empírica, podem ser utilizados para justificar resultados 

opostos. Vieses conflitantes, assim, poderiam indicar tanto a insubstituibilidade, quanto a 

substituibilidade de produtos na definição do mercado relevante.111 

                                                
108 Nesse sentido: Op. cit. LESLIE, 2013, p. 62. 
109 No original: “Second, for the purposes of using behavioral economics in antitrust analysis, the issue of 
predictability is something of a red herring. A theory does not have to be predictive in order to be useful. A 
theory can be simply explanatory and help us understand why observed conduct has taken place. For many types 
of observed antitrust violations, simple microeconomics is neither predictive nor explanatory. [...] Antitrust 
judges need not predict how boundedly rational individuals should perform in a particular situation. Neither do 
antitrust plaintiffs: they merely need to show that this defendant-whether rational, boundedly rational, or 
irrational-in fact engaged in anticompetitive conduct, regardless of whether that behavior conforms to a 
particular school of academic thought” (Op. cit. LESLIE, 2013, p. 60-61) 
110 DEVLIN, Alan & JACOBS, Michael. The Empty Promise of Behavioral Antitrust. Harvard Journal of Law 
and Public Policy, Vol. 37, 2014. 
111 Os autores demonstram que diferentes vieses comportamentais podem ser utilizados para prever tanto a 
insubstituibilidade de um determinado produto (status quo bias, anchoring, post- purchase rationalization, 
framing effects, hyperbolic discounting, pessimism bias) quanto a sua substituibilidade (loss aversion, 
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 Não obstante, Huffman aponta que essa crítica dos vieses comportamentais  

conflitantes confundem a identificação de evidências fáticas com recomendações para amplas 

mudanças na política concorrencial.112 

A crítica geral, assim, é de que o Behavioral Antitrust, embora tenha trazido 

apontamentos importantes, não foi capaz de gerar uma teoria apropriada à análise antitruste 

como a rational choice theory.113 Aponta-se que a natureza essencialmente empírica da 

economia comportamental não gera princípios gerais ou postulados universais a partir do 

observado. A análise econômica neoclássica, ao revés, gera previsões para informar a análise 

antitruste na ausência da evidência suficiente. Não haveria, dessa forma, uma distorção tão 

grande em relação à realidade, dado que, quando evidências concretas são observáveis, os 

fatos suplantam a teoria.114 

Tal constatação, no entanto, assume que as cortes e os órgãos antitruste de fato deem 

prevalência à análise dos dados do caso concreto em detrimento à análise econômica, o que 

também é questionável. Pelo contrário, evidências sugerem que os operadores do Direito 

Concorrencial empregam a rational choice theory de forma inconsistente com os próprios 

fatos dos casos.115 Ainda, há estudos que apontam para a própria racionalidade limitada das 

                                                                                                                                                   
bandwagon effect, optimism bias, recency bias, impact of advertisement in consumer psychology). A mesma 
análise também é feita pelos autores em relação ao quanto de entrada esperado no mercado, em paralelo ao 
tópico I.3. (Op. cit. DEVLIN & JACOBS, 2014, p. 1027-1037) 
112 “The conflicting biases argument is the most difficult to confront head-on, because it goes to the heart of the 
predictability of deviations from rational choice theory. Take the entry argument from the 2002 Tor paper: if the 
traditional rule is that recoupment is unlikely in the presence of entry, leading to a de facto higher burden to 
bring a predation case, upsetting that traditional rule necessitates a reliable showing of the insufficiency of entry. 
The Devlin & Jacobs argument, and others like it, follows Wright & Stone in conflating evidentiary facts with 
recommendations for broad changes to policy. Tor did not argue that recoupment should not be required as an 
element of a predation claim, but that recoupment was possible even in the presence of entry. The reason does 
not depend on what way it is that observed entry fails to check monopoly pricing, but only on the fact that the 
entry is not sufficient, in terms of both scale and sustainability. The same general response holds for other 
theory-based critiques of behavioral arguments.” (HUFFMAN, Max. A Look at Behavioral Antitrust from 2018, 
Competition Policy International Antitrust Chronicle, Jan. 2019, p. 7. 
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2019/01/CPI-Huffman.pdf. Acesso em 
01/11/2019.) 
113 Nesse sentido: “To fulfill its promise of providing greater predictive power to both law and economics and to 
antitrust, behavioral economics must begin by demonstrating it can provide testable implications and that these 
implications may yield a more robust and accurate account of both firm and consumer behavior. Until then, we 
must maintain our observation as to the tentative irrelevance of behavioral economics in antitrust.” (WRIGHT, 
Joshua D; STONE, Judd E. Misbehavioral Economics: The Case against Behavioral Antitrust. Cardozo Law 
Review, Vol. 33, 2012, p. 1553) 
114 Op. cit. DEVLIN & JACOBS, p. 1046-1047. 
115 “Courts use the rationality assumption to argue that some forms of unilateral and conspiratorial conduct are 
irrational and therefore must not have occurred. In many cases, the theory of rationality employed by the court is 
inconsistent with the actual facts of the case.9 This results in courts holding, as a matter of law, the conduct 
alleged by the plaintiffs did not happen despite the fact that the evidence in the case proves, as a matter of fact, 
the conduct did happen.” (Op. cit. LESLIE, 2014, p. 55) 
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autoridades da concorrência, indicando a tendência de estas não perceberem novos tipos de 

práticas de abuso de posição dominante.116 

Dessa forma, é evidente que a aplicação da rational choice theory, ou pelo menos o 

seu uso comumente acrítico, causa distorções na análise concorrencial. Contudo, permanece a 

questão de como abordar essas discrepâncias.  

Alguns autores sugerem endereçar os vieses cognitivos evidenciados pela economia 

comportamental como falhas de mercado.117 No entanto, essa análise ainda não especifica de 

que forma que as limitações comportamentais podem ser incorporadas à análise antitruste.  

Outros autores, ademais, demonstram sua preocupação de que o uso da economia 

comportamental na elaboração de políticas públicas acabe implicando em possíveis excessos 

intervencionistas.118   

Embora a forma de aplicação da economia comportamental seja de fato uma questão 

que deve ser tratada com cautela, algumas considerações podem ser tecidas sobre as críticas 

feitas ao Behavioral Antitrust.  

Inicialmente, a crítica de que essa corrente falha em criar uma teoria que seja melhor à 

análise antitruste do que da microeconomia neoclássica desconsidera que o próprio objetivo 

da Behavior Antitrust nunca foi substituir a metodologia tradicional, mas apenas 

complementá-la.119 Em verdade, até os behavioristas entendem que a rational choice theory é 

a teoria que descreve e prescreve o comportamento, de forma geral, mais precisa.120 

No entanto, apesar da pretensão de universalidade da rational choice theory, as falhas 

dessa teoria em explicar certos comportamentos são evidentes e causam distorções na análise 

concorrencial. O Behavior Antitrust, assim, pode oferecer caminhos para uma análise mais 

realista.121 

                                                
116 Veja: BECKER, Bruno. A Economia Comportamental e a "Cegueira" de Autoridades Antitruste a 
Estratégias Atípicas de Abuso. Revista do IBRAC, Vol.. 23, n. 2, 2017. 
117 Op. cit. HEINEMANN, p. 218. Confira-se, também: Office of Fair Trading (OFT). What does Behavioural 
Economics mean for Competition Policy? Março de 2010. Disponível em: 
<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402182927/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/economic_resea
rch/oft1224.pdf>. Acesso em Jul. 2019. 
118 WRIGHT, Joshua D.; GINSBURG, Douglas H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws, 
and Implications for Liberty. Northwestern University Law Review, Vol. 106, n. 3, 2012. 
119 “This means that behavioural economics is not supposed to replace traditional analysis but to complement it, 
and only to the extent that its insights have proven their value. Thus, predictability is not put at risk.” (Op. cit., 
HEINEMANN, p. 24.) 
120 Op. cit,. KOROKBIN & ULEN, p. 1072. 
121 KOROKBIN & ULEN afirmam que a perda da universalidade é compensada pela maior utilidade: “What the 
law-and-behavioral-science approach gives up in parsimony and universality, relative to rational choice theory, 
will be compensated for by its increased usefulness in the task of developing situation-specific legal policy.” (p. 
1075). 
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Nesse sentido, Tor indica que, apesar de alguns teóricos comportamentais cometerem 

o erro metodológico de confundir comportamentos concretos com presunções hipotéticas 

gerais, o Behavior Antitrust apresenta grande valia: i) na análise de evidência em casos 

concretos, responsabilizando condutas anticompetitivas, sejam ela racionais ou limitadamente 

racionais; e ii) no desenho de leis antitrustes, tanto na avaliação da regra mais apropriada para 

o caso – regra da razão ou da ilicitude por objeto – quanto, na promoção da concorrência.122 

Desse modo, ainda que às críticas ao Behavior Antitrust sejam bem fundadas, não há 

como ignorar a sua potencial utilidade à análise antitruste. Mais ainda, continuar com a 

aplicação acrítica da rational choice theory no âmbito do Direito Concorrencial é negar a 

possibilidade de evolução e sofisticação da área, persistindo nas distorções que os próprios 

críticos do behaviorismo reconhecem existir. 

Leslie, neste ponto, justifica a resistência do antitruste à economia comportamental no 

maior grau de dificuldade na sua aplicação, contrastada com a simplicidade da rational choice 

theory.123 Além disso, ressalta que o Direito tradicionalmente demora a incorporar as 

inovações da Economia, lembrando que a Escola de Chicago consolidou-se na análise 

concorrencial quase vinte anos após já ter se tornado o paradigma econômico dominante.124 

Essa demora é especialmente evidente no Direito Concorrencial Brasileiro. Os estudos 

empíricos que embasaram a economia comportamental foram mais fortemente desenvolvidos 

na década de 1980 e, no final da década de 1990, já se debatia, principalmente nos Estados 

Unidos, a possibilidade de uma teoria comportamental dentro da análise econômica do 

Direito.125 A ideia de Behavior Antitrust, por sua vez, foi se desenvolvendo na doutrina 

estrangeira ao longo dos anos 2000. 

No âmbito concorrencial brasileiro, todavia, não se verifica um debate específico 

sobre o tema, pelo contrário, a rational choice theory continua sendo aplicada, no geral, de 

forma quase que acrítica. Um dos propósitos deste trabalho, assim, é demonstrar a 

necessidade de discutir esse tema no contexto brasileiro.  

                                                
122 TOR, Avishalom. Understanding Behavioral Antitrust. Texas Law Review. Vol. 92. 2013, p. 573-667. 
123 It is hardly surprising that courts rely on the simple version of economic theory espoused by the Chicago 
School. Such theory has the primary virtue of being just that: simple. It is easy to understand and easy to apply. 
[...] The Chicago School approach provides an easy mechanism to dispose of complicated antitrust cases. It starts 
from the assumption that firms only engage in rational behavior. It then describes many antitrust violations as 
involving behavior that it characterizes as irrational and instructs judges that the behavior must not have 
occurred despite the evidence presented in any given case. Behavioral economics is more complicated and more 
nuanced than traditional microeconomic theory.” (Op. cit., LESLIE, 2013) 
124 Op. cit, LESLIE, 2013, p. 58. 
125 Ver, por exemplo, os artigos citados no início deste tópico de:  JOLLS, SUNSTEIN e THALER; de POSNER 
e de KELMAN, todos de 1998. 
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Isso se verifica ainda mais relevante diante da constatação de que não há um consenso, 

e nem uma resposta fácil, sobre a forma de aplicação da economia comportamental ao Direito 

da Concorrência. É imperativa, assim, a realização de estudos mais aprofundados sobre o 

tema, em especial, específicos para o âmbito concorrencial brasileiro.  

Embora ausentes tais estudos, deve-se ter em mente, particularmente, a crítica de 

Devlin e Jacobs, enfatizando-se a periculosidade de utilizar vieses cognitivos arbitrariamente 

para justificar qualquer tipo de previsão comportamental,126 e o esclarecimento de Huffman, 

de que não se deve confundir evidências fáticas com recomendações de políticas gerais.127  

Não obstante, a análise concorrencial pode se beneficiar de uma visão mais realista dos fatos 

com a aplicação da economia comportamental, não pela estipulação de princípios e vieses 

genéricos, mas pela sua serventia ao caso concreto. 

A economia comportamental, assim, pode ser útil à própria metodologia antitruste já 

existente. Como já visto, a economia comportamental pode ajudar na elaboração do “teste do 

monopolista hipotético”, ou teste SSNIP (small but significant non-transitory increase in 

price), levando em consideração o efeito do enquadramento. Essa análise pode ser estendida 

também a todos os demais estudos empíricos. 

Da mesma forma, os estudos econométricos podem incorporar em sua análise 

parâmetros que influenciam o comportamento dos consumidores para obter um resultado mais 

real acerca dos efeitos de uma conduta ou ato de concentração no mercado. Esta última 

possibilidade foi, inclusive, reconhecida pelo Office of Fair Trading, antiga autoridade 

antitruste britânica.128  

Além da aplicação na metodologia dos estudos econômicos, a economia 

comportamental também pode ser empregada diretamente na análise concorrencial de casos 

concretos.  

Ainda que, como visto, não haja uma solução pronta para qual forma de aplicação 

deva ser adotada nesse ponto, a própria crítica à origem e à natureza empírica da economia 

comportamental pode indicar um caminho. Apesar da cautela necessária com a generalização 

e a aplicação arbitrária dos vieses comportamentais, o comportamento pode ser mapeado 

empiricamente em situações e mercados específicos. Dessa forma, os vieses identificados pela 

                                                
126 Op. cit., DEVLIN & JACOBS, 2014. 
127 Op. cit., HUFFMAN, 2018. 
128 Office of Fair Trading (OFT). What does Behavioural Economics mean for Competition Policy? Março de 
2010, p. 10.  Disponível em: 
<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402182927/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/economic_resea
rch/oft1224.pdf>. Acesso em Jul. 2019. 
 



  

38 
 

pesquisa seriam, de fato, previsíveis e sistemáticos, podendo ser estendidos a outras análises 

que envolvam situações semelhantes e utilizados para prever o efeito de condutas e atos de 

concentração de forma mais realista.  

Essa abordagem solucionaria as distorções eventualmente causadas pela rational 

choice theory e as críticas à falta de preditividade da economia comportamental. Não se 

sugere aqui, por óbvio, que seja realizado um estudo empírico para mapear o comportamento 

dos consumidores em todos os casos analisados, até porque isso seria impraticável. Pelo 

contrário, a economia comportamental deve ser utilizada somente quando houver indicações 

de que a análise tradicional não é suficiente para explicar ou prever adequadamente os 

fatos.129 

Essa abordagem é semelhante às duas primeiras propostas por Stucke, quais sejam, a 

utilização da economia comportamental: i) para preencher lacunas que a rational choice 

theory falha em explicar;130 e ii) para analisar criticamente presunções específicas.131  

A ressalva que se faz neste trabalho é quanto a cautela que se deve ter para não se 

incorrer no erro apontado por Devlin e Jacobs, isto é, que os vieses comportamentais sejam 

utilizados de forma arbitrária para justificar qualquer previsão de comportamento, 

evidenciando um efeito anticompetitivo que justifique  intervenção antitruste no caso.132 

A abordagem que se propõe aqui, assim, é que os vieses comportamentais não sejam 

aplicados de forma discricionária, mas sempre associados às evidências de estudos empíricos, 

seja na metodologia dos estudos antitruste, seja em previsões sustentadas por comportamentos 

já mapeados em situações ou mercados específicos, como o mercado digital que será 

analisado no Capítulo seguinte.  

                                                
129 Este é o caso dos mercados digitais, que serão abordados no Capítulo a seguir.  
130 "Behavioral economics as a gap filler: "Behavioral economics will not always supply an answer. But its 
insights can enrich competition policies' economic theories in better understanding the parties' actual behavior, 
motives, or post-merger plans. Thus, the easiest entree of behavioral economics into competition policy is as a 
gap-filler, that is, to help understand actual, specific anticompetitive behavior that neoclassical economic theory 
cannot adequately explain." (STUCKE, Maurice. How Can Competition Agencies Use Behavioral Economics. 
The Antitrust Bulletin, Vol. 59, n. 4, Winter, 2014, p. 700.) 
131 "Often, however, competition authorities must predict competitive consequences, notably in reviewing 
proposed mergers and determining the deterrent effect of increasing sanctions for price-fixing cartels. With the 
exception of mergers to monopoly, economic theory will likely play an even larger role in predicting future 
competitive behavior than in explaining observed behavior under Level I. On the one hand, the behavioral 
economics literature currently does not provide competition authorities a unifying theory. But as Level I shows, 
economic reality does not always square with neoclassical economic theory. If certain markets are currently not 
behaving as neoclassical economic theory would suggest, one cannot assume that neoclassical economic theory 
will reliably predict future behavior. Thus, under Level II, behavioral economics can spur the agencies to 
reassess specific assumptions of their economic theories and better assess the risk and cost of false positives 
versus false negatives." (Op. cit., STUCKE, 2014, p. 707)" 
132 Op. cit. nota 70. 



  

39 
 

Ainda que essa possível aplicação requeira um desenvolvimento e estudo mais 

aprofundado, há potenciais sinergias entre as teorias antitrustes mais contemporâneas, como a 

Escola Pós-Chicago, e a economia comportamental. Mesmo autores críticos do Behavioral 

Antitrust reconhecem o seu potencial de enriquecimento da análise concorrencial.133 

Embora a sugestão de realização de estudos empíricos possa causar um certo 

desconforto principalmente em juristas, a natureza da economia comportamental é, em si, 

empírica.134 Ademais, a correspondência em geral de teorias com a realidade deve ser testada, 

sob pena de sua própria utilidade, descritiva e preditiva, ser meramente presumida. Isso é 

especialmente preocupante no Direito da Concorrência. A doutrina antitruste é essencialmente 

teórica e a análise concorrencial adota várias presunções sem que sua precisão preditiva ou 

adequação ao caso específico tenha sido verificada na prática.  

Nesse sentido, Stucke afirma que ninguém sabe ao certo qual a precisão das previsões 

contidas nos guias e diretrizes que balizam a análise concorrencial sobre os impactos dos atos 

de concentração, o que pode gerar uma série de falsos negativos ou falsos positivos. O autor 

sugere, assim, que os mercados sejam avaliados novamente após a fusão para que se verifique 

o quão correta e precisa foi a análise.135 

Aí sim, após a verificação de fato do quão corretas ou não estão as presunções 

antitrustes, por meio de pesquisas que utilizem insights da economia comportamental para 

identificar possíveis regularidades de comportamentos, é que esse campo pode ser melhor 

utilizado para a elaboração de políticas mais gerais, orientando a advocacia da concorrência. 

Ainda que a utilização da economia comportamental na elaboração de políticas 

públicas não seja o foco deste trabalho, ressalta-se que essa poderia ser uma possível solução 

                                                
133 "Rather than adopting an anti-Chicago profile, behavioral scholars should explore potential synergies with 
the mainstream Post-Chicago literature. Information economics, the theory of the firm and game theory have 
created scope for bounded rationality and information problems in the analysis of firms and markets. Behavioral 
antitrust can enrich but may not replace mainstream antitrust economics" (VAN DEN BERGH, Roger. 
Behavioral Antitrust: Not Ready for the Main Stage, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 9, n. 1, 
2013, p. 203) 
134 "Some skeptics will continue to question whether irrational conduct has any implications for antitrust 
analysis. But whatever its label, behavioral economics at its core is empirical. The literature first identifies 
normative assumptions underlying the prevalent economic theories; second, empirically tests these assumptions 
and considers alternative explanations; and third, uses the anomalies to create new theories that are further 
empirically tested. We believe that behavioral economics identifies enough holes in the simplistic rationality 
assumption to fortify the argument for more empirical work in antitrust policy. One need not be a behavioral 
economist to agree." (Op. cit. REEVES & STUCKE, p. 1570) 
135 STUCKE, Maurice. Behavioral Economists at the Gate: Antitrust in the 21st Century. Loyola University 
Chicago Law Journal, Vol. 38, 2007, p. 591 
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à preocupação com o excesso de intervencionismo,136 garantindo-se, ao contrário, políticas 

concorrenciais efetivas na medida certa e que correspondam à realidade.137 

De fato, sem o estudo empírico, as presunções utilizadas no Direito da Concorrência 

nunca serão nada mais que isso: presunções. Continuar a aplicar a premissa da racionalidade 

sem verificar sua eficácia preditiva e explicativa implica no afastamento do antitruste da 

realidade. Como visto, a rational choice theory é extremamente reducionista e, por diversas 

vezes, causa distorções na defesa da concorrência. O que se procura, assim, é meios de 

enriquecer a análise com as contribuições da economia comportamental. 

O fato é, como indica Shampine, que a economia comportamental já está sendo 

aplicada pela jurisprudência antitruste, embora muitas vezes não tenha sido rotulada como 

tal.138  

Isto fica evidente, por exemplo, no recente debate sobre condutas anticompetitivas em 

mercados secundários.139 As características destes mercados têm levantado preocupações nas 

autoridades da concorrência pelo mundo, em especial, quanto ao exercício do poder de 

mercado adquirido no mercado primário de forma abusiva no secundário, causando efeitos 

anticompetitivos neste último.140  

Essa possibilidade seria sequer considerada pela Escola de Chicago, visto que não 

seria racional para uma empresa cobrar preços supra-competitivos no mercado secundário, 

visto que os consumidores deixariam de comprar o produto no mercado primário. No entanto, 

a Escola Pós-Chicago entende que tal abuso pode ocorrer devido i) à miopia do consumidor, 

que são muitas vezes mais sensíveis aos custos iniciais do que aos futuros gastos de 

                                                
136 A questão sobre os possíveis excessos de intervenção do antitruste nos mercados digitais será discutida mais a 
fundo no tópico III.3. 
137 Em sentido similar: “Clearly, behaviioral economics should be used with great caution, since an unlimited 
irrationality assumption could easily lead to excessive interventionism, just as the unlimited rationality 
assumption caused an overly lenient antitrust policy in the past.” (Op. cit. VAN DEN BERGH, p. 228) 
138 "Rather, key elements of major antitrust litigations have involved behaviors and explanations that lie in the 
realm of behavioral economics, but have often been labeled differently. More specifically, as discussed below, 
behavioral economics largely has been used or contemplated in antitrust litigation either to suggest that 
consumers will not act in the ways suggested by traditional antitrust analysis or to provide firms with a novel 
mechanism for exploiting that irrationality in a manner that has an anticompetitive effect.” (SHAMPINE, Allan 
L. The Role of Behavioral Economics in Antitrust Analysis. ABA Antitrust Magazine, Spring 2013, p. 66) 
139 Mercados secundários referem-se ao fornecimento de produtos ou serviços conexos ou necessários ao uso de 
um equipamento relativamente duradouro que já foi adquirido. O mercado secundário engloba transações com as 
seguintes características: “(1) “the aftermarket product or service is used together with a primary product,” and 
(2) “the aftermarket product or service is purchased after the primary product.” (SHAPIRO & TEECE, Systems 
competition and aftermarkets: an economic analysis of Kodak, Antitrust Bulletin, 39, Issue 1, 1994, pp. 135-162  
140 A título de exemplo, confira-se: OECD, Competition Issues in Aftermarkets - Summaries of Contributions, 
2017, disponível em: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)1/en/pdf. Acesso em julho de 2019.  
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reposição; e ii) ao fato de que a competição no mercado primário nem sempre compensaria 

tentativas de abuso no mercado secundário.141 

Os argumentos da Escola Pós-Chicago, por si só, evidenciam a já explorada 

compatibilidade entre essa corrente e a economia comportamental, bem como demonstram 

que os vieses comportamentais já estão sendo considerados na análise concorrencial, sejam 

rotulados dessa forma ou não.  

É evidente, portanto, a urgência de se discutir as formas de sua aplicação, ainda mais 

com o surgimento de novos mercados, dentro da economia digital, em relação aos quais a 

análise concorrencial tradicional não parece ser suficiente.  

                                                
141 Nota do Secretariado da OCDE. Competition issues in Aftermarkets. Paris, 2017. p. 42. Disponível em: 
http://www.oecd.org/competition/aftermarkets-competition-issues.htm. Acesso em julho de 2019. 
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CAPÍTULO II – MERCADOS DIGITAIS: OS DESAFIOS À ANÁLISE 
CONCORRENCIAL E AS FALHAS DA PREMISSA DA RACIONALIDADE 

 

O presente capítulo, por sua vez, pretende expor os desafios que os novos mercados 

digitais trazem à análise antitruste atual, bem como as falhas da premissa da racionalidade 

especificamente quanto ao comportamento dos usuários das plataformas de tecnologia. Para 

tanto, o tópico II.1 dedica-se a explorar as características das plataformas digitais e como isso 

influencia os consumidores. O tópico II.2., em seguida, analisa brevemente como os dados 

tornaram-se um insumo essencial desses mercados e como podem ser possíveis barreiras à 

entrada na era do big data.  

O tópico II.3, por sua vez, explora as dificuldades que a análise antitruste atual 

encontra na delimitação do mercado relevante e do poder de mercado na economia digital.  

O tópico II.4, por fim, intenta demonstrar a falácia do argumento, embasado na 

premissa da racionalidade, de que, no mercado digital, a competição estaria a um clique de 

distância (“competition is one click away”). 

 

II.1. Características das plataformas digitais – influências no comportamento dos 

usuários 

 

Os mercados digitais possuem peculiaridades próprias que os distinguem dos 

mercados tradicionais tanto em escopo, quanto em modo de funcionamento. As seções abaixo, 

dessa forma, dedicam-se a analisar três aspectos principais das chamadas plataformas digitais, 

um dos principais modelos de negócios desses novos mercados de tecnologia. 

 A seguir, será explorado como algumas das características das plataformas digitais 

desafiam a análise antitruste tradicional, considerando, também os impactos dos vieses 

cognitivos descritos no capítulo anterior. 

 

II.1.1. Mercados de preço “zero” 

 

Uma das características mais marcantes da economia digital é a existência de diversos 

serviços gratuitos, ou seja, com preço zero para o usuário, tais como buscadores de pesquisa, 

redes sociais, aplicativos dos mais diversos tipos e funcionalidades, entre outros.  

Ainda que modelos de negócio centrados em preço zero não sejam novos – cita-se, por 

exemplo a indústria de mídia que há décadas disponibiliza serviços de televisão, rádio e 
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jornais de forma gratuita, financiada pela receita de publicidade –, a economia digital trouxe 

novos mercados com características próprias e vasto escopo.142 

Contudo, a aparência gratuita não quer dizer que o modelo de negócio não apresente 

rendimentos. Newman enumera três estratégias sustáveis de preço zero:  

i) produtos complementares – o produto a preço zero possui um produto 

complementar, por exemplo, o software iTunes da Apple (gratuito) e as 

músicas digitais via iTunes Store (pagas);  

ii) plataformas multilaterais – grupos distintos de clientes interagem entre si 

por meio de uma plataforma que oferece a conexão entre eles em troca de 

uma taxa, um exemplo, são as redes sociais que oferecem o serviço gratuito 

pelos usuários e obtém suas receitas através de publicidade;143  

iii) freemium strategy – a versão mais básica é oferecida de forma gratuita mas 

a de maior qualidade não, o que pode incluir modelos híbridos de ganhos de 

receita também com publicidade da versão paga ou de produtos terceiros. 

Um exemplo dessa estratégia é o Spotify, aplicativo que oferece streaming 

de música gratuita com anúncios tanto de sua versão paga (que é livre de 

propagandas), quanto de diversos outros produtos.144 

Não obstante, alguns autores sob influência da análise antitruste neoclássica alegam 

que tais modelos não poderiam sequer ser submetidos ao escrutínio concorrencial, pois a 

ausência de preços tornaria inexistente um “mercado”.145 Nesse mesmo sentido, Bork entende 

que não seria possível sustentar casos anticompetitivos contra o Google, uma vez que os 

mecanismos de busca são gratuitos.146 

Em sentido contrário, Evans defende que o argumento de que os bens a preço zero não 

seriam “vendidos”, não faz sentido econômico, visto que as firmas ainda têm que decidir 

                                                
142 OECD. Quality considerations in digital zero-price markets. Background note by the Secretariat. 28 
November 2018. http://www.oecd.org/daf/competition/quality-considerations-in-the-zero-price-economy.htm. 
Acesso em 24/10/2019. Acesso em 24/10/2019.  
143 As plataformas multilaterais serão melhor analisadas no tópico a seguir.  
144 NEWMAN, John M. Antitrust in Zero-price Markets: Foundations. University of Pennsylvania Law Review. 
2015. Vol. 164, pp. 155-157. 
145 Nesse sentido: “Even at the most basic level, Google’s dominance can be called into question because Google 
offers its services to Internet users and websites free-of-charge. Google’s only source of income in this area is in 
charging third parties for advertising. However, regulatory precedent to date has dismissed the existence of 
“markets” for competition law purposes where the products or services at issue are provided for free”. 
(KERSTING, Christian & DWORSCHAK, Sebastian, Does Google Hold a Dominant Market Position? – 
Addressing the (Minor) Significance of High Online User Shares (September 12, 2014). Ifo Schnelldienst 
16/2014, p. 2.) 
146 BORK, Robert. Opinion, Antitrust and Google, Chicago Tribune, Apr. 6, 
2012. https://www.chicagotribune.com/opinion/ct-xpm-2012-04-06-ct-perspec-0405-bork-20120406-story.html, 
Acesso em 23/10/2019. 
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quando ofertar e os consumidores quanto demandar do produto.147 Ademais, como aponta 

Newman, os bens e serviços ofertados não seriam gratuitos por sempre haver custos para os 

consumidores, alguns dos quais seriam market-signaling, isto é, indicativos da existência de 

um mercado através da troca entre agentes. Assim, os consumidores incorrem em custos de 

atenção e informação que são transacionadas pelo produto de preço zero, permitindo ganhos 

econômicos com a troca.148 

Desse modo, verifica-se que os modelos de negócios de preço zero constituem 

mercados e estão, por conseguinte, sujeitos à análise antitruste. Este foi, inclusive o 

entendimento adotado pela Comissão Europeia no julgamento do caso Google Shopping: 

“embora os usuários não paguem uma contrapartida monetária pelo uso dos serviços de 

pesquisa geral, eles contribuem para a monetização do serviço, fornecendo dados a cada 

consulta”.149 No mesmo sentido, também segue o Bundeskartellamt, autoridade antitruste 

alemã.150 

Ressalta-se, neste ponto, a importância de tal entendimento. Sem o reconhecimento da 

existência de um mercado todo o fenômeno de serviços digitais a preço zero seria excluído da 

análise concorrencial, e, portanto, sequer se examinaria a possibilidade de dano 

anticompetitivo.  

Newman destaca que o problema mais fundamental em relação ao dano em mercados 

de preço zero é a recusa ou a falha em reconhecer a existência ou mesmo a possibilidade de 

                                                
147 “The argument that free goods are not sold also does not make economic sense. Businesses still have to make 
decisions on how much to supply at a price of zero, and consumers still need to decide how much to demand 
given that they generally need to expend resources to obtain and consume these free products. In terms of 
competitive demand and supply, or the standard framework for a profit-maximizing firm setting price in the face 
of a downward sloping demand schedule, a “free price” simply means that the competitive market or the profit-
maximizing firm sets a price of zero. Zero is just another number.”(EVANS, David S., Antitrust Economics of 
Free. Competition Policy International, April 2011, p. 14). 
148 “Zero-price markets are “markets” for purposes of the antitrust laws. Though no price is attached to products 
distributed in zero-price markets, they are not “free” to customers.146 There are always costs. Though the 
Internet lowered distribution costs for many products, for-profit firms must still recoup their production costs (as 
well as any distribution costs that remain). Firms do so by imposing costs on customers. And some of the costs 
incurred in zero-price markets are market-signaling—they are both a cost to customers and the consideration 
exchanged to suppliers. That attention and information costs can be exchanged is a point missed by those who 
dismiss zero-price products as “free.” The transactions made possible by the exchange of attention and 
information allow economic gains from trade. For purposes of the Sherman and Clayton Acts, these exchanges 
can in the aggregate qualify as “trade” or “commerce” (NEWMAN, 2015, pp. 172-173). 
149 European Commission. CASE AT.39740, Google Search (Shopping). Decision 27/06/2017. 
150  “In the Bundeskartellamt's view it is possible to view the provision of data by a user in exchange for a 
service as sufficient to qualify as a market relationship (analogue to the payment of money). If the approach 
suggested in this paper is implemented (i.e. if all activities related to a platform qualify as market activities) it is, 
however, not necessary to use the provision of data as an equivalent to a monetary consideration.” 
(BUNDESKARTELLAMT, The market power of platforms and networks, Executive summary, Working paper 
(2016), p. 7.  https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-Bericht-
Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Acesso em 30/10/2019) 
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existência de tais danos. O autor explica, ainda, que atualmente a análise é dificultada pela 

incapacidade de operadores do antitruste conceberem mercados de preço zero como mercados 

concorrenciais relevantes, provavelmente por terem sido profundamente imersos na teoria 

neoclássica, centrada na teoria do preço (“price theory”).151  

Portanto, uma vez estabelecido que as estratégias de preço zero estão sob a esfera de 

análise antitruste, é necessário perquirir como se dá a competição neste mercado. A própria 

característica da gratuidade, contudo, torna essa tarefa complexa.  

Diante da inexistência de uma base de comparação fungível como o preço monetário, 

os consumidores só podem realizar julgamentos qualitativos na comparação do custo de 

informação e atenção de produtos e serviços distintos oferecidos a preço zero. Assim, como 

um princípio geral, a concorrência em mercados de preço zero provavelmente é menos 

eficiente, no sentido de corrigir falhas, do que em outros mercados tradicionalmente tidos 

como objeto da análise antitruste.152  

Por sua vez, o Secretariado da OCDE, em recente trabalho sobre mercados de preço 

zero, sustenta que os termos das transações poderiam ser quase que exclusivamente 

conceitualizados em termos de qualidade. Consequentemente, os efeitos na qualidade seriam a 

principal medida do efeito sobre os consumidores de uma fusão ou conduta de uma empresa, 

bem como o possível objeto de conluio. Para o secretariado da OCDE, ao invés de considerar 

que a atenção e a informação seriam os “pagamentos” no mercado de preço zero, pode ser 

mais relevante endereçar essas características usando teorias de dano já estabelecidas 

associadas à qualidade.153 

Assim, o Secretariado defende que o foco na qualidade como a forma de medir os 

termos de troca no mercado de preço zero pode ser a abordagem conceitual ideal.154 As 

principais dimensões de qualidade a serem consideradas são: privacidade e segurança de 

dados, publicidade, possibilidade de escolha, entre outras como inovação e aspectos 

específicos do produto ou serviço.155 

Não obstante, tal abordagem pode enfrentar distorções quando considerado o real 

comportamento de consumidores em mercados de preço zero. Como descobriu Ariely: 

                                                
151 NEWMAN, 2015, p. 190. 
152Op. cit., p. 179-189. 
153 OECD. Quality considerations in digital zero-price markets. Background note by the Secretariat. 28 
November 2018. http://www.oecd.org/daf/competition/quality-considerations-in-the-zero-price-economy.htm.  
Acesso em 24/10/2019. 
154 OECD, 2018, p. 36. 
155 Op. cit., p. 6-7. 



  

46 
 

“[Z]ero is not just another price, it turns out. Zero is an emotional hot button—a source of 

irrational excitement”.156  

O chamado “efeito preço zero” (“zero price effect”) descreve o fenômeno de a 

demanda ser significativamente maior quando o preço de um produto é zero. Em verdade, 

estudos demonstram que as preferências alteram-se drasticamente quando o preço de um 

produto é zero, refutando que haveria uma análise de custo-benefício racional nesses casos.157  

Mais ainda, o efeito ocorre apenas quando o preço é exatamente zero, isto é, não 

acontece o mesmo aumento drástico de demanda quando o preço é, ainda que 

insignificantemente, acima de zero. Nesse sentido, Ariely narra a experiência real da Amazon. 

A empresa ofereceu uma determinada promoção de frete grátis na compra de dois livros por 

$31,90. Ainda que muitas pessoas não quisessem de fato o segundo livro, a tentação do frete 

de graça as tornavam dispostas a pagar o custo do livro extra. Porém, a Amazon observou que 

apenas em um país, a França, não houve aumento nas vendas. Isso porque a divisão francesa, 

ao invés de ofertar o frete de graça, ofereceu-o por cerca de vinte centavos. Apesar de a 

quantia ser irrisória, o efeito foi muito diferente do que se fosse zero. De fato, quando a 

Amazon mudou a promoção na França para incluir frete grátis houve um aumento dramático 

nas vendas como nos demais países.158 

A razão para tal efeito seria, na concepção de Ariely, que, ao contrário das transações 

que possuem vantagens e desvantagens, quando algo é gratuito, as pessoas esquecem a 

existência de desvantagens, percebendo o que está sendo oferecido como imensamente mais 

valioso do que realmente é. O verdadeiro fascínio do grátis está ligado ao medo intrínseco que 

os seres humanos têm da perda.159  

O efeito do preço zero, assim, pode impactar seriamente na análise antitruste desses 

mercados. É possível, por exemplo, que os consumidores não migrem para um entrante que 

                                                
156 ARIELY, 2008, p. 49. 
157 Nesse sentido, o experimento realizado por Ariely com chocolates. Foi montado um ponto de venda 
oferecendo dois chocolates, um de qualidade superior por 15 centavos e outro de qualidade inferior por apenas 1 
centavo. Neste cenário, 73% das pessoas escolheram o de melhor qualidade e 27% o de qualidade inferior. No 
entanto, quando os preços foram ambos reduzidos em um centavo, isto é, passaram a custar 14 centavos e zero, 
as preferências mudaram drasticamente: 69% escolheram o chocolate de qualidade inferior e apenas 31% 
escolheram o de melhor qualidade. Segundo a teoria econômica, as pessoas deveriam ter empreendido uma 
análise de custo benefício e, como a redução de preço foi a mesma, as preferências deveriam ter se mantido. O 
autor repetiu o experimento com outras variações de preço, de modo que o desconto do chocolate de melhor 
qualidade fosse menor e a preferência por este se manteve enquanto o de qualidade inferior não era de graça. 
Contudo, quando o preço era reduzido a zero, as pessoas esmagadoramente demandavam mais o chocolate de 
qualidade inferior. (ARIELY, 2008, p. 51-54) 
158 ARIELY, 2008, pp.58-59. 
159 Op. cit., p. 54. 
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cobre um preço, ainda que irrisório, por um serviço ou produto que tenha qualidade 

imensamente superior aos oferecidos de forma gratuita. 

Ainda que o Secretariado da OCDE admita tal possibilidade,  é acertado o 

posicionamento de que pode ser um desafio determinar se o mercados de preço zero é 

realmente afetado por esse efeito, especialmente sem os recursos para realizar uma pesquisa 

ou estudo abrangente.160 

Há, também, o chamado “paradoxo da privacidade”, segundo o qual, apesar de os 

consumidores elencarem a privacidade como uma dimensão importante da qualidade do 

produto, as pessoas não parecem tomar decisões de consumo com a privacidade em mente.161 

Reyna, por exemplo, pontua que mesmo após o escândalo da Cambridge Analytica e sua 

influência na eleição de vários países, as pessoas não deixaram de utilizar o Facebook e nem 

migraram para concorrentes.162 

Esse paradoxo pode ser explicado por vieses comportamentais vistos no Capítulo I 

deste trabalho, em especial, o conceito de racionalidade limitada, isto é, as limitações 

cognitivas que restringem a solução de problemas pelos seres humanos. Assim, a avaliação da 

qualidade de privacidade de um serviço pode demandar um esforço cognitivo e gerar um 

gasto de tempo que não é compatível com o comportamento humano habitual. Ademais, 

vieses como o do excesso de confiança podem fazer o consumidor subestimar drasticamente 

as consequências de baixa proteção de privacidade.  

Nesse sentido, um estudo demonstrou que as pessoas sequer leem os termos de uso de 

serviços online, pelo contrário, todos os participantes, ao se juntarem a uma nova rede social, 

concordaram em dar seu primeiro filho à empresa.163 

Ainda, boa parte dos serviços e produtos oferecidos a preço zero no mercado digital 

parecem ser credence goods, isto é, a sua qualidade é dificilmente mensurada pelo 

consumidor mesmo depois de adquirido e utilizado. Por exemplo, a qualidade dos 

mecanismos de busca é dificilmente mensurável, visto que o consumidor não tem como saber 

                                                
160 OECD, 2018, p. 26 
161 Op. cit., p. 26. 
162 REYNA, Augustin. The psychology of privacy—what can Behavioural Economics contribute to competition 
in digital markets? International Data Privacy Law, 2018, Vol. 8, N. 3. 
163 Click to agree with what? No one reads terms of service, studies confirm. The Guardian. 03/03/2017. 
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/03/terms-of-service-online-contracts-fine-print. Acesso em 
25/10/2019. 
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de antemão o resultado da busca e, geralmente, não realiza comparações entre os 

buscadores.164  

Soma-se a isso as assimetrias de informação presentes nos mercados digitais. A forma 

de tratamento dos dados recolhidos, bem como o funcionamento de softwares e algoritmos, 

são informações geralmente restritas às empresas e de difícil obtenção pelos consumidores. 

Ademais, ainda que não o fossem, é improvável que a maioria dos usuários das plataformas 

teria a expertise técnica necessária para compreender tais informações de uma forma 

adequada. 

Como se não bastasse, a própria aparência de gratuidade dos produtos e serviços 

oferecidos a preço zero pode levar os consumidores a não se importarem com a sua qualidade 

da mesma forma que o fariam se fossem pagos, mantendo, assim, um baixo nível de exigência 

e tolerando abusos.  

Isso pode ser agravado, ainda, pela imaterialidade da economia digital. É provável que 

a percepção e as expectativas dos consumidores quanto a bens tangíveis sejam 

significativamente distintas da de produtos digitais. Dessa forma, há um maior risco, ou ao 

menos uma maior facilidade para as empresas, de perpetuação de abusos de posição 

dominante e de outras práticas anticompetitivas em mercado digitais de preço zero. 

Por fim, outro viés comportamental que também pode distorcer a análise antitruste em 

mercado de preço zero é o excesso de consumo.165 Há assim, a possibilidade de que usuários a 

utilizem serviços gratuitos de formas e em quantidade que os prejudicam e, na medida em que 

esse fator possa ser explorado para gerar vantagens competitivas, prejudiquem também a 

concorrência. 

Dessa forma, insights da economia comportamental podem ser uma ferramenta valiosa 

para a análise dos mercados digitais de preço zero. No entanto, a sua utilização, bem como 

seus limites, na análise antitruste é alvo de debates. Nesse sentido, Newman, por exemplo, 

                                                
164 “Credence goods and services are more perplexing: it is often difficult to assess their quality accurately even 
after they have been purchased and used. When a non-lawyer seeks legal advice about a complex situation, it’s 
very hard for him or her to know if he has been well served. Similarly, a patient may need to seek a second 
opinion about a doctor’s diagnosis. In these scenarios, the consumer himself may not even be able to assess the 
quality of the service after experiencing it; only time (or an expert) will reveal the level of quality. Thus the 
“credence” nomenclature: the ordinary consumer must trust the provider more than an ordinary vendor, because 
it’s expensive (and sometimes impossible) to know if the provider has actually given her best efforts (let alone 
provided appropriate advice or care). Search is also often a credence service: you would probably not be using a 
search engine if you already knew what you wanted. And rare is the person who takes the time to compare 
results at one search engine with those at another.” (PASQUALE, Frank. Paradoxes of Digital Antitrust: Why 
the FTC Failed to Explain Its Inaction on Search Bias. Harvard Journal of Law & Technology Occasional Paper 
Series, July 2013, p. 18). 
165 “[O]verconsumption, scarcity, and even hoarding [can occur] when resources are provided without charge.” 
(EDELMAN, Benjamin. Priced and Unpriced Online Markets, 23 J. ECON. PERSP. 21, 21-22 (2009) 
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defende que a literatura sobre economia comportamental pode ser considerada ao analisar o 

comportamento de consumidores humanos individuais, mas não necessariamente o das 

empresas.166 

A avaliação sobre a aplicabilidade ou não da economia comportamental às empresas 

foge ao escopo deste trabalho. Já a sua aplicação na análise concorrencial do comportamento 

de usuários de plataformas digitais, vai ao encontro do que é aqui defendido. As possíveis 

formas pelas quais isso pode ser feito serão delineadas no Capítulo seguinte. 

Resta evidente, contudo, a conclusão de Evans de que a análise antitruste padrão não é 

aplicável a produtos de preço zero.167  

 

II.1.2. Mercados de múltiplos lados 

 

A expansão da economia digital foi impulsionada pelo surgimento de vários novos 

mercados multilaterais, muitos das quais ganharam rapidamente dimensão global. Como 

explicado no tópico anterior, tais modelos caracterizam-se por operarem como plataformas 

que facilitam a interação entre diferentes grupos que possuem demandas interdependentes. 

Ainda que essas estratégias de negócio tenham sido tipicamente denominadas de 

mercados de dois lados (“two-sided markets”) por economistas este trabalho optou por adotar 

o termo mercados multilaterais ou plataformas multilaterais (“multi-sided plataforms”). Isto 

porque, como explica a OCDE, i) o termo é útil ao distinguir entre o produto (plataforma) e 

o(s) mercado(s) em que este opera; e ii) o termo engloba também mercados que operam em 

mais de dois lados.168  

Um exemplo de tal mercado é o Youtube. A plataforma de vídeos opera basicamente 

em três lados: fornecedores de conteúdo (que realizam a postagem na plataforma), 

consumidores (que são atraídos pelo conteúdo midiático) e anunciantes (que buscam divulgar 

seus respectivos produtos aos consumidores e fornecem receita para os produtores de 

conteúdo).  

Verifica-se, assim, que os diferentes lados desses mercados são interdependentes na 

medida em que as suas ações afetam uns aos outros, ainda que indiretamente. Esta 

                                                
166 NEWMAN, 2015, p. 188. 
167 “A price of zero provides a red flag that the textbook model of competition and standard antitrust analysis do 
not apply to the product in question” (EVANS, 2011, p. 17) 
168 OECD, Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms, 2018, pp. 9-10. 
www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm. Acesso em 25/10/2019 
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característica é conhecida como efeito de rede entre plataformas (“cross-platform network 

effects” ou simplesmente “network effects”). 

Os efeitos de rede são as externalidades que ocorrem quando as ações dos 

participantes de qualquer lado da plataforma, ou, ainda, a própria plataforma, afetam os 

participantes de outros lados (ou o funcionamento da plataforma em si). Tais externalidades 

podem ser diretas ou indiretas.169  

As externalidades causadas pelo efeito de rede em plataformas multilaterais impactam 

na demanda de cada lado, visto que esta depende também do número (ou outras medidas de 

tamanho e qualidade) de cada um dos outros grupos de agentes que a plataforma atende. Isso 

significa que os modelos econômicos utilizados tradicionalmente na análise antitruste, os 

quais assumem que a demanda depende do preço do produto, não são confiáveis quando essas 

interdependências são importantes por falhar em contabilizá-las.170 

Outra consequência de efeitos de rede indiretos é a possibilidade de efeitos de escala 

gerados pela demanda que levem ao monopólio.171 Nesse cenário, a presença de, por exemplo, 

mais conteúdo da plataforma atrairia mais consumidores, que, por sua vez, incentivam a 

produção de mais conteúdo e assim por diante. Atingindo-se uma base significativa de 

usuários de um dos grupos, assim, a plataforma poderia atingir uma economia de escala. Esta 

tendência é chamada de “winner-takes-all”, ilustrando o fato de que uma vez que um agente 

atinge este patamar de economia de escala há uma barreira de entrada significativa derivada 

do controle sob os dados e dos efeitos de rede.172 

No entanto, conforme denotam Evans e Schmalensee, várias indústrias nas quais os 

efeitos de rede indiretos são importantes não possuem um monopolista e nem parecem estar 

caminhando nesta direção. Estaria faltando à lógica do “winner-takes-all” considerar que i) 

plataformas concorrentes tipicamente oferecem produtos diferenciados; e ii) usuários 

poderiam utilizar mais de uma plataforma ao mesmo tempo, fenômeno chamado de “multi-

homing”. De toda forma, os autores reconhecem que os efeitos de rede de fato tendem a 

                                                
169 OECD, Network Effects and Efficiencies in Multisided Markets - Note by H. Shelanski, S. Knox and A. 
Dhilla, 2017, p. 3.  
170 EVANS, David & SCHMALENSEE, Richard. The antitrust analysis of multi-sided platform business. 
Ujniversity of Chicago Institute for Law & Economics, Olin Research Paper nº 623, 2012, p. 9. 
171 “In simple models, indirect network effects can also produce demand-side economies of scale that lead to 
monopoly: increased participation on one side of the platform makes it more attractive to the other side, leading 
to increased participation there, making participation by the first side more attractive, and so on” (EVANS & 
SCHMALENSEE, 2012, p. 13). No mesmo sentido, sobre a tendência de monopólio nos mecanismos de busca 
online, confira-se: POLLOCK, Rufus. Is Google the Next Microsoft: Competition, Welfare and Regulation in 
Online Search. Review of Network Economics: Vol. 9: Issue 4, Article 4, 2010. 
172 Nesse sentido: KHAN, 2016, p. 785 
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limitar o número de plataformas multilaterais viáveis, havendo, assim um número pequeno de 

concorrentes.173  

Nesse sentido, Khan aponta que, como a escala é vital para os modelos de mercado e 

auxilia a manter sua posição dominante, a análise antitruste deve levar em consideração que a 

estratégia de expansão agressiva às custas de lucros é altamente racional – ao contrário do que 

leva a crer a doutrina tradicional. A autora, assim, defende a revisão dos pressupostos da 

análise antitruste para refletir a dinâmica das plataformas online.174 

Essas características dos mercados multilaterais, em especial os efeitos de rede e a 

presença de uma pequena quantidade de grandes empresas, influenciam de forma ainda mais 

drástica o comportamento dos usuários das plataformas. A complexidade dos efeitos de rede 

dificulta de sobremaneira a análise pelos consumidores dos impactos de suas ações nesses 

tipos de mercado. Visto que grande parte dos consumidores sequer leem os termos de uso, 

não é razoável presumir que os usuários empenham uma análise racional de custos e 

benefícios nos mercados de múltiplos lados.  

Pelo contrário, a irracionalidade de consumidores é explorada constantemente por 

empresas em uma estratégia chamada de “phishing”. Akerloff e Shiller, em uma metáfora 

com a pesca, definem “phishing” como uma forma de conseguir que a pessoas ajam no 

interesse do “pescador”, atraídas por uma isca. “Phool”, por sua vez, é a pessoa que é vítima 

dessa estratégia, que pode ser dividida em duas categorias: i) psicológico – que é subdividido 

no tipo emocional e no de vieses cognitivos; e ii) informacional – que age com base em 

informações intencionalmente criadas para enganá-lo.175 

Plataformas multilaterais também se utilizam dessa estratégia para manipular 

diferentes lados, incluindo aquele que não é intuitivamente visto como “consumidor”, embora 

seja, de todo modo, usuário da plataforma.  

                                                
173 Op. cit., p. 14.  
174 KHAN, 2016 pp. 782-790. 
175 “It is about getting people to do things that are in the interest of the phisherman, but not in the interest of the 
target. It is about angling, about dropping an artificial lure into the water and sitting and waiting as wary fish 
swim by, make an error, and get caught. There are so many phishers and they are so ingenious in the variety of 
their lures that, by the laws of probability, we all get caught sooner or later, however wary we may try to be. No 
one is exempt. By our definition, a phool is someone who, for whatever reason, is successfully phished. There 
are two kinds of phool: psychological and informational. Psychological phools, in turn, come in two types. In 
one case, the emotions of a psychological phool override the dictates of his common sense. In the other case, 
cognitive biases, which are like optical illusions, lead him to misinterpret reality, and he acts on the basis of that 
misinterpretation. […] Information phools act on information that is intentionally crafted to mislead them.” 
(AKERLOF, George & SHILLER, Robert. Phishing for Phools – The Economics of Manipulation and 
Deception, Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2016, p. 11) 
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Por exemplo, o Uber, plataforma que junta motoristas e pessoas que precisam de 

transporte, explora vieses congnitivos para manter motoristas mais tempo disponíveis no 

aplicativo para transportar passageiros. Em uma estratégia que explora o viés de aversão a 

perdas (“loss aversion”) e a preocupação das pessoas com metas, o motorista, quando tenta se 

desconectar da plataforma, recebe mensagens falando que ele está apenas a uma certa 

quantidade de completar alguma soma de valor ou de chegar ao montante que ele ganhou em 

algum ponto das semanas anteriores. O Uber, assim, causa um sentimento similar ao utilizado 

em vídeo games e em cassinos, colocando progressivas metas que estão sempre ligeiramente 

fora do alcance e criando um “ludic loop.”176 

O próprio comportamento humano nesses mercados é moldado pelo design e pelas 

características das plataformas. Mais preocupante ainda, há evidências de que os vieses 

cognitivos, como os explorados no Capítulo I, são ampliados no meio digital devido a grande 

quantidade de informação que deve ser processada e a tendência de tomar decisões rápidas, 

deixando os usuários mais vulneráveis a abusos e manipulações.177 

Mais uma vez, o modelo de análise antitruste neoclássico, focado na teoria do preço e 

na autocorreção dos mercados, parece ser insuficiente para endereçar as plataformas 

multilaterais. Em verdade, há evidências de que o aumento da concorrência, por si só, também 

não é suficiente para resolver os problemas aqui identificados.178 

 

II.1.3. Mercados de atenção 

 

Os chamados mercados de atenção, assim como os estudados anteriormente, não são 

novos. A partir da experiência de jornais estadunidenses, esse modelo de negócios expandiu-

se para diversos setores da comunicação e da indústria midiática, impactando drasticamente, 

por fim, os setor digital.179 

                                                
176 SCHEIBER, Noam. How Uber Uses Psychological Tricks to Push Its Drivers’ Buttons, The New York 
Times, 02/04/2017, https://www.nytimes.com/interactive/2017/04/02/technology/uber-drivers-psychological-
tricks.html. Acesso em 26/10/2019. 
177 COSTA, Elizabeth & HALPER, David. The behavioural science of online harm and manipulation, and what 
to do about it. The Behavioral Insights Team, Paper, p. 13. https://www.bi.team/publications/the-behavioural-
science-of-online-harm-and-manipulation-and-what-to-do-about-it/. Acesso em 26/10/2019. 
178 “Greater competition, on its own, is unlikely to solve this issue where there are behavioural biases in play 
(leading to systematic errors that can be exploited), heterogeneity in the strength of biases (naive and 
sophisticated customers), and the ability to price differentiate (or facilitate that differentiation through targeted 
advertising” (Op. cit., p. 45). 
179 Para uma abordagem compreensiva sobre os mercados de atenção, confira-se: WU, Tim. The attention 
merchants: the epic scramble to get inside our heads. First Edition. New York: Knopf, 2016. 
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Tim Wu refere-se a essa estratégia de negócios como “attention brokerage.” Segundo 

o autor, esse modelo baseia-se, em sua forma mais pura, na revenda da atenção atraída para 

obter receitas. Essas empresas, assim, são parte do mercado de plataformas multilaterais, visto 

no tópico anterior, juntando anunciantes com o público que capta a atenção. Uma diferença 

significativa, contudo, entre mercadores de atenção e mercados multilaterais clássicos, como 

o de cartão de crédito, é que o primeiro está trocando algo desejável por atenção e a 

revendedo por dinheiro. Em modelos mais avançados, o que é revendido não é apenas a 

atenção em massa, mas também parcelas de atenção específicas e personalizadas, projetadas 

para atender às necessidades do comprador.180 

Não obstante, segundo o autor, a abordagem antitruste doutrinária focada no preço 

monetário tem um ponto cego problemático quando as empresas em questão doam seus 

produtos de graça e estão, de fato, competindo em mercados de atenção. Isto pode ser 

verificado na aquisição do Instagram pelo Facebook em 2012. A autoridade antitruste 

britânica, em síntese, concluiu que as empresas não eram concorrentes, visto que o Facebook 

não possuía um aplicativo focado em fotos e que o Instagram não estava, ainda, obtendo 

receita com anúncios, de modo que não poderia concorrer com o Facebook pelos anunciantes. 

Contudo, como aponta Wu, ainda que as empresas não estivessem competindo pelo preço, 

estavam competindo por outra métrica: a atenção, medida pelo tempo do usuário gasto em 

seus sites. A falha da autoridade em reconhecer esse aspecto pode ter levado à aprovação da 

aquisição pelo Facebook de sua maior ameaça competitiva, eliminando um concorrente 

“maverick”, isto é, que trazia um novo modelo tecnológico e de negócios.181 

A atenção, como um recurso limitado, passou a ser objeto de competição entre as 

empresas que operam no meio digital. A maior parte da estrutura online, em verdade, é 

especificamente arquitetada para combinar a facilidade de uso e a captura de atenção.182 

                                                
180 WU, Tim. Blind Spot: The Attention Economy and the Law. Antitrust Law Journal, Forthcoming, 2017, pp. 
17-19. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2029. Acesso em 26/10/2019. 
181 Op. cit., pp. 4-6. 
182 “Our attention is a limited resource that is fiercely contested by online players. Of course, there has always 
been competition for our attention. Indeed our brains have evolved to enable us to filter out less important 
signals, and switch to the key information around us. But the evolution of online markets has kicked the attention 
wars up a gear. Many of the most common features of online architecture are designed to combine ease of use 
and attention-capture: likes or retweets capture attention and prompt frequent rechecking, bottomless pages keep 
users scrolling, and swipes and streaks make browsing feel like a game, removing breaks that might otherwise 
prompt a natural end to the task and our attention to shift elsewhere. Indeed, one recent estimate suggested that a 
typical Facebook news feed draws on around 25-times the computational power of that used by IBM’s Deep 
Blue supercomputer to defeat Kasparov – the greatest human chess champion of his generation. That is a lot of 
computational power to get the right combination of family, community and actual news, alongside advertising, 
to keep your attention (and the revenue flowing).” (COSTA & HALPER, 2019, p. 20). 
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As plataformas digitais, assim, na competição pela atenção humana, têm incorporado 

deliberadamente recursos que exploram vieses cognitivos dos consumidores e estimulam o 

vício, garantindo o uso contínuo da interface. Os gigantes da internet têm utilizado a enorme 

quantidade de dados que obtém dos próprios usuários, tendo acesso a ação individual desses a 

cada momento, de forma associada com os aprendizados das ciências sociais sobre o 

comportamento humano para obter a máxima atenção.183 

Ferramentas de “eye-tracking”, por exemplo, mostram aos desenvolvedores de sites 

onde os consumidores estão olhando, em qual sequência e por quanto tempo, auxiliando o 

desenvolvimento de estratégias que maximizem a predição de comportamento dos usuários. 

Há evidências, ainda, que até mesmo as cores utilizadas podem influenciar o comportamento 

online, o que pode ser deliberadamente explorado no design de interfaces.184 

A própria arquitetura das plataformas dos mercados de atenção reflete um estudo 

cuidadoso do comportamento humano. Aplicativos de rede social, por exemplo, utilizam-se 

amplamente do “slot machine effect”, um fenômeno que faz referência às máquinas de caça-

níqueis em cassinos e o seu alto poder viciante. O mecanismo de rolagem infinita nos 

aplicativos de rede social segue exatamente o mesmo princípio, descrito pela psicologia como 

recompensa de variável intermitente. Quando o usuário atualiza seu feed de notícias (fazendo 

um movimento similar ao de puxar uma alavanca de uma máquina de caça-níqueis, diga-se de 

passagem), há um leve atraso que gera expectativa do que vai surgir, que é um resultado 

imprevisível. É exatamente a mesma sensação que as pessoas têm em um cassino.185 

Verifica-se, assim, que os vieses cognitivos são extensamente explorados no mercado 

de atenção pelos players da economia digital.  Mais ainda, o comportamento humano tem um 

                                                
183 Nesse sentido, confira-se: “As discussed above, some platforms have deliberately incorporated features that 
feed human “reward” centers into their products to induce users to give more and more of their time—and 
data—to the platform. These tools are designed for scale—they become even more valuable the more traffic they 
carry and the more users they garner—and hence the competition among producers has been described as a 
competition for eyeballs. […] The creators of digital products have benefited from social science and 
neuroscience findings that concern, for example, how certain colors or mechanics can feed a user’s dopamine, 
much as nicotine does. […]  This business model is based on acquiring a large volume of data to generate 
income, and it has led to unprecedented investment in addiction—ensuring continuing use of the interface. From 
diaper apps, to rewarded ads (in which viewers are given in-app rewards, such as another “life” in a video game, 
in return for watching an ad) internet firms harness their knowledge of second-to-second individual responses 
alongside social science learnings about human biases for maximum attention.” (STIGLER CENTER FOR THE 
STUDY OF THE ECONOMY AND THE STATE. Report by the Committee for the Study of Digital Platforms, 
Market Structure and Antitrust Subcommittee. 01/07/2019, pp.-41-42) 
184 Para uma visão geral de como várias estratégias psicológicas podem ser utilizadas no meio digital, confira-se: 
NAHAI, Nathalie. Webs of Influence – The Psychology of Online Persuasion. Second Edition. Pearson 
Education, 2017. 
185 MULDRED, Edward. The secret design tools which Social Media apps are using to create addiction. The 
Startup. 25/06/2019. https://medium.com/swlh/the-secret-design-tools-which-social-media-apps-are-using-to-
create-addiction-e6a502ccb79f. Acesso em 26/10/2019. 
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papel essencial na concorrência nesse meio, visto que a competição, afinal, é pela atenção dos 

usuários.  

Nesse sentido, o recente relatório feito pelo Comitê de Estudos de Plataformas Digitais 

do Centro Stigler, conclui que a concorrência, por si só, não pode resolver as questões 

levantadas pela exploração de vieses comportamentais ou pela precariedade de informações 

ao consumidor. Isso porque, para permanecer competitivo nesses ambientes, as empresas 

podem ser forçadas a explorar vieses comportamentais para maximizar seus lucros, sob pena 

de serem expulsas do mercado.186 

É evidente, portanto, a insuficiência dos mecanismos tradicionais do antitruste para a 

correta compreensão e análise das peculiaridades dos mercados de atenção digitais. Destaca-

se, ainda, a importância dos vieses cognitivos na própria atuação competitiva dos players 

desses mercados, tornando imperativa, por conseguinte, a sua avaliação também na esfera 

concorrencial. 

 

II.2. Dados como insumo essencial dos mercados digitais 

 

Os modelos de mercado examinados nos tópicos anteriores dependem imensamente da 

coleta e do processamento de dados. As informações sobre os usuários (que, como visto, 

alguns autores enxergam como o “pagamento” em mercados de preço zero) permitem às 

empresas conduzirem seus serviços, seja direcionar anúncios especializados, conectar o 

prestador com o consumidor ou aumentar o engajamento dos usuários na própria plataforma. 

Os dados por si só, contudo, possuem pouco valor. O que lhes dá valor é a sua 

transformação em informações derivadas e novas, dando-lhes poder descritivo e preditivo. 

Há, dessa forma, um ciclo vicioso criado pelos incentivos a coletar novos dados e os avanços 

obtidos em sua síntese e análise.187  

Os mercados de big data, assim, são compostos por várias conexões ao longo da 

cadeia de valor dos dados. Esta cadeia, por sua vez, pode ser dividida em: i) coleta, ii) 

armazenamento, iii) síntese e análise; e iv) tomada de decisão.188 

Os dados, desse modo, são insumos essenciais da economia digital. Entretanto, autores 

como Tucker e Wellford argumentam que o big data não constitui uma barreira à entrada 

                                                
186 STIGLER CENTER FOR THE STUDY OF THE ECONOMY AND THE STATE. 2019, p. 37 
187 RUBINFELD, Daniel L. & GAL, Michal. Access Barriers to Big Data. Arizona Law Review Vol. 59, N. 339. 
2017, pp. 2-3. 
188 Op. cit., pp. 10-11. 
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significativa devido a sua não exclusividade, não rivalidade, e disponibilidade para qualquer 

um coletar sem grandes custos.189 

Em sentido contrário, Rubinfeld e Gal demonstram que são justamente essas 

características que criam um incentivo para as empresas competirem pelo fornecimento de 

produtos ou serviços, às vezes até de forma gratuita, a partir dos quais podem obter acesso a 

essas informações.190 

As barreiras à entrada podem existir em qualquer das etapas da cadeia de valor dos 

dados e em mais de uma simultaneamente, bem como podem ter natureza tecnológica, legal, 

comportamental, ou uma combinação dessas. Sobre esta última, os autores pontuam que os 

vieses comportamentais dos consumidores, em especial sua ignorância ou indiferença em 

relação à coleta e uso de seus dados pessoais, podem reduzir possíveis barreiras à entrada. No 

entanto, empresas podem erguer barreiras comportamentais com arranjos de exclusividade; 

escolha do que coletar – evitando coletar o que daria ao seu adversário uma vantagem 

comparativa; e desativando os mecanismos de coleta de dados uma das outras – por exemplo, 

cada atualização do sistema operacional da Microsoft apaga o mecanismo de pesquisa 

atualmente em uso e define o próprio navegador da Microsoft (Bing) como padrão.191 

A existência dessas e de outras barreiras descritas por Rubinfeld e Gal podem criar 

efeitos competitivos semelhantes aos existentes em mercados tradicionais (como fechamento 

e poder de mercado) e as empresas que possuem acesso aos dados possuem incentivos para 

agir de forma exclusionária e criar barreiras à entrada artificial para manter ou reforçar sua 

vantagem, da mesma forma que nos demais mercados.192 

O controle de dados pessoais pode, desse modo, consolidar o poder de mercado de 

empresas e criar barreiras à entrada instransponíveis. Para endereçar esse problema, Newman 

sugere i) a redução do controle da empresa dos dados dos usuários, ii) o fortalecimento do 

controle do usuário de seus dados, e iii) a adoção pelas empresas de responsabilidades de 

interesse público para reduzir o monopólio no controle de dados.193  

                                                
189 TUCKER, Darren S. & WELLFORD, Hill B., Big Mistakes Regarding Big Data. Antitrust Source, American 
Bar Association. December 2014. 
190 “Finally, it is important to emphasize that, as our analysis shows, the non- rivalrous nature of big data does 
not imply that its collection does not exhibit entry barriers. Rather, it is these very barriers which create an 
incentive for firms to compete over the provision of products or services from which they can get access to such 
information, sometimes even providing them free of charge” (RUBINFELD, & GAL, 2017, p. 39) 
191 Op. cit., pp. 25-26. 
192 Op. cit., pp. 33-34. 
193 NEWMAN, Nathan. Search, Antitrust, and the Economics of the Control of User Data. Yale Journal on 
Regulation, Vol. 31, 2014, pp. 401-454. 
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Outra possível solução é o compartilhamento de dados entre os competidores 

remunerados aos custos, acompanhados de medidas de compliance privado e advocacia da 

concorrência, embora haja dúvidas acerca da efetividade de qualquer medida de 

compartilhamento de dados ordenada pelo Estado.194  

Embora os problemas específicos da big data não sejam o foco deste trabalho, o seu 

caráter como insumo essencial e as possíveis barreiras à entrada que o acesso aos dados 

podem causar são essenciais à análise antitruste de mercados digitais.  

 

II.3. Dificuldades na delimitação do mercado relevante e na análise do poder de 

mercado na economia digital 

 

Na análise antitruste, é de extrema importância identificar e medir, antes de mais nada, 

o poder econômico nos mercados analisados. Para tanto, a primeira etapa da análise 

concorrencial no controle de estruturas, isto é, em atos de concentração, é a identificação do 

mercado relevante com a finalidade de compreender a dinâmica concorrencial da operação.195 

Também no controle de condutas, com exceção dos ilícitos por objeto, um dos principais itens 

mensurados é o poder de mercado dos agentes investigados, visto que o Direito Antitruste 

volta-se a reprimir somente práticas capazes de colocar em risco a ordem concorrencial.196 

Dessa forma, como forma de mensurar de identificar e mensurar o poder econômico 

no mercado, a análise antitruste requer primeiro a delimitação do mercado relevante, tanto sob 

a perspectiva geográfica, como a de produtos. Somente após delimitado o mercado relevante é 

possível analisar o poder de mercado das empresas e as pressões competitivas existentes.197 

Como visto no Capítulo I, o mercado relevante é identificado a partir do exame da 

substituibilidade dos produtos ou serviços envolvidos. Como explica Frazão, a ideia básica é 

saber em que medida os consumidores poderiam desviar sua demanda para produtos 

substituíveis caso houvesse aumento de preços.198  

Nesse sentido, o “teste do monopolista hipotético” é empregado para auxiliar na 

definição do mercado relevante, equiparando-o ao menor grupo de produtos e à menor área 

                                                
194 TAUFICK, Roberto. Datacentrismo e Concorrência 2.0: a Informação Como Insumo Essencial. In: 
CAMPILONGO, Cesar e PFEIFFER, Roberto (org). Evolução do Antitruste no Brasil. São Paulo Singular, 
2018. 
195 FRAZÃO, 2017, pp. 139-140. 
196 Op. cit., p. 296. 
197 Para um detalhamento maior da metodologia antitruste, confira-se: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
Concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores. 2013. 
198 FRAZÃO, 2017, p. 139-140. 
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geográfica necessária para que um ofertante único hipotético esteja em condições de impor 

um pequeno, porém significativo e não transitório aumento de preços (small but significant 

and non-transitory increase in price – SSNIP).199  

O mercado relevante, assim, é a unidade de análise para avaliação do poder de 

mercado. Uma vez definido, aí sim é possível averiguar se uma empresa possui poder de 

mercado, isto é, se é capaz de manter seus preços sistematicamente acima do nível 

competitivo de mercado sem com isso perder todos os seus clientes.200 

Não obstante, verifica-se que os mecanismos de delimitação do mercado relevante e 

do poder de mercado baseiam-se essencialmente no preço, o que, como visto nos tópicos 

anteriores, pode sequer existir em mercados digitais. Em mercados de preço zero, assim, os 

mecanismos padrões de delimitação do mercado relevante e do poder de mercado são 

simplesmente inoperáveis.201 

Mais ainda, grande parte da economia digital também se baseia em plataformas 

multilaterais. Ocorre que as ferramentas de delimitação de mercado relevante e de poder de 

mercado foram desenvolvidas com base na economia de negócios de um único lado e não se 

aplicam da mesma forma a mercados multilaterais. É essencial, no escrutínio desses 

mercados, que a análise considere os múltiplos lados da plataforma.202  

Ademais, como visto no tópico II.1.3 em relação à aquisição do Instagram pelo 

Facebook, o foco da análise na métrica do preço pode levar a falhas quando considerado o 

modelo de negócios dos mercados de atenção, colocando empresas em mercados relevantes 

distintos quando, na verdade, são concorrentes pela atenção dos usuários. 

Essas inadequações das ferramentas da análise antitruste tradicional em relação à 

economia digital, podem fazer com que as autoridades antitrustes acabem por não identificar 

e, por conseguinte, permitam abusos. Uma vez que o mercado relevante é definido, o resto da 

análise foca-se nessa definição, considerando, assim, os impactos da conduta ou do ato de 

                                                
199 CADE, Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal, 2016, pp. 16-17. 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-
atos-de-concentracao-horizontal.pdf/view. Acesso em 27/10/2019. 
200  CADE, Cartilha do CADE, 2016, p. 9. http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/cartilha-do-cade.pdf. Acesso em 27/10/2019. 
201 “A practical implication of a price of zero is that some of the standard tools of market definition and market 
power analysis break down as a pure mathematical matter. Consider applying the hypothetical monopoly test to 
determine the relevant market that includes the free product. One cannot conduct a hypothetical percent increase 
in price because 5 percent of nothing is nothing, and because the nature of the product may be such that the 
hypothetical monopolist would still find it profit-maximizing to price at zero. Similarly, price-cost margins 
cannot be used for critical loss analyses or for assessing market power (technically the price- cost margin would 
involve division by zero).”(EVANS, 2011, p. 22) 
202 EVANS, David S., Two-Sided Market Definition. ABA Section of Antitrust Law, November 11, 2009, 
Market Definition In Antitrust: Theory And Case, pp. 2-4. 
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concentração apenas no consumidores deste mercado.203 Esta abordagem, no entanto, pode 

ignorar  os efeitos de rede entre os lados da plataforma, bem como importantes pressões 

competitivas advindas de outros players que não são vistos como concorrentes por não 

estarem no mesmo mercado relevante.  

Ademais, as características da economia digital também apresentam desafios à 

próxima etapa da análise, qual seja, a avaliação do poder de mercado. Um dos principais 

indicativos da estrutura competitiva é a participação de mercado da empresa (“market share”). 

A Lei n. 12.529, por exemplo, estabelece a presunção de que uma empresa detém posição 

dominante quanto possui controlar 20% ou mais do mercado relevante.204 Nos mercados 

digitais, contudo, há uma grande dificuldade em aferir essas quotas. Além disso, é importante 

considerar como a concorrência assimétrica afetará o resultado de tais avaliações, visto que as 

plataformas online também podem ter shares diferentes na sobreposição de mercados 

relacionados distintos.205  

 Para endereçar tais problemas, diversos autores têm sugerido abordagens novas, ou ao 

menos adaptadas, à delimitação do mercado relevante e à avaliação do poder de mercado na 

economia digital. 

Nesse sentido, Evans defende que não há uma solução matemática para o problema do 

preço zero, de modo que é necessária uma análise qualitativa. Assim, em casos de produtos 

complementares, o produto a preço zero e o pago devem ser considerados conjuntamente 

como parte do ecossistema relevante para as firmas sob análise. Alternativamente, o papel de 

produtos gratuitos ou pagos complementares podem ser considerados na análise do poder de 

mercado, desde que esta seja feita de forma séria. De forma similar, em mercados 
                                                
203 “Unfortunately, the mechanical application of market definition to antitrust matters can prevent courts and 
competition authorities from considering the welfare of all of the consumers that are directly affected by a 
business practice or its prohibition. Courts and competition authorities, having defined a market, typically focus 
the rest of their analysis on that market. If a court or competition authority defines a market over one of the 
related product, but not over the other, then it will likely consider the impact of the practice only on the 
consumers in that market.”(EVANS, 2011, p. 24) 
204 Art. 36, § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de 
alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou 
mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. 
(BRASIL, Lei nº 12.529, de 30 de nov. de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12529.htm. Acesso em 30/10/2019.) 
205 “The relevance of market shares in the case of online platforms is likely to diminish due to the difficulty of 
calculating such market shares and the dynamic character on online markets. Additionally, online platforms will 
often be active on more than one market where the market shares may differ, which complicates the comparison 
with competitors both individually and cumulatively.34 Further, it is important to consider how asymmetric 
competition will affect the outcome of such assessments, as online platforms may also have different positions in 
overlapping as well as distinct related markets.35 Moreover, the relevance of market shares will be limited even 
when calculated correctly, as the dynamics of the online and technology markets have shown drastic changes of 
market shares in short periods of time.” (MANDRESCU, Daniel. Applying EU competition law to online 
platforms: the road ahead – Part 2. European Competition Law Review. Vol. 38, Issue 9, 2017, pp. 412-413) 
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multilaterais, deve-se reconhecer que a concorrência ocorre entre plataformas de vários lados 

e que o mercado é composto pelas empresas que operam em todos os lados que impõem 

restrições competitivas. No entanto, o autor ressalta que não conhece nenhum caso no qual se 

definiu um mercado relevante como plataformas de vários lados que prestam serviços a 

grupos distintos de clientes.206 

Já Filistrucchi defende que, no caso de mercados multilaterais transacionais – nos 

quais o produto oferecido é a possibilidade de transacionar através da plataforma – deve ser 

definido apenas um mercado relevante.  No entanto, quanto aos mercados multilaterais não 

transacionais – nos quais não há transação e o vínculo entre os lados existe devido aos efeitos 

indiretos de rede, devem ser definidos dois mercados relevantes distintos. Ademais, o autor 

pontua que como, na prática, o teste SSNIP raramente é usado em sua forma matemática e é 

mais frequentemente visto como uma ferramenta conceitual para definir o mercado relevante, 

uma variação do teste que considere diminuição da qualidade (SSNDQ) pode ser uma solução 

razoável para abordar a questão da definição de mercado com produtos gratuitos. Quando, em 

vez disso, um ou mais produtos substitutos são pagos, pode ser preferível executar um teste 

SSNIP nos dois lados a partir de um desses produtos candidatos porque, nesse caso, é mais 

difícil assumir que o preço não é a dimensão relevante da concorrência.207 

De forma similar, o Bundeskartellamt, autoridade antitruste alemã, defende que nas 

chamadas “matching platforms” – plataformas que conectam um ou mais grupos com o 

propósito de interação direta – o mercado relevante deve incluir todos os lados. Isso porque a 

separação dos lados inviabilizaria o produto da plataforma e não levaria em conta os fortes 

efeitos positivos indiretos de rede típicos desse tipo de arranjo. O Bundeskartellamt, contudo, 

alerta que podem haver casos em que os grupos de usuários consideram opções diferente para 

substituir a plataforma, de modo que a definição de um único mercado falharia em cobrir 

relações competitivas potencialmente importantes. A decisão, assim, deve ser feita analisando 

cada caso. Já as plataformas de audiência, isto é, os mercados de atenção já vistos neste 

trabalho, sempre requerem uma análise separada para cada lado.208  

Quanto ao poder de mercado, o Bundeskartellamt sugere dar um peso particular na 

avaliação das seguintes especificidades dos mercados de plataformas e redes e da economia 

                                                
206 Op. cit., pp. 21-22. 
207 FILISTRUCCHI, Lapo. Market definition in multi-sided markets. In OECD, Rethinking Antitrust Tools For 
Multi-Sided Platforms, 2018, pp. 35-54. 
208 BUNDESKARTELLAMT, The market power of platforms and networks, Executive summary, Working 
paper (2016), pp.5–6. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-
Bericht-Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Acesso em 30/10/2019 
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digital: i) a relevância dos efeitos diretos e indiretos da rede; ii) as economias de escala; iii) os 

tipos de uso predominantes no lado oposto do mercado (single-homing / multi-homing) e o 

grau de diferenciação; iv) o acesso aos dados; v) o potencial de inovação dos mercados 

digitais. A participação de mercado (market share) não é tratada como o fator mais relevante 

na avaliação geral de forma proposital.209  

Gal e Rubinfeld, por sua vez, entendem que, saber se os efeitos de rede são suficientes 

para implicar que o mercado relevante inclui ambos os lados da plataforma, é, em última 

análise, uma questão empírica específica de cada caso. Sugerem, assim, que no caso de 

produtos complementares, o teste SSNIP deve ser ajustado para levar em conta que os lucros 

são acumulados em um mercado complementar e que as empresas consideram os dois 

produtos simultaneamente para maximizar o lucro. Já em mercados que todos os bens são 

ofertados de graça, os autores aconselham uma variação do teste SSNIP que avalia as 

fronteiras do mercado medindo os efeitos de pequenas, mas significativas e não-transitórias 

alterações na qualidade (SSNIQ). Semelhantemente, nos casos em que o pagamento é feito 

em outra moeda, como atenção e informação, e tais custos possam ser quantificados, o teste 

pode ser aplicado a alterações de custo (SSNIC). Quanto ao poder de mercado, há duas 

sugestões: i) pressões competitivas de mercados relacionados devem ser levadas em conta; e 

ii) a análise do poder de mercado não deve focar exclusivamente no preço, de modo que 

quesitos como qualidade, escolha do consumidor e custos de informação sejam 

considerados.210 

Já Katz e Sallet defendem que as plataformas operam em múltiplos mercados 

relevantes separados, mas profundamente inter-relacionados, uma abordagem que os autores 

                                                
209 “For this reason the Bundeskartellamt suggests to examine the market dominance of digital platforms and 
networks under the criteria laid down in Section 18 of the German Competition Act (which deals with market 
dominance) but to give the specifics of platform and network markets and the digital economy in general a 
particular weight in the overall assessment of a case. These specifics are in particular: - the relevance of direct 
and indirect network effects - the economies of scale - the prevailing types of use on the opposite market side 
(single-homing/ multi-homing) and the degree of differentiation - the access to data - the innovation potential of 
digital markets. Market shares are deliberately not treated as the most relevant factor in the overall assessment. 
When assessing market shares in platform or network cases one should take account of the general tendency of 
platform markets with pronounced indirect network effects and of networks with pronounced direct network 
effects to show high levels of concentration, as explained above. In these markets in particular, high market 
shares are of less relevance for the assessment of market power than is usually the case. The reason for this can 
be found in the ambivalent (positive/negative) impact of network effects on competition, the fact that market 
processes are rather open-ended and the potential dynamics of the Internet. In many constellations these aspects 
make it impossible to calculate market shares with the usual numeric parameters. The only possible reference 
point in this context might be a high user-based market share lead over other platforms and networks. This can 
be of relevance for the question of whether there is a risk of a tipping of the market induced by bilateral indirect 
network effects.” (Op. cit., pp. 9-10) 
210 GAL, Michal & RUBINFELD, Daniel L., The Hidden Costs of Free Goods: Implications for Antitrust 
Enforcement. Antitrust Law Journal, Vol. 80, No. 401, 2016, pp. 521-562. 
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chamaram de “multiple-markets approach”. Para os autores, como os usuários de diferentes 

lados da plataforma possuem interesses econômicos distintos, é inapropriado considerar que 

operam no mesmo mercado relevante. Assim, a sua abordagem levaria em conta as ligações 

entre os diferentes lados ao mesmo tempo em que reconhece que os seus interesses nem 

sempre estão alinhados e que os conjuntos de concorrentes podem divergir significativamente 

um do outro. É possível, ainda, a condução do teste SSNIP usando o preço líquido cobrado 

pela plataforma, mesmo sob a abordagem do “multiple-markets approach”.211 

Ademais, quanto ao poder de mercado, os autores também defendem que leve em 

consideração ambos os lados da plataforma em uma análise da “estrutura de preços”. No 

entanto, ressaltam que, a análise dos efeitos da rede como um todo pode levar a 

entendimentos incompletos sobre a existência de poder de mercado suficiente para prejudicar 

a concorrência. Isto porque os efeitos líquidos podem não refletir grandes perdas de um dos 

lados. Desse modo, a análise dos efeitos separados para cada lado da plataforma (“separate-

effects analysis”) é mais adequada por estabelecer que os danos causados a um lado não 

poderiam ser compensados por ganhos de outro grupo de usuários.212 

Já Collyer, Mullan e Timan – também partidários da delimitação de mercados 

relevantes separados para cada lado – defendem que o poder de mercado deve ser analisado 

de forma sequencial, isto é, primeiro em cada um dos lados da plataforma separadamente e, 

em um segundo momento, levando em conta as pressões competitivas do outro lado por meio 

dos “feedbacks loops”. O segundo passo, assim, auxilia na análise dos impactos dos efeitos de 

rede no poder de mercado e nas pressões competitivas entre os lados. Os elementos chave na 

análise dos efeitos de rede indiretos dos feedbacks loops são: i) elasticidade da demanda (de 

todos os lados), que fornece um indicativo da sensibilidade do grupo a uma mudança no preço 

relativo; e ii) responsividade da demanda (de todos os lados), que fornece um indicativo de 

como uma resposta de um lado do mercado a uma mudança de preço afetará a demanda do 

outro. Na prática, contudo, pode ser difícil mensurar esses elementos. Desse modo, possíveis 

fontes de evidências da força e impacto dos feedbacks loops são: i) dados dos consumidores; 

ii) técnicas econométricas; e iii) evidências de pesquisas.213  

Wismer e Resek, por sua vez, arguem que, tanto a abordagem que entende todos os 

lados da plataforma como um único mercado relevante, quanto a que separa em mercados 

                                                
211 KATZ, Michael & SALLET, Jonathan. Multisided Platforms and Antitrust Enforcement, Yale Law Journal, 
Vol. 127, 2018. 
212 Op, cit., pp. 2160-2161. 
213 COLLYER, Kate et all. Measuring market power in multi-sided markets. In: OECD, Rethinking Antitrust 
Tools For Multi-Sided Platforms, 2018, p. 69-86. 
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distintos, podem ser adequadas desde que a análise considere adequadamente as 

interdependências – como efeitos indiretos da rede – e todas as forças competitivas em cada 

lado do mercado. Quanto às sugestões de modificar o SSNIP para levar em conta efeitos de 

rede, os autores sustentam que sua aplicação continua difícil a plataformas de múltiplos lados 

devido ao preço zero e as dificuldades de identificar e operacionalizar outras dimensões 

competitivas que não o preço, bem como de modelar e mensurar os efeitos de rede. Outro 

fator que influencia a análise também é a capacidade de os usuários utilizarem mais de uma 

plataforma ao mesmo tempo, “multi-homing”, o que, dependendo da racionalidade do caso, 

pode justificar um mercado relevante mais amplo ou estreito. Diante dessas dificuldades, as 

autoridades concorrenciais utilizam mais frequentemente evidências qualitativas que 

simplificam a análise. Os autores, assim, concluem que, devido às complexidades da 

multiplicidade de lados, uma abordagem qualitativa holística das circunstâncias do mercado 

pode ser ainda mais importante do que em mercados de um único lado.214 

Em sentido oposto, no entanto, alguns autores sugerem a definição de mercados 

relevantes ainda mais específicos como, por exemplo, um mercado relevante para os dados.215 

Graef pontua que há casos em que a definição de um mercado adicional para os dados de 

usuários pode levar em consideração uma forma de concorrência potencial, na qual as 

plataformas também competem por dados que podem ser implantados para melhorar a 

qualidade e a relevância de seus serviços. Contudo, a maior parte das plataformas utiliza os 

dados coletados para melhorar seus próprios serviços, isto é, não os transaciona, e, por 

conseguinte não há um mercado de dados propriamente dito. O autor sugere, assim, 

considerar os dados como um “ativo especializado”, em uma analogia com o Guia de Análise 

de Concentrações Horizontais da União Europeia, e definir um mercado relevante hipotético 

com base na substituibilidade dos diferentes tipos de dados.216  

Por fim, quanto aos mercados de atenção, Wu sugere que o tempo gasto pelos usuários 

na plataforma, utilizado como um proxy da atenção, é uma maneira mais apropriada de se 

medir o poder de mercado. Para o autor, essa abordagem reconhece que mercados de atenção 

estão na junção de dois mercados – de atenção e de dinheiro – e aprecia que o poder de 

mercado nos modelos de negócio atencionais pode transmitir um poder considerável. 

                                                
214 WISMER, Sebastian & RASEK, Arno. Market definition in multi-sided markets. In: OECD, Rethinking 
Antitrust Tools For Multi-Sided Platforms, 2018, pp. 55-64. 
215 Nesse sentido, confira-se: BAGNOLI, Vicente. A definição do mercado relevante, verticalização e abuso de 
posição dominante na era do Big Data. In DOMINGES, Juliana Oliveira (Coord.). Direito Antitruste 4.0: 
fronteiras entre concorrência e inovação. São Paulo: Singular, 2019, pp. 45-56. 
216 GRAEF, Inge, Market Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms.World 
Competition: Law and Economics Review, Vol. 38, No. 4, 2015, pp. 473-506. 
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Ademais, o tempo gasto em sites é prontamente mensurável e já é contabilizado pelo setor. 

Desse modo, utilizar o tempo como métrica, além de ser relativamente fácil, demonstraria as 

limitações da análise que têm sido empregada pelas autoridades antitrustes com foco 

exclusivo no mercado de publicidade, tal como ocorreu na aquisição do Instagram pelo 

Facebook – vista no tópico II.1.3.217 

Verifica-se, portanto, que não há consenso sobre como deve se dar a delimitação dos 

mercados relevantes e a análise do poder de mercado na economia digital. Alguns autores 

defendem que, dados os efeitos de rede entre os lados de plataformas multilaterais, estes 

devem ser compreendidos como um único mercado relevante. Já outros autores defendem 

que, devido aos interesses econômicos distintos de cada lado ou à ausência de impactos 

diretos na demanda de outros lados em alguns casos, cada um deve ser compreendido como 

um mercado relevante distinto. A consideração dos efeitos de rede indiretos, assim, daria-se 

no âmbito da análise do poder de mercado.  

Diante de todas essas complicações, o recente Relatório, de 2019, da Comissão 

Europeia argumenta que, nos mercados digitais, deve-se dar menos ênfase à análise de 

definição do mercado relevante e mais importância às teorias de dano e à identificação de 

estratégicas anticompetitivas. O Relatório pontua que as metodologias padrão foram 

desenvolvidas para o mercado comum de bens e serviços e que a possibilidade de delimitar 

mercados bem definidos é menos clara na economia digital. Ainda, considerando que o papel 

da definição do mercado relevante tem sido tradicionalmente o de isolar problemas, no caso 

de plataformas digitais, a interdependência dos mercados torna-se uma parte crucial da 

análise. Contudo, em casos nos quais as firmas atraem consumidores para ecossistemas, os 

mercados de produtos específicos persistem da perspectiva dos consumidores e devem ser 

analisados separadamente, junto com a (possível) concorrência nos mercados de ecossistemas 

digitais. É possível, ainda, que em casos de estratégias de lock-in, um mercado secundário 

específico do ecossistema precise ser definido.218  

Quanto ao poder de mercado, a análise deve ser específica para cada caso, levando em 

conta os insights da economia comportamental sobre a força dos vieses cognitivos em 

consumidores em relação a opções padrões e ganhos de curto-prazo. Os autores enfatizam 

também dois outros fatores específicos: i) a possibilidade de existir poder de mercado mesmo 

                                                
217 WU, 2017, pp. 28-29. 
218 European Commission, Competition policy for the digital era. Final Report. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2019, pp. 42-46. 
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. Acesso em 29/10/2019. 
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em mercados aparentemente fragmentados e ii) o acesso a dados disponíveis para o 

incumbente mas não para entrantes.219  

O Relatório defende, ainda, a necessidade de repensar o padrão probatório, visto que o 

“under-enforcement” seria particularmente preocupante na era digital, dada às características 

que favorecem o monopólio e a propagação dos danos. Sugere-se, assim, que, mesmo quando 

os danos ao consumidor não possam ser precisamente medidos, as estratégias empregadas por 

plataformas dominantes destinadas a reduzir a pressão competitiva que essas enfrentam 

devem ser proibidas na ausência de ganhos ao bem-estar do consumidor claramente 

documentados.220 Na prática, portanto, a plataforma teria o ônus da prova de tais benefícios 

aos consumidores. A abordagem, assim, consiste em retirar a necessidade de um mercado 

relevante bem delimitado e de um ônus da prova de dano em prol da proteção mais preventiva 

do bem-estar do consumidor. 

Desenvolvendo ainda mais profundamente esse questionamento quanto à importância 

da delimitação de mercados relevantes, Kaplow defende que o processo de definição em si é 

incoerente.221 Seria, nesse sentido, possível, e até mais adequado, que análise antitruste fosse 

feita de forma mais holística e sem uma definição rígida de mercado relevante. 

Contra esta visão, contudo, Zingales destaca as seguintes deficiências de uma 

definição inconclusiva do mercado relevante na análise de conduta unilaterais: i) os agentes 

do mercado precisam de clareza para desafiar práticas potencialmente abusivas do ator 

dominante; e ii) a possibilidade de inferir a dominância do abuso é uma teoria contestada, e 

afirmar a prevalência da análise competitiva sobre a definição de mercado seria presa fácil do 

raciocínio circular pelo qual tal “inferência de dominância é contestada”.222 

                                                
219 Op. cit., pp. 48-50. 
220 Op. cit., pp. 40-42. 
221 Nesse sentido, confira-se a opinião de Kaplow: “At its core, however, this Article is not about the best 
interpretation of existing law. Nor is it about how, in practice, market power might best be measured in various 
industries or for different legal inquiries under competition law. Rather, the claim is conceptual: the market 
definition / market share paradigm is incoherent. Among other reasons, there exists no way to employ it — 
which requires a determination of which market definition is best according to some plausible criterion — 
without first determining the extent of market power as best one can. Therefore, however hard it may be to 
measure market power in a particular case, and whatever means may be most suitable despite their limitations, 
there is no getting around the need to formulate a best estimate. Nothing in the market definition process can 
help. Relatedly, if legal authorities are to insist on market definition, they are in a sense commanding something 
impossible and, as generally conducted, needlessly misleading — or, if the process is properly corrected, devoid 
of content and thus merely vacuous.” (KAPLOW, Louis, Why (Ever) Define Markets? Harvard Law Review, 
Vol. 124, 2010, p. 517) 
222 ZINGALES, Nicolo. Product market definition in online search and advertising. In DOMINGES, Juliana 
Oliveira (Coord.). Direito Antitruste 4.0: fronteiras entre concorrência e inovação. São Paulo: Singular, 2019, p. 
92. 
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Zingales, assim, sugere que seja feita primeiro uma delimitação superficial do 

mercado, em oposição a uma análise quantitativa detalhada sobre preços e elasticidades. Essa 

definição do mercado relevante do produto prima facie se basearia em indicadores 

qualitativos, como pesquisas e evidências de substituições passadas pelos consumidores, e 

usaria esses indícios para inferir a validade de um determinado tipo de definição de mercado. 

Em seguida, a validade dessa definição seria testada em relação às pressões competitivas 

presentes no setor, para ver até que ponto a pressão exercida por essas restrições leva a uma 

modificação da avaliação inicial. Por último, essa análise seria realizada com referência às 

três principais fontes de pressões competitivas, quais sejam: substituibilidade da demanda, 

substituibilidade da oferta e concorrência potencial.223 Esta proposta será avaliada em mais 

detalhes no Capítulo seguinte.  

De toda forma, ainda que não haja consenso, diante de todas as abordagens acima, fica 

evidente a preocupação geral com a inclusão na análise dos efeitos de rede indiretos, típicos 

das plataformas multilaterais, seja na delimitação do mercado ou na avaliação do poder de 

mercado.  

Ademais, embora alguns autores tragam variações e adaptações de testes como o 

SSNIP, permanecem as dificuldades de sua aplicação em mercados de preço zero. Ainda que 

outras dimensões competitivas além do preço estejam presentes, como a qualidade, é difícil a 

sua mensuração e comparação, ainda mais diante das variações entre os produtos e 

serviços.224 

 Outro fator que pode distorcer esses testes são os vieses comportamentais analisados 

ao logo deste trabalho. Por exemplo, assumindo que a dimensão de qualidade explorada seja a 

proteção à privacidade, o já visto paradoxo da privacidade pode fazer com que as respostas do 

teste não correspondam à realidade. Ainda, o fato de os produtos terem preço zero pode fazer 

com que as pessoas sequer se importem com a qualidade dessa forma, subestimando os dados 

que fornecem à plataforma e como permitem a sua monetização. Por fim, o fato de os termos 

                                                
223 Op. cit., pp. 92-94. 
224 “The problem is even more complicated when a zero price is charged on one side. In those cases, some have 
proposed to move to a "small but significant non-transitory decrease in quality" (SSNDQ) test. This test faces the 
same difficulties of balancing between the two sides as the SSNIP test. Furthermore, it is unclear how this test 
could be made operational in practice without a precise measurement of quality that would allow competition 
authorities and courts to determine an equivalent to a 5-10% price increase, and without a way to quantify the 
effects of the quality degradation on the firm's revenues in order to determine whether such a degradation would 
be profitable. As stated by the OECD, ‘[the] idea is therefore probably more useful as a loose conceptual guide 
than as a precise tool that courts and competition authorities should actually attempt to apply’.” (European 
Commission, Competition policy for the digital era. Final Report. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2019, p. 45. https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. Acesso 
em 29/10/2019) 
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de uso serem, em grande maioria, sequer lidos demonstra que os usuários não têm o real 

conhecimento de como sua privacidade é abordada por essas empresas e corrobora com a 

impossibilidade ou até mesmo a inutilidade de aplicar o referido teste. 

Parece, assim, que as conclusões de Evans, Wismer e Resek, no sentido de que as 

abordagens qualitativas seriam mais adequadas à economia digital e de mais fácil aplicação, 

são bem acertadas. 

Outra abordagem interessante é a de incluir outras métricas, que não o preço, na 

análise dos mercados digitais. A métrica do tempo gasto na plataforma como proxy para 

medir a atenção nos mercados de atenção traz um insumo importante à análise desse mercado 

e à identificação de quem são, afinal, os concorrentes.  

É, ainda, importante notar que um ponto em comum entre as abordagens expostas 

neste tópico é o seu alinhamento com o argumento de Khan sobre a importância de se levar 

em consideração as estruturas e as dinâmicas competitivas dos mercados digitais na análise 

antitruste.225 Ainda que não se entre no mérito de uma volta aos pressupostos mais 

estruturalistas – que sequer é o foco deste trabalho ou do de grande parte dos aqui analisados 

– os autores convergem sobre a importância de se analisar os modelos de negócio e seus 

impactos no mercado. Nesse sentido segue a unanimidade sobre a necessidade de se 

considerar, em algum momento da análise concorrencial, os efeitos de rede indiretos nas 

plataformas multilaterais. 

Não obstante, um ponto que parece não ter sido abordado com a devida importância é 

o impacto que os vieses cognitivos têm sobre a dinâmica competitiva desses mercados, em 

especial, considerando como vêm sendo explorados pelas empresas da economia digital. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende indicar como a análise do real comportamento dos 

usuários dos mercados digitais pode ser útil ao antitruste, ainda mais frente às já vistas 

inadequações das ferramentas tradicionais à esfera online.  

Como analisado brevemente no Capítulo I, mesmo em mercados tradicionais os vieses 

comportamentais podem causar distorções significativas na delimitação do mercado relevante 

e na análise do poder de mercado. Nos mercados digitais, suas próprias peculiaridades – preço 
                                                
225 “My argument is that gauging real competition in the twenty-first century marketplace - especially in the case 
of online platforms - requires analyzing the underlying structure and dynamics of markets. Rather than pegging 
competition to a narrow set of outcomes, this approach would examine the competitive process itself. Animating 
this framework is the idea that a company's power and the potential anticompetitive nature of that power cannot 
be fully understood without looking to the structure of a business and the structural role it plays in markets. 
Applying this idea involves, for example, assessing whether a company's structure creates certain 
anticompetitive conflicts of interest; whether it can cross-leverage market advantages across distinct lines of 
business; and whether the structure of the market incentivizes and permits predatory conduct” (KHAN, 2016, p. 
717) 
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zero, plataformas multilaterais e exploração da atenção – indicam que tais distorções podem 

ser ainda maiores. Ademais, a própria imaterialidade, quantidade de informações e velocidade 

de decisões no meio online pode amplificar esses vieses. Como visto, há evidências de que os 

modelos de negócios digitais já exploram extensamente o comportamento humano com 

técnicas de phishing. 

É patente, portanto, a necessidade de se incluir na análise concorrencial a devida 

consideração pelo real comportamento dos usuários das plataformas digitais.  

A própria delimitação do mercado relevante centra-se no conceito de substituibilidade, 

que deve corresponder ao real comportamento do consumidor verificado in casu, e não ao 

comportamento irreal presumido pela rational choice theory. A delimitação do mercado 

relevante no caso concreto, por conseguinte, não pode se furtar à consideração dos vieses 

cognitivos, ainda mais no âmbito digital, no qual a exploração do comportamento humano 

parece fazer parte do próprio jogo competitivo.  

Nesse sentido, no Capítulo III será abordado em mais detalhes como os vieses 

comportamentais podem ser utilizados na delimitação do mercado relevante e na análise do 

poder de mercado na economia digital. 

 

II.4. A falácia no raciocínio de que a competição está a um clique de distância 

(“competition is one click away”) 

 

Em fevereiro de 2010, a Comissão Europeia iniciou investigações preliminares contra 

o Google a partir de reclamações de que a empresa estava desfavorecendo concorrentes e 

favorecendo seus próprios produtos, em especial o Google Shopping.226 Esta primeira grande 

investigação antitruste em desfavor de um dos gigante da Internet foi seguida de um debate 

sobre a existência ou não de posição dominante pelo Google, bem como a possibilidade de 

abuso. 

Partidários da análise antitruste neoclássica, defenderam que, como o buscador era um 

serviço gratuito e que inexistiriam custos de troca, os consumidores poderiam simplesmente 

trocar de mecanismos de busca com um clique.227 Este argumento ficou conhecido como “a 

competição está a um clique de distância” (“competition is one click away”). 

                                                
226 EU Opens Google Antitrust Inquiry. The Wall Street Journal. 23/02/2010. 
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704188104575084062149453280. Acesso em 28/10/2019. 
227 “Switching search engines does not require any downloading or installation of software, nor is it necessary for 
users to sign up, or retrain, as all search engines work based on the same simple principle. All search engines are 
therefore truly just “only a click away”. In fact, many Internet users today use several search engines in parallel 
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A ideia de inexistência de barreiras à troca e à entrada, associada à perspectiva 

neoclássica de autocorreção dos mercados e à possibilidade de multi-homing, tornaram o 

cometimento de condutas anticompetitivas aparentemente inviável. Bork, por exemplo, 

defendeu que a alegação de que o Google promoveria seus próprios produtos em detrimento 

de outros melhores não faria sentido econômico, visto que, se fosse esse o caso, a empresa 

perderia imediatamente sua base de consumidores. 

O argumento do “competition is one click away” virou a tese central de defesa do 

Google e tornou-se, inclusive, um dos seis princípios da companhia de “competição e 

abertura”.228 

No entanto, ao contrário do que possa parecer em uma análise inicial, há sim barreiras 

à entrada, inclusive infraestruturais. A romantização da história de ascensão dos gigantes da 

Internet popularizou a crença de que “inovadores de garagem”, tais como os criadores do 

Google, poderiam a qualquer momento criar alternativas para desbancá-lo. Ademais, o fato de 

o serviço ser digital corrobora com a aparente desnecessidade de um grande custo de 

infraestrutura mantê-lo.  Contudo, como indica Pasquale, a quantidade de computadores para 

processamento de dados e o gasto energético demandado por um serviço como o Google são 

imensos. Ainda, a inovação de mecanismos de busca depende drasticamente de dados para 

treinar os algoritmos, de modo que empresas com uma base ampla de usuários possuem uma 

vantagem competitiva substancial sob entrantes. Como conclui o autor, “Google is far, far 

more likely to purchase a start-up with valuable search technology (something it tends to do 

twice a month) than it is to be displaced by one.”229 

Além disso, o próprio argumento de que a competição estaria a um clique de distância 

presume que os consumidores são capazes de comparar os buscadores e migrar para o de 

maior qualidade, o que é irreal. Como argumenta Pasquale, os consumidores não possuem 

nem os incentivos e nem a capacidade de detectar manipulações.230 Em verdade, os 

                                                                                                                                                   
(i.e., they multi-home). Furthermore, there are no network effects that could make it harder to switch search 
engines”(KERSTING & DWORSCHAK, 2014, p. 4-5) 
228 Google’s Approach to Competition. Google Public Policy Blog. 08/05/2009. 
https://publicpolicy.googleblog.com/2009/05/googles-approach-to-competition.html. Acesso em 28/10/2019. 
229 PASQUALE, Frank. Paradoxes of Digital Antitrust: Why the FTC Failed to Explain Its Inaction on Search 
Bias. Harvard Journal of Law & Technology Occasional Paper Series, July 2013, p. 6. 
230 “Most of the problems described above would not even be noticed by ordinary web searchers, let alone 
provoke a protest. Why would the average user compare dozens of search results to assess and re-assess rival 
companies? Consumers lack both the incentive and the ability to detect manipulation as long as they are getting 
“good enough” results. Given the opacity of search algorithms, neither users nor trusted proxies can reverse 
engineer the hundreds of factors that go into a ranking. Rather than “Competition is one click away” (the mantra 
of Google's antitrust lawyers), a more honest shibboleth would be “worse alternatives are one click away” (the 
view expressed privately to the investors who have driven up Google’s stock price over the years). Google use is 
more like co-investment than a oneoff purchase. The more you use it, the more it can tailor its offerings to you. 
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mecanismos de buscas parecem ser credence goods, isto é, bens cuja qualidade não é 

mensurável pelos consumidores, visto a dificuldade de se avaliar a qualidade de uma pesquisa 

que não se conhece o resultado previamente.231  

Importa ressaltar, também, que a inexistência de custos de troca é meramente aparente 

devido ao preço zero das buscas online. Pollock, por exemplo, aponta que podem haver custos 

substanciais de adaptação dos usuários, bem como efeitos de marca. Nesse sentido, o autor 

cita um estudo no qual mecanismos de busca exatamente idênticos, porém rotulados como de 

marcas distintas, receberam uma diferença de 25% na sua classificação pelos participantes do 

estudo.232 

Mais ainda, como ressalta Candeub, o argumento de que a competição estaria a um 

clique de distância centra-se em pressupostos da análise antitruste neoclássica que 

simplesmente não correspondem ao real comportamento dos consumidores online. Pelo 

contrário, o autor ressalta que há vários estudos que demonstram que os consumidores 

enfrentam altos custos cognitivos em buscas online, o que influencia o seu comportamento. 

Por exemplo, um estudo, ao analisar gastos de tempo e esforço comparados aos benefícios 

adicionais de uma pesquisa mais extensa, descobriu que o custo médio de continuar 

pesquisando uma página extra seria $39,15, enquanto uma posição adicional na mesma página 

custaria $6,24. Além do mais, as empresas podem adotar estratégias que propositalmente 

aumentem esses custos cognitivos, permitindo o aumento de preço.233 

Assim, considerando os custos cognitivos, Candeub sustenta que, devido ao poder do 

hábito e ao design da Internet, um mecanismo de busca pode ser a maneira “mais fácil” para 

os consumidores acessarem os sites e serviços que costumam usar. Nesse sentido, o Google 

poderia ser a árvore de extensão mínima (“minimum spanning tree”) do esforço cognitivo na 

Internet.234 

A árvore de extensão mínima é um conceito importante em algoritmos e na teoria dos 

gráficos e corresponde ao menor caminho possível que conecta um conjunto pontos. Desse 

modo, o Google serviria como a árvore de extensão mínima da Internet considerando como 

                                                                                                                                                   
As Marcelo Thompson observes, “it is clear that a situation of lock-in has arisen in relation to Google's dominant 
position in the information environment.” And just as individuals “teach” the artificially intelligent algorithms 
what each of them wants, Google’s access to the aggregate data on search behavior helps fill in gaps where past 
surveillance of individuals provides no guides.”(PASQUALE, 2013, pp. 8-9) 
231 Op. cit., p. 18. 
232 POLLOCK, Rufus. Is Google the Next Microsoft: Competition, Welfare and Regulation in Online Search. 
Review of Network Economics: Vol. 9: Iss. 4, Article 4, 2010, p. 18. 
233 CANDEUB, Adam. Behavioral Economics, Internet Search, and Antitrust. I/S: A Jornal of Law and Policy 
for the Information Society, Vol. 9, 2014, pp. 427-429 
234 CANDEUB, 2014, pp. 420-421.  
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meio de conexão o esforço mental. O autor leva em consideração não apenas o buscador do 

Google, mas também seus diversos serviços e sites associados, como o Gmail (provedor de e-

mail), Youtube (plataforma de vídeos), Google Maps (serviço de mapa e GPS), etc. A página 

inicial do Google, assim, seria o menor caminho cognitivo para acessar todos estes 

serviços.235 

Visto dessa forma, o Google preencheria todos os requisitos de uma instalação 

essencial (“essential facility”), isto é, uma “infraestrutura” essencial para propiciar a 

competição no mercado. A árvore de extensão mínima do Google, assim, poderia se 

enquadrar nos critérios do teste da essential facility, qual seja: i) o monopolista controla a 

suposta instalação essencial; ii) um concorrente não pode, de forma prática ou razoável, 

duplicar a instalação essencial; iii) o acesso foi negado a um concorrente em potencial; e iv) o 

acesso é viável.236  

Candeub, assim, conclui que as pesquisas comportamentais indicam um novo tipo de 

essential facility e que as evidências empíricas sobre os custos cognitivos de pesquisas online 

sugerem que, de fato, o Google poderia operar como uma instalação essencial. De todo modo, 

pesquisas empíricas para verificar se isso ocorre na prática são necessárias.237 

Também nesse sentido, Surblytè aponta que o Google parece ter “habituado” os 

consumidores a utilizá-lo como o mecanismo de busca online, causando em seus usuários um 

efeito “lock-in”.238 Ademais, um buscador pode se tornar a opção padrão devido i) à escassez 

e não rivalidade da atenção – isto é, os consumidores sequer considerem outras opções; ii) à 

inabilidade dos consumidores de avaliar a qualidade da busca; e iii) à melhoria nos resultados 

e na publicidade direcionada pela economia de escala.239 

Segundo o autor, críticos da visão do Google como uma instalação essencial 

argumentam que a diferenciação entre as plataformas e a possibilidade de o usuário escolher 

entre elas sem custos vão de encontro a essa tese. No entanto, Surblytè pontua que, ao 

                                                
235 Op., cit., pp. 425-427. 
236 Op. cit., p. 427. 
237 Op. cit., p. 429. 
238 “Due to multi-homing and to the fact that switching costs are often equal to zero as regards search engines, it 
may appear that lock-in does not and cannot arise at first sight. However, the behaviour of users show that they 
“google”. And often they do it before they enter their search queries into other search engines. So, is it just a new 
word or rather a new habit that entered into the world with Google? In fact, Google seems to have “habituated” 
consumers to use “Google” when searching online. The quality of the search results (reinforced by the 
economies of scale) and the users’ expectations (in part affected by their ignorance as regards the ability to 
evaluate such informational goods as search results)62 may have locked the users into “Google”.”(SURBLYTE, 
Gintare, Competition Law at the Crossroads in the Digital Economy: Is it All About Google? (December 7, 
2015). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 15-13, p. 16) 
239 SURBLYTE, 2015, p. 23. 
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contrário da doutrina de essential facility nos mercados tradicionais, o que seria essencial nos 

mercados online seria o acesso aos dados dos usuários por meio de um mecanismo de 

pesquisa específico. A visibilidade dos rivais do Google, assim, dependeria muito do 

comportamento dos consumidores.240 

De forma semelhante, também a Autoridade da Concorrência de Portugal indica que o 

custos de mudança entre plataformas ou produtos de um ecossistema conferem uma vantagem 

competitiva ao concorrente de maior dimensão no mercado ao gerar um efeito de lock-in. 

Além dos custos de transação, aprendizagem e pesquisa, os consumidores incorrem em custos 

psicológicos, isto é, vieses comportamentais – os quais, como visto no Capítulo I, tendem a 

levar à inércia – que podem colocar barreiras à entrada e à expansão de operadores. A 

Autoridade ressalta, ainda, que tais vieses podem ser explorados para alavancar os efeitos de 

rede e reforçar o poder de mercado de plataformas digitais.241 

Verifica-se, portanto, que o argumento “competition is one click away” não condiz 

com o real comportamento dos consumidores na era digital. Pelo contrário, como conclui a 

Autoridade da Concorrência de Portugal: “[n]os mercados digitais, ao invés de a concorrência 

estar ‘à distância de um clique’, poderá ser a exclusão que está ‘à distância de um clique’.”242 

De fato, o argumento não foi suficiente para convencer a Comissão Europeia que, em 

27/06/2017, multou o Google em 2,42 bilhões de euros por entender que a empresa abusou de 

sua posição dominante ao dar vantagens indevidas ao Google Shopping.243  

A Comissão Europeia, baseada em resultados de pesquisas empíricas, concluiu que, a 

despeito das alegações do Google, o que se verifica na prática é a i) infrequência do multi-

homing entre buscadores;244 ii) existência de efeitos da marca “Google”;245 e iii) existência de 

barreiras à entrada devido à necessidade de grandes investimentos e aos efeitos de rede.246 

                                                
240 “It might thus be questionable whether the concept of “attention rivalry” and a closer look at the behavioural 
aspects of Internet users, might shed a slightly different light on the concept of an “essential facility”. First of all, 
should a “default” search engine turn out to be present based on the behaviour and the choice of consumers, the 
visibility of rivals’ search results in such a search engine may become essential. Secondly, given that a horizontal 
online search engine, such as Google’s, enables interaction between consumers and vertical search engines, the 
visibility of vertical search engines in such a search engine as Google's amounts to access to users' data. Thus, in 
contrast to access to an "essential facility" as it is known in more traditional markets, access in online search is 
about access to users' data through a particular search engine. It cannot be ruled out that, whereas some users of 
Google’s search engine scroll only the first few search results, others scroll much further. Thereby, the 
assessment of the visibility of rivals’ search results turns out to be highly subjective and pretty much dependent 
on the behaviour of the users.”(Op. cit., pp. 23-24) 
241 Autoridade da Concorrência. Ecossistemas digitais, Big Data e Algoritmos. Issues Paper, Fair Play, julho de 
2019, p. 23. 
242 Op. cit., p. 5. 
243 European Commission. CASE AT.39740, Google Search (Shopping). Decision 27/06/2017.  
244 “Contrary to what Google claims, the Commission concludes that notwithstanding the technical ability of 
users to switch between different general search services, only a minority of users in the EEA that use Google’s 
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Assim, a Comissão entendeu que a conduta do Google seria abusiva na medida em que 

(i) diminuía o tráfego das páginas gerais de resultados de pesquisa do Google aos serviços de 

comparação de compras concorrentes; e (ii) aumentava o tráfego das páginas gerais de 

resultados de pesquisa do Google para o próprio Google Shopping. Mais interessante ainda é 

notar que esta conclusão foi apoiada por:  
(i) análise do comportamento de usuários, que indica que resultados genéricos de 

pesquisa geram tráfego significativo para um site quando eles são classificados entre 

os primeiros três a cinco resultados de pesquisa genéricos na primeira página de 

resultados de pesquisa geral (seção 7.2.3.1);  

(ii) evidências sobre o impacto da Conduta no tráfego de busca genérico das páginas 

gerais de resultados de pesquisa do Google às compras comparativas concorrentes 

serviços (seção 7.2.3.2); e  

(iii) evidência do impacto da Conduta no tráfego ao próprio serviço de comparação 

de compras do Google (seção 7.2.3.3).247 

Verifica-se, desse modo, que a decisão da Comissão Europeia foi motivada 

substancialmente pela análise do comportamento real dos consumidores.248 Em verdade, esta 

foi a essência de quase todas as evidências analisadas: 
Ao chegar à sua decisão, a Comissão reuniu e analisou de forma abrangente uma 

ampla gama de evidências, incluindo: 

1) documentos contemporâneos do Google e de outros players do mercado; 

2) quantidades muito significativas de dados do mundo real, incluindo 5,2 Terabytes 

de resultados de pesquisa reais do Google (cerca de 1,7 bilhão de consultas de 

pesquisa); 

3) experimentos e pesquisas, analisando em particular o impacto da visibilidade nos 

resultados de pesquisa no comportamento do consumidor e nas taxas de cliques; 

                                                                                                                                                   
general search service as their main general search service use other general search services (a behaviour known 
as “multi-homing”). First, a survey commissioned by […] quantified how often Google users in five EEA 
countries (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) use other general search services. The survey 
was performed between December 2010 and April 2011 and defined as a multi-homer a user that conducts at 
least 5% of all its queries on at least two distinct general search services. Based on that definition, the survey 
found that only 12% of users in Germany, Italy and Spain multi-home. As for France and the United Kingdom, 
the percentage of users that multi-home was respectively 15% and 21%.” (Op. cit., p. 67) 
245 “Fourth, because of the strength of the Google brand, users trust in the relevance of search results provided by 
Google. Consequently, as supported by internal Google documents and two third party studies, a significant 
number of users are unlikely to multi-home even if Google were to degrade the quality of its general search 
service.” (Op. cit., p. 69) 
246 “Sixth, even if a significant number of users of Google’s general search service were to multi-home, 
switching costs are in any event only one possible type of barrier to entry and expansion. Barriers to entry and 
expansion can also derive for instance from the need for large investments or network effects and such barriers 
exist in this case (see recitals (285) to (305)).” (Op. cit., p. 70) 
247Op. cit., p. 124. Tradução própria. 
248 Para mais detalhes, confira-se o tópico “7.2.3.1. Analysis of user behaviour” da referida decisão. 
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4) dados financeiros e de tráfego que descrevem a importância comercial da 

visibilidade nos resultados de pesquisa do Google e o impacto de serem rebaixados;  

5) uma extensa investigação do mercado em análise (a Comissão enviou 

questionários a várias centenas de empresas).249 

É interessante notar a proximidade entre o que a Comissão verificou na prática e os 

insights que já vinham sendo trazidos por outros autores/autoridades antitruste – como visto 

ao longo deste tópico – a partir dos vieses comportamentais.  

O que se defende aqui é que as ferramentas e as presunções tipicamente empregadas 

na análise concorrencial podem levar a conclusões falaciosas na economia digital – tal como o 

argumento de que a “competição estaria à distância de um clique”.   

Importa ressaltar, ainda, o impacto que o referido argumento pode ter também no 

controle de estruturas.  

Na análise da aquisição do Whatsapp pelo Facebook, ocorrida em 2014, por exemplo, 

a Comissão Europeia entendeu que os efeitos de rede (network effects) seriam mitigados pelo 

rápido crescimento e ciclos curtos de inovação do mercado, visto que lançar novos aplicativos 

não requereria investimentos significativos e que os consumidores poderiam usar vários ao 

mesmo tempo, bem como facilmente trocar de um para outro.250 Verifica-se que tal 

argumento, segue a mesma linha do “competition is one click away”, qual seja, de que a 

inexistência de muitas barreiras à entrada e de custos de troca mitigariam quaisquer 

preocupações concorrenciais.  

Não obstante, menos de três anos depois de autorizar a operação, a Comissão Europeia 

multou o Facebook em 110 milhões de euros pelo fornecimento de informações enganosas 

quando da análise da aquisição do Whatsapp. Segundo a Comissão, o Facebook informou que 

seria incapaz de estabelecer uma correspondência automatizada confiável entre as contas dos 

usuários dos dois aplicativos. Em agosto de 2016, contudo, o WhatsApp anunciou 

atualizações dos seus termos de serviço e política de privacidade, incluindo a possibilidade de 

                                                
249 European Commission. Press Release. Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing 
dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping servisse. 27/06/2017. 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm. Acesso em 29/10/2019. Tradução própria. 
250 “The consumer communications apps market is characterised by network effects, that is to say the value of 
the service to its users increases with the number of other users. Network effects may allow the entity which 
enjoys a large network to keep its competitors out of the market. Given their popularity, both WhatsApp and 
Facebook Messenger already have large customer bases. However, a number of factors mitigate the network 
effects in this particular case. Indeed, the Commission found that the consumer communications apps market is 
fast growing and characterised by short innovation cycles in which market positions are often reshuffled. 
Moreover, launching a new app is fairly easy and does not require significant time and investment. Finally, 
customers can and do use multiple apps at the same time and can easily switch from one to another.” (European 
Commission, Mergers: Commission approves acquisition of WhatsApp by Facebook, Press Release, Brussels, 
03/10/2014, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_en.htm, Acesso em 24/10/2019) 



  

75 
 

vincular os números de telefone dos usuários do WhatsApp às identidades dos usuários do 

Facebook. Após investigações, concluiu-se que tal possibilidade técnica já existia na época de 

análise da compra e que o Facebook estava ciente disso.251  

Ainda que a Comissão tenha declarado que a multa não alterava suas conclusões sobre 

a aprovação da aquisição, resta evidente o interesse do Facebook na base de dados e de 

usuários do Whatsapp, bem como o risco de possíveis abusos que a autoridade antitruste 

tenha subestimado ou sequer antevisto.252 

De fato, o que se verifica nos cinco anos seguintes à aquisição é que não surgiu 

nenhum aplicativo com uma base de usuários suficiente para exercer uma pressão 

significativa sobre o Facebook ou o Whatsapp. Pelo contrário, desde a operação, o número de 

mensagens enviadas diariamente através do Whatsapp triplicou e, em maio de 2018, chegou a 

65 bilhões de mensagens trocadas entre cerca de 1,5 bilhões de usuários.253 Mais ainda, o 

Facebook anunciou em 2019 o plano de integrar os seus serviços de mensagens no Facebook 

Menssenger, no Whatsapp e no Instagram (adquirido em 2012). Isso poderia permitir que um 

usuário do Facebook se comunique diretamente com alguém que possui apenas uma conta no 

Whatsapp, o que não é possível até o momento.254 Caso isso se concretize, o Facebook poderá 

ter uma vantagem competitiva sem precedentes. É possível que a rede integrada de mensagens 

crie um efeito similar ao criado pela integração de serviços do Google em seu buscador, 

chamado por Candeub de árvore de extensão mínima de esforço cognitivo na Internet, 

conforme visto anteriormente neste tópico. 

                                                
251 European Commission, Mergers: Commission fines Facebook €110 million for providing misleading 
information about WhatsApp takeover, Press Release, Brussels, 18/05/2017, https://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1369_en.htm, Acesso em 24/10/2019. 
252 Em sentido similar, Reyna, questiona se a decisão da Comissão Europeia seria a mesma se tivesse 
considerado a possibilidade de mudança da política de privacidade como uma forma de aumento dos custos dos 
conssumidores: “However, one must wonder if the Commission’s demand-side substitutability assessment would 
have led to the same conclusion had it considered the eventual modification of the privacy policies—as 
WhatsApp did in post-merger—in a way that it would have increased costs for consumers. In this sense, it is 
possible to argue that such changes implied a small (because people did not see major changes in the way they 
used the service) but significant (because it led to an infringement of data protection laws), non-transitory 
(because the changed aimed at permanence) decrease of quality (because it led to a downgrading of the privacy 
standards people were previously accustomed to). An empirical question is whether upon such changes 
consumers switched to competing communication apps with higher privacy standards, like Telegram or Signal. 
Some privacy-savvy users might have done so, but the wide majority of consumers probably did not because of 
WhatsApp’s network effects and the lack of interopera- bility between WhatsApp and competing services. Thus, 
it would be necessary to consider this factor, which de facto restricts switching, in the assessment of the rele- 
vant market” (REYNA, 2018, p. 248). 
253 BHARDWAJ, Prachi. The number of messages sent via WhatsApp each day has tripled since Facebook 
bought it four years ago. 08/05/2018, https://www.businessinsider.com/whatsapp-messages-tripled-facebook-
acquisition-charts-2018-5. Acesso em 24/10/2019. 
254 Facebook to integrate WhatsApp, Instagram and Messenger, BBC News, 25/01/2019, 
https://www.bbc.com/news/technology-47001460, Acesso em 24/10/2019. 
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Ademais, é impressionante como a forma de análise da Comissão Europeia mudou de 

2014, quando da aquisição do Whatsapp pelo Facebook, para 2017, com a decisão sobre o 

Google Shopping. Parece que, saindo de uma análise mais embasada em presunções 

neoclássicas, a Comissão passou a adotar uma abordagem mais empírica, analisando qual é, 

de fato, o comportamento dos consumidores.  

Essa abordagem, inclusive, parece se manter nas decisões mais recentes da Comissão 

Europeia nos mercados digitais. Em julho de 2018, por exemplo, o Google foi multado em 

4,34 bilhões de euros, o maior valor da história do órgão até o momento, por impor restrições 

anticompetitivas aos fabricantes de dispositivos Android e às operadoras de redes móveis para 

consolidar sua posição dominante como mecanismo de busca na Internet. Da mesma forma 

que no caso do Google Shopping, a conclusão foi embasada no comportamento dos usuários 

verificado através de pesquisas que identificaram o viés do status quo, ou inércia.255 

Mais surpreendente ainda, todavia, é a constatação de que, por não se enquadrar nos 

requisitos de notificação obrigatória de ato de concentração da Lei nº 12.529/2011, a operação 

entre o Facebook e o Whatsapp sequer foi analisada no Brasil.256  Desse modo, além do risco 

de o argumento do “one click away” levar as autoridades antitrustes a subestimar ou nem 

mesmo identificar o tamanho de poder de mercado no âmbito digital, verifica-se a 

possibilidade de a questão sequer ser analisada na esfera concorrencial.  

Algumas características dos mercados digitais, como o preço zero – já visto ao longo 

deste trabalho – podem ser incompatíveis com os parâmetros de notificação de atos de 

                                                
255 “Pre-installation can create a status quo bias. Users who find search and browser apps pre-installed on their 
devices are likely to stick to these apps. For example, the Commission has found evidence that the Google 
Search app is consistently used more on Android devices, where it is pre-installed, than on Windows Mobile 
devices, where users must download it. This also shows that users do not download competing apps in numbers 
that can offset the significant commercial advantage derived through pre-installation. For example, in 2016: on 
Android devices (with Google Search and Chrome pre-installed) more than 95% of all search queries were made 
via Google Search; and on Windows Mobile devices (Google Search and Chrome are not pre-installed) less than 
25% of all search queries were made via Google Search. More than 75% of search queries happened on 
Microsoft's Bing search engine, which is pre-installed on Windows Mobile devices. Google's practice has 
therefore reduced the incentives of manufacturers to pre-install competing search and browser apps, as well as 
the incentives of users to download such apps. This reduced the ability of rivals to compete effectively with 
Google.” (European Commission. Press Release. Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal 
practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. Brussels, 
17/07/2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581. Acesso em 01/11/2019. 
256 Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica 
em que, cumulativamente: 
I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto 
anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e 
II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto 
anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (BRASIL, Lei nº 12.529, de 30 de nov. de 2011. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm. Acesso em 30/10/2019.) 
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concentração atuais, que se centram no faturamento. Assim, mesmo que a referida operação 

tenha custado ao Facebook o valor impressionante de 19 bilhões de dólares,257 o baixo 

faturamento do Whatsapp retirou a aquisição do escrutínio antitruste.  

Em verdade, a referida aquisição não possuía os requisitos de notificação da própria 

Comissão Europeia devido ao faturamento do Whatsapp. A operação só foi analisada por 

cumprir as condições de análise da lei nacional de três países do bloco europeu, qualificando-

se, assim, para o requerimento de revisão pelo art. 4(5) da European Union Merger 

Regulation.258 

Diante disso, a Áustria e a Alemanha modificaram seus critérios de notificação 

nacional para incluir transações que tivessem valor superior a 400 milhões de euros.259 Outra 

mudança interessante foi a inclusão pela Alemanha do reconhecimento de que a existência de 

um “mercado” independe da troca de contrapartida pecuniária, incluindo, assim, os mercados 

de preço zero sob a avaliação antitruste e superando a discussão vista no tópico II.1.1 deste 

trabalho. Ainda, a nova proposta também detalha critérios substantivos para avaliar o poder de 

mercado de empresas de plataformas de múltiplos lados ou de rede, devendo ser considerados 

(i) efeitos de rede diretos e indiretos, (ii) comportamento de multi-homing e custos de troca 

para consumidores, (iii) economias de escala relacionadas aos efeitos de rede, (iv) o acesso da 

empresa aos dados e (v) pressões competitivas pela inovação (innovation-driven competitive 

constraints).260 

Ainda que os critérios de notificação de atos de concentração fujam ao escopo deste 

trabalho, é evidente a necessidade de adequação da análise concorrencial à economia digital. 

Como visto neste tópico, a falácia do argumento “competition is one click away”, 

especialmente comprovada quando analisado comportamentos dos usuários, traz sérios riscos 

de que as autoridades antitrustes continuem a subestimar ou sequer identificar corretamente 

problemas concorrenciais na era dos gigantes da Internet. 

 

  

                                                
257Facebook to buy WhatsApp for $19 billion in deal shocker. Reuters, Business News, 19/02/2014. 
https://www.reuters.com/article/us-whatsapp-facebook/facebook-to-buy-whatsapp-for-19-billion-in-deal-
shocker-idUSBREA1I26B20140220. Acesso em 24/10/2019 
258 European Commission, Facebook/WhatsApp, Case COMP/ M.7217, Commission decision of 03 October 
2014. 
259 ZANDLER, Dieter & MARTERER, Linda. Austria. In Mercer Control Review – Edition 10. The Law 
Reviews, September 2019, p.  
260 ROHLING, Frank & HINRICHSEN, Christoph. Germany merger control update: New merger control 
threshold will take into account the size of the transaction. https://www.freshfields.com/en-gb/our-
thinking/campaigns/digital/media--internet/germany-merger-control-update/. Acesso em 24/10/2019. 
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CAPÍTULO III – POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL À ANÁLISE ANTITRUSTE NOS NOVOS MERCADOS 

DIGITAIS 
 

Como visto no Capítulo I, a análise antitruste em geral se baseia no pressuposto 

econômico da rational choice theory. Estudos da economia comportamental, contudo, 

demonstram que essa premissa da racionalidade não corresponde ao real comportamento dos 

consumidores, o que pode levar a distorções no Direito Concorrencial e seu afastamento da 

realidade quando aplicado na prática.  

Isto parece ser ainda mais problemático no âmbito da economia digital. Conforme 

explorado no Capítulo II, as ferramentas da análise concorrencial são inadequadas para 

endereçar as características dos mercados digitais – como preço zero, plataformas de 

múltiplos lados e mercados de atenção. Ademais, os vieses cognitivos têm especial 

importância no processo competitivo nestes mercados. “The Internet may have not only 

impacted its users’ behaviour – it might have been changing their habits.”261 

O presente Capítulo, portanto, pretende analisar de forma mais específica de que 

formas a economia comportamental pode ser utilizada como uma ferramenta da análise 

antitruste nos mercados digitais, adequando-as às características desta nova realidade e 

corrigindo as distorções ocasionadas pela rational choice theory. 

Nesse sentido, importa pontuar que uma das principais críticas ao Behavior Antitrust é 

a inexistência de uma teoria geral que possa suplantar o princípio geral econômico 

neoclássico da premissa da racionalidade como o guia orientador da análise concorrencial.262 

Apesar de alguns autores estarem buscando por uma teoria unificada que leve em conta a 

irracionalidade humana,263 críticos pontuam que as contribuições da economia 

                                                
261 SURBLYTE, 2015, p. 4. 
262 Confira-se: “Any economic theory that seeks to supplant neoclassical economics therefore bears the burden of 
offering an alternative organizing principle (or, alternatively, explaining why one is not needed). The main 
critique of behavioral economics, thus far, has been that it is not susceptible to an organizing principle or 
limiting principles relating to the behavior of market participants. 21 As Cass Sunstein himself has 
acknowledged, there is some truth in that critique. 22 While an organizing principle may eventually emerge, that 
has not happened yet. The absence of an organizing principle will likely prevent behavioral economics from 
reshaping antitrust law in the way neoclassical economics was able to do over the last forty years. […] 
Nevertheless, while the absence of an organizing principle (at least for now) may limit the ability of behavioral 
economics to effect across-the-board doctrinal changes in antitrust, this does not mean that there will not be any 
role for behavioral antitrust going forward. Doctrinally, it may still be possible for behavioral economics to play 
a role in certain fact-specific contexts.” (REEVES, Amanda. Behavioral Antitrust: Unanswered Questions on the 
Horizon. The Antitrust Source. June 2010, p. 4) 
263 Sobre um modelo econômico geral da atenção, confira-se: GABAIX, Xavier, Behavioral Inattention. Centre 
for Economic Policy Research Discussion Paper No. DP13268. October, 2018. 
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comportamental seriam muito complexas e que a rational choice theory, até então, ainda teria 

um poder preditivo e analítico superior como teoria geral. 

Essa visão, no entanto, parece ignorar as evoluções paradigmáticas mais recentes do 

Direito Concorrencial. Huffman aponta que os objetivos da Escola Pós-Chicago são, no 

fundo, os mesmos do Behavior Antitrust, quais sejam, refinar a abordagem antitruste 

economicamente informada por estudos do mundo real para garantir que as teorias 

econômicas atendam aos objetivos de eficiência econômica e proteção ao consumidor.264 

Assim, a incorporação do real comportamento dos consumidores na análise 

concorrencial é, não só compatível com a doutrina prevalecente atualmente, como também 

necessária para a sua adequação à realidade da economia digital. Uma eventual maior 

complexidade que esta abordagem possa trazer ao Direito Antitruste não afeta essa conclusão. 

Afinal, “If the argument is that reality makes economics unworkable, the conclusion might be 

that it is economics that should go, not reality”.265 

 

III.1. Delimitação do mercado relevante e análise do poder de mercado na economia 

digital – o comportamento dos usuários 

 

Conforme explorado no Capítulo anterior, as características dos mercados digitais 

apresentam uma série de desafios à análise concorrencial, bem como evidenciam a 

necessidade de adequação de suas ferramentas à economia da Internet. Como se não bastasse, 

os vieses comportamentais não somente são essenciais ao processo competitivo nesses 

mercados, como também são ativamente explorados pelas empresas do meio.  

Reconhecendo esses problemas, os trabalhos mais recentes sobre concorrência na 

economia digital têm enfatizado a importância de se considerar os vieses comportamentais na 

análise concorrencial. Nesse sentido, seguem, por exemplo, os Relatórios da Comissão 

                                                
264 Confira-se: “Perhaps, for example, modern consumer behavior, including Internet researching and purchasing 
conduct, renders recoupment of losses incurred in predation to be as unlikely as some affiliated with the Chicago 
School have argued.222 Behavioral Antitrust also offers the potential for a broader understanding of what 
conduct might lead to anticompetitive effects through a more complete understanding of consumer behavior. 
Understanding the role of Behavioral Antitrust this way, it begins to sound much like a goal espoused by the 
proponents of Neo-Chicago Antitrust: informing theoretical insights with empirical study. Both disciplines serve 
the end of refining antitrust analysis through economic study informed by real world facts, including a 
recognition that facts, or our understanding of them, have changed in the decades since the 1970s” (HUFFMAN, 
Max, Marrying Neo-Chicago with Behavioral Antitrust. Antitrust Law Journal, Vol. 78, junho, 2012. p. 144) 
265 HUFFMAN, 2012, p. 125. 
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Europeia,266 do Bundeskartellamt,267 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)268 e do Centro Stigler para o Estudo da Economia e do Estado.269 

O fato é que, mesmo que não seja identificada explicitamente, a economia 

comportamental já vem impactando as decisões concorrenciais. Em casos recentes sobre 

mercados digitais, como do Google Shopping e do Google Android, a economia 

comportamental foi aplicada extensivamente, ainda que não tenha sido mencionada de forma 

direta.270 

Além do mais, Podstolna ressalta que a própria interpretação da Comissão Europeia e 

da Corte de Justiça da União Europeia do conceito de abuso de posição dominante têm 

mudado frente às estratégias comerciais das empresas nos novos mercados digitais, tornando 

o comportamento dos consumidores cada vez mais central na análise.271 

                                                
266 European Commission, Competition policy for the digital era. Final Report. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2019. https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. Acesso 
em 29/10/2019. 
267 BUNDESKARTELLAMT, The market power of platforms and networks, Executive summary, Working 
paper (2016), pp.5–6. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-
Bericht-Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Acesso em 30/10/2019 
268 OECD. Quality considerations in digital zero-price markets. Background note by the Secretariat. 28 
November 2018. http://www.oecd.org/daf/competition/quality-considerations-in-the-zero-price-economy.htm.  
Acesso em 24/10/2019. 
269 STIGLER CENTER FOR THE STUDY OF THE ECONOMY AND THE STATE. Report by the Committee 
for the Study of Digital Platforms, Market Structure and Antitrust Subcommittee. 01/07/2019 
270 Nesse mesmo sentido: “Behavioral economics may not have been mentioned explicitly in the Google 
Shopping decision, but the Commission’s case hangs on the fact that the “more favorable positioning” of results 
on the Google search page leads to increased traffic and click-throughs. As such, the case effectively relies on a 
behavioral tendency called saliency bias, whereby individuals typically decide on the basis of what is most 
obvious or prominent to them. The EU Google Android case is more explicit still. The decision is not yet out, but 
the press release uses behavioral economics terminology in mentioning status quo bias as a key underlying driver 
of the abuse. This behavioral tendency means that users who find search and browser apps pre-installed on their 
devices are likely to stick to these apps. In some senses, the use of behavioral economics in these cases is far 
from extreme. The biases mentioned above – status quo bias, default bias, and saliency bias – are among the 
most well-evidenced and least controversial of all behavioral biases. It would arguably be more extreme to 
ignore factors that are so obviously relevant to how consumer behavior, and therefore competition, in fact 
works” (FLETCHER, Amelia. The EU Google Decisions: Extreme Enforcement or the Tip of the Behavioral 
Iceberg? Competition Policy International Antitrust Chronicle, Jan. 2019, p. 2. 
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2019/01/CPI-Fletcher.pdf. Acesso em 
01/11/2019). 
271 Confira-se: “The legal approach to both types of abusive conduct has undergone considerable developments, 
with consumer behaviour playing an increasingly central role in the interpretation of Art 102 TFEU. Notably, the 
gateway criteria for both tying and bundling, and refusal to supply, have been lowered: low levels of consumer 
demand will suffice for satisfying that 'separate products' limb of the anti-competitive tying and bundling test; 
hypothetical products and hypothetical markets will suffice for satisfying the ‘new product’ and ‘separate 
market’ limbs of the anti-competitive refusal to supply. These indicate, on the part of the CJEU, the willingness 
to explore the potential of each instance of allegedly abusive conduct to harm the competitive process and, by 
necessary implication, the consumer, even when the conduct is entirely novel and would not have easily fit into 
the old interpretations of Art 102 TFEU. In addition, the limbs of the test that do directly address the potential 
for harming competition - coercion in case of tying and bundling; indispensability in case of refusal to supply - 
have also been interpreted to become more sensitive to consumer behaviour and to consumer irrationality in 
particular. These developments are to be welcomed insofar as they accurately represent the market realities and 
better preserve the competitive process, which enables the consumer to choose between products competing on 
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Não obstante, ainda que os estudos mais recentes enfatizem a importância dos vieses 

comportamentais na economia digital – especialmente na análise dos custos de troca e de 

barreiras à entrada – poucos abordam mais profundamente de que forma específica esses 

insights devem ser incorporados na metodologia concorrencial.  

Reyna, um dos poucos autores que abordam mais a fundo de que forma a economia 

comportamental pode ser incorporada na análise concorrencial, defende a sua utilização na 

identificação dos custos de privacidade do consumidor ao usar serviços digitais como uma 

evidência para a definição de mercado. O autor sugere, assim, que os vieses comportamentais 

sejam considerados no teste SSNIP através da seleção de dados com base em evidências 

empíricas sobre padrões de compra, hábitos e preferências dos consumidores, que podem 

incluir estudos comportamentais. Da mesma forma, em mercados de preço zero, nos quais 

alguns autores sugerem a adaptação do teste para incorporar a qualidade (SSNIQ), a aplicação 

de estudos comportamentais poderia contribuir significativamente na identificação dos custos 

de privacidade que os consumidores incorrem.272  

Não obstante, ainda que a sugestão do autor seja interessante, a sua aplicação 

desconsidera as dificuldades de implementação de metodologias quantitativas na análise de 

mercados digitais, conforme analisado no Capítulo anterior. Apesar de o SSNIQ ser uma 

alternativa ao SSNIP em mercados de preço zero, permanece o desafio de mensurar e 

comparar diferenças de qualidade. Ademais, como evidencia o paradoxo da privacidade, esta 

pode sequer ser uma característica competitiva que as pessoas levem de fato em conta na sua 

tomada de decisão.  

Nesse sentido, o presente trabalho sugere que a economia comportamental seja 

incorporada na delimitação do mercado relevante de forma semelhante à proposta por 

Zingales. Como visto no Capítulo anterior, o autor  propõe que a definição do mercado seja 

feita conforme os seguintes passos: i) uma definição prima facie quanto ao produto feita de 

forma estreita a partir de indicativos qualitativos, como os indícios de substituição de 

pesquisas passadas; ii) teste da validade da delimitação inicial considerando as pressões 

competitivas específicas do setor analisado; iii) condução da análise quanto às três principais 

                                                                                                                                                   
their merits.” (PODSTOLNA, Tatiana. Recognizing Human Irrationality: Consumer Behavior and Assessing 
Commercial Strategies in Digital Markets under Art. 102 TFEU. The Oxford University Undergraduate Law 
Journal, Issue VIII, 2019, pp. 163-186). 
272 REYNA, Augustin. The psychology of privacy—what can Behavioural Economics contribute to competition 
in digital markets? International Data Privacy Law, 2018, Vol. 8, No. 3, pp. 246-248 
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pressões competitivas gerais, quais sejam, substituibilidade da demanda, substituibilidade da 

oferta e concorrência potencial.273  

Observa-se que, a partir da segunda etapa da análise proposta pelo autor, já há uma 

avaliação também do poder do mercado, considerando-se, assim, as pressões competitivas. 

Importa ressaltar, ainda, que, diante da já pontuada dificuldade de se delimitar um 

mercado relevante preciso na economia digital,274 Zingales afirma que sua abordagem parece 

ser o único caminho viável na indústria de alta tecnologia. Nesse contexto, onde os mercados 

relevantes são altamente contestáveis e a concorrência geralmente vem de diferentes 

plataformas, uma definição conclusiva pode ser absurda ou, na melhor das hipóteses, 

especulativa, pois uma avaliação de dominância baseada na participação de mercado 

provavelmente se baseará apenas em uma situação transitória. Assim, a solução proposta 

baseia-se em conduzir pesquisas para achar indícios de substituição e utilizar os mercados 

prima facie simplesmente para traçar um roteiro de como a estrutura de mercado pode 

parecer, deixando sua definição aberta dentro de um certo limite e concentrando-se mais 

proeminentemente no amadurecimento das pressões competitivas.275 

O autor, desse modo, tenta compatibilizar uma delimitação menos rígida no âmbito 

digital com a necessidade de uma definição de mercado relevante para evitar o raciocínio 

circular pelo qual a teoria de inferência de dominância é contestada. 

Mais interessante ainda é notar que, apesar de o artigo de Zingales não ter como foco a 

economia comportamental no antitruste, sua proposta de delimitação do mercado relevante 

invariavelmente centra-se na análise comportamental. Isto evidencia o quão importante o real 

comportamento dos consumidores é para o Direito Concorrencial, especialmente na nova 

economia digital. A metodologia antitruste, assim, não pode mais se furtar de tal debate. 

Nesse sentido, o presente trabalho sugere que a definição do mercado relevante e a 

análise do poder de mercado sejam feitas da seguinte forma: 

                                                
273 ZINGALES, 2019, pp. 92-100. 
274 Nesse sentido, confira-se: “Pinpointing the locus of competition and therefore the relevant market in which 
technology platforms compete can also be challenging because the markets are multisided and are often ones 
with which economists and lawyers have little experience. This complexity can make market definition another 
hurdle to effective enforcement. For example, two platforms might compete in general search, while also each 
offering social media and mapping functionalities, among other services. Advertisers that buy ads on searches 
may be a common set of customers. While courts and agencies have substantial experience analyzing advertising 
markets, for example, they are less knowledgeable about markets for attention or barter transactions involving 
data made available to providers as an unintended byproduct of using a digital platform. The problems are 
compounded by the facts that technologies surrounding the products’ functions in digital markets are continually 
changing and changes in quality-adjusted prices are difficult to observe.” (STIGLER CENTER FOR THE 
STUDY OF THE ECONOMY AND THE STATE. 2019, p. 70) 
275 ZINGALES, 2019, pp. 93-94. 
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(i) a delimitação inicial do mercado relevante deve se embasar no 

comportamento real dos consumidores evidenciado por estudos empíricos, 

prezando pela menor delimitação possível; 

(ii) a análise concorrencial não deve se limitar aos mercados relevantes restritos 

definidos, mas sim considerar os diferentes lados da plataforma como parte 

de um mesmo ecossistema; 

(iii) o ecossistema deve ser considerado, em si, como um mercado relevante 

mais amplo; 

(iv) diferentes plataformas multilaterais devem ser consideradas como 

ecossistemas que interagem entre si na medida que seus lados integrem 

mercados relevantes que se sobrepõe;  

(v) o poder de mercado deve ser analisado dentro dos mercados menores e dos 

ecossistemas através de evidências do comportamento real dos usuários das 

plataformas digitais e das restrições competitivas identificadas, devendo ser 

considerados (i) efeitos de rede diretos e indiretos, (ii) comportamento de 

multi-homing e custos de troca para consumidores, (iii) economias de escala 

relacionadas aos efeitos de rede, (iv) o acesso aos dados e (v) pressões 

competitivas pela inovação (innovation-driven competitive constraints). 

Assim, a primeira etapa se dá de forma muito similar à proposta por Zingales. É feita 

uma delimitação inicial a partir de evidências comportamentais que pode ser modificada 

posteriormente caso se verifique a necessidade. Mais ainda, a delimitação de forma restritiva 

segue em conformidade com uma política mais protetiva que privilegia o risco de under-

enforcement.  Isto porque a definição de mercados relevantes mais amplos poderia fazer com 

que o poder de mercado fosse subestimado ou até não identificado, o que poderia levar à 

permissão de condutas anticompetitivas que sequer seriam analisadas pela autoridade 

antitruste, afinal, a ausência de poder de mercado impediria o cometimento de abusos. 

A delimitação restritiva é, portanto, uma escolha consciente feita com base no objetivo 

da concorrência no território brasileiro. Ressalta-se que, conforme o texto da Constituição de 

1988, a concorrência não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para o alcance de outro 

bem maior, qual seja, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social.276 Isto não quer dizer, contudo, que se proponha um excesso de intervenção 

                                                
276 “O texto da Constituição de 1988 não deixa dúvidas quanto ao fato de a concorrência ser, entre nós, meio, 
instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, ‘assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social’. [...] Isso tudo significa que, no Brasil, não se pode sustentar que a disciplina antitruste 
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concorrencial, pelo contrário, tal prática seria coibida pelas demais etapas propostas. De todo 

modo, uma maior ponderação sobre os limites da atuação concorrencial, bem como sua 

compatibilização com o incentivo à inovação, será feita no último tópico deste Capítulo. 

A proposta também levou em consideração a relação intrínseca entre os conceitos de 

mercado relevante e poder de mercado. Conforme visto, Kaplow sugere inclusive que a 

delimitação de mercados relevantes seja abandonada, visto que esta pressupõe 

necessariamente que se infira o poder de mercado da empresa, o qual, por sua vez, é o próprio 

objetivo da definição do mercado, a qual perde, assim, o seu sentido de ser.277  

No entanto, essa visão mais extrema é incompatível com a análise atual prevalecente, 

em especial quando consideradas as condutas unilaterais. A conduta de abuso de posição 

dominante, por exemplo, pressupõe, antes de mais nada, que a empresa detenha posição 

dominante no mercado relevante. As práticas anticompetitivas só podem existir em concreto, 

ou seja, em relação a um determinado mercado relevante.278  

Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que a delimitação do mercado relevante não é 

um fim em si mesmo, mas sim uma ferramenta para facilitar a análise do poder de mercado. E 

Kaplow acerta na medida em que ambas as análises, de definição do mercado relevante e do 

poder de mercado, por vezes realmente se confundem na prática. Dessa forma, a abordagem 

sugerida tenta compatibilizar ambos os conceitos, estendendo a avaliação do poder de 

mercado para além da delimitação do mercado relevante feita inicialmente, mas para todas os 

efeitos de rede identificados entre os vários mercados e plataformas parte do ecossistema.  

Assim, a solução encontrada para compatibilizar as duas visões de como deve se dar a 

delimitação dos mercados relevantes na economia digital – isto é, se todos os lados da 

plataforma compreendem um único mercado ou, pelo contrário, se deve ser delimitado um 

mercado para cada lado – foi aplicá-las conjuntamente. Dessa forma, inicialmente, a 

delimitação de mercado é feita de forma mais restritiva, tendendo, por conseguinte, a cada 

lado da plataforma. No entanto, em um segundo momento, é feita a a análise na forma de um 

                                                                                                                                                   
visa apenas a implementar a eficiencia, seja ela alocativa, produtiva ou dinâmica. A grande questão é criar e 
preservar, nos ditames constitucionais, ambiente no qual as empresas tenham efetivos incentivos para competir, 
inovar e satisfazer as demandas dos consumidores. Proteger o processo competitivo e evitar que os mercados 
sejam fossilizados pelos agentes com elevado grau de poder econômico. ” (FORGIONI, 2015, p. 186-188) No 
mesmo sentido, confira-se: FRAZÃO, 2017, pp. 46-48. 
277 KAPLOW, 2010, p. 440. 
278 Nesse sentido: “A partir do momento em que o texto normativo faz menção à restrição da ‘concorrência’, 
para a caracterização do ilícito devemos determinar de qual concorrência estamos tratando (com o escopo de 
verificar se a prática analisada teve por objeto ou por efeito restringi-la). O mesmo se dá em relação ao domínio 
de mercado e ao abuso de posição dominante: são práticas que somente existem em concreto, ou seja, se 
referidas a um determinado mercado: ao mercado relevante” (FORGIONI, 2015, p. 212). 



  

85 
 

ecossistema, fazendo-se, assim, uma compatibilização com a ideia proposta por Evans. Desse 

modo, o próprio ecossistema identificado deve ser visto, também, um mercado relevante.  

A abordagem proposta, dessa maneira, constitui na delimitação de mercados 

relevantes mais restritos e mais amplos, de modo que o poder de mercado seja analisado em 

relação a todo o âmbito competitivo, tanto quanto a um dos lados da plataforma, quanto a 

plataforma como um todo e quanto a pressões competitivas exercidas por outras plataformas.  

Isto abre, por exemplo, a possibilidade de identificar que uma empresa possui poder de 

mercado ou posição dominante em relação a apenas um dos lados, ou, pelo contrário, que um 

incumbente que não tenha poder de mercado quanto aos lados, o tenha quando considerado o 

ecossistema como um todo.  

Esse tipo de análise não seria possível se o mercado relevante compreendesse apenas 

um dos lados ou, de forma oposta, correspondesse à plataforma como um todo. Como já visto, 

a posição dominante e as práticas anticompetitivas só podem existir em concreto, ou seja, em 

relação a um determinado mercado relevante. Dessa forma, a delimitação conforme um desses 

posicionamentos excluiria a outra possibilidade de poder de mercado e vice-versa. 

Defende-se, portanto, que a abordagem proposta é mais adequada para a correta 

compreensão e análise da concorrência nos mercados digitais. Ademais, colocar o real 

comportamento dos usuários como guia central, embora cause uma estranheza inicial, está, 

em verdade, em perfeita consonância com o próprio conceito de mercado relevante que, como 

visto, pauta-se na substituibilidade do ponto de vista dos consumidores. A definição do 

mercado relevante, por conseguinte, deve levar em conta, necessariamente, como é o 

comportamento real dos usuários das plataformas digitais.279  

De fato, é possível que a proposta aqui feita aumente o grau de complexidade da 

análise antitruste. Porém, a abordagem não está, em verdade, tão distante da análise feita 

recentemente pela Comissão Europeia nos casos Google Shopping e Google Android. Parece, 

assim, que a complexidade não é causada pela inserção da economia comportamental como 

                                                
279 Nesse mesmo sentido, sobre a necessidade de incluir o comportamento real na definição do mercado 
relevante, confira-se: “The important message sounds self-evident but has not always been respected in the past: 
Competition law should take as its starting point the way human beings really act and not how a “resourceful, 
evaluating, maximizing man” (“REMM hypothesis”) is supposed to behave. A solid basis cannot be built on 
(rational) expectations, but must be informed by real behavior. In the two Google cases, the European 
Commission has done so by referring to experiments and surveys on the impact of search visibility or the hassle-
free availability of apps on consumer behavior. In this perspective, it is not sufficient to show that users are able 
to consult subsequent results pages or to download competing apps. What is relevant is how they behave in 
practice” (HEINEMANN, Andreas. Facts Over Theory: The Contribution Of Behavioral Economics To 
Competition Law. Competition Policy International Antitrust Chronicle, Jan. 2019, 
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2019/01/CPI-Heinemann.pdf. Acesso em 
01/11/2019.)  
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parâmetro de análise, mas sim pela própria complexidade dos mercados digitais. Nesse 

sentido, a referida sugestão é na verdade uma solução para os desafios e inadequações da 

análise concorrencial frente a era da Internet. Ademais, a grande quantidade de dados já 

armazenados e avaliados pelas empresas pode tornar mais fácil a análise do comportamento 

dos consumidores.  

Como pode ser observado no caso Google Shopping, a Comissão Europeia justificou 

suas definições de mercados relevantes primordialmente em evidências empíricas (ainda que 

majoritariamente questionários para concorrentes, e não consumidores). Também quanto ao 

poder de mercado, a Comissão embasou sua conclusão i) na participação de mercado (market 

share); ii) na existência de barreiras à expansão e entrada; iii) na pouca frequência de multi-

homing e na existência de efeitos de marca; iv) na falta de poder de compensação do 

comprador. Destaca-se, especialmente quanto aos itens (ii) e (iii), que a análise foi feita com 

base em pesquisas empíricas que demonstraram efeitos de rede e vieses comportamentais.  

Verifica-se, portanto, que longe de uma inovação proposta por este trabalho, os 

insights da economia comportamental já estão sendo incorporados na análise concorrencial, 

independentemente de serem assim rotulados. O que se pretende aqui, desse modo, é 

esclarecer de que forma específica isto pode contribuir na delimitação de mercado relevante e 

na análise de poder de mercado na economia digital.  

A solução encontrada foi que os vieses comportamentais sejam utilizados de forma 

explicativa, sempre associados às evidências de estudos empíricos ou de comportamentos já 

mapeados no mercado em questão. Não seria preciso, assim, que a autoridade antitruste faça 

novos estudos em cada caso, mas apenas na(s) primeira(s) análise(s) do referido mercado. 

Desse modo, conforme a análise antitruste for se adaptando à economia digital, a necessidade 

de estudos comportamentais diminuiria, podendo haver o reaproveitamento de casos 

anteriores. Destaca-se, novamente, que a complexidade da análise é um reflexo dos próprios 

desafios dos mercados digitais. De fato, a adoção da rational choice theory simplifica a 

análise concorrencial, mas acarreta no seu distanciamento da realidade, ainda mais no âmbito 

online. 

Importa ressaltar, também, que, para a análise do poder de mercado, seguiu-se a ideia 

de análise sequencial proposta por Collyer, Mullan e Timan, vista no tópico II.3.280 Ademais, 

a abordagem proposta utiliza os mesmos parâmetros que, como visto no Capítulo anterior, já 

foram adotados pela Alemanha. Destaca-se que, seguindo a orientação do Bundeskartellamt, a 
                                                
280 COLLYER, Kate et all. Measuring market power in multi-sided markets. In: OECD, Rethinking Antitrust 
Tools For Multi-Sided Platforms, 2018. 
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participação de mercado (market share) não é tratada como o fator mais relevante na 

avaliação geral de forma proposital.281 Ainda que a Comissão Europeia tenha dado posição de 

destaque ao market share no caso do Google Shopping, este foi apenas um dos fatores 

analisados. Além disso, pode ser que em outros mercados a porcentagem de participação seja 

de difícil aferição e, por si só, não reflita o real poder que a plataforma detém quando 

considerados, por exemplo, os efeitos de rede. 

Dessa forma, a abordagem proposta tenta corrigir as inadequações das ferramentas da 

análise antitruste ao mercado digital ao mesmo tempo que, ao focar no comportamento dos 

usuários, torna-a mais condizente com a realidade. 

 

III.2. Identificação e análise de condutas anticompetitivas 

 

Os insights da economia comportamental podem auxiliar também na identificação e na 

análise de condutas anticompetitivas nos mercados digitais. Como visto ao longo deste 

trabalho, a adoção da rational choice theory pode fazer com que condutas danosas à 

concorrência sejam subestimadas ou sequer identificadas.  

Um exemplo já explorado é o de mercados secundários. A premissa da racionalidade, 

por si só, tornaria impossível qualquer tipo de abuso, visto que a concorrência no mercado 

primário levaria a uma perda de demanda do incumbente que abusasse de sua posição no 

mercado secundário.  

De modo semelhante, o argumento de que a competição estaria a um clique de 

distância afastaria a possibilidade de eventuais abusos.282 No entanto, conforme demonstrado 

no Capítulo anterior, esta concepção está longe da realidade. O que se verifica de fato é que o 

comportamento humano está sujeito a diversos vieses cognitivos que podem aumentar 

barreiras à entrada, custos de troca e, assim, o poder de mercado. Mais ainda, há evidências 

que as características da economia digital podem potencializar esses traços irracionais dos 

usuários,283 o que é, ademais, explorado ostensivamente pelos incumbentes.  

                                                
281  BUNDESKARTELLAMT, 2016, pp. 9-10. 
282 Confira-se, novamente: BORK, 2012. 
283 Nesse sentido: “First, as is shown by the Microsoft Browser and Google Android cases, the impact of tying 
and bundling can potentially have a more serious anti-competitive effects if one allows for default or status quo 
bias. If consumers can be tied into a particular related service initially, this can create long-term market power, 
even if they are free to switch thereafter. This is a well-recognized point. Perhaps less obvious is that, in the 
digital arena, this effect may potentially be amplified by the fact that services are ostensibly free, albeit 
effectively paid for with consumer data. Another behavioral bias may be relevant here. If services are apparently 
free, then consumers may be disinclined to focus on the less salient price they are paying in terms of their data. 
Moreover, even if they did, consumers find it very hard to value this data, and their revealed preferences may be 
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Quanto às contribuições da economia comportamental no controle de condutas, 

destaca-se, antes de tudo, que a sua utilização na definição de mercado de relevante e na 

análise de poder de mercado já é o primeiro passo para a identificação de infrações 

concorrenciais. Uma definição equivocadamente ampla, pode mascarar o poder de mercado 

das plataformas, ou ainda, diluir os efeitos da conduta e retirá-la do escrutínio antitruste.  

Exemplo disto pode ser verificado no recente julgamento do caso Google Shopping 

pelo CADE em junho de 2019.  

O Conselheiro Relator, Maurício Oscar Bandeira Maia, considerou a existência de 

dois mercados relevantes na dimensão produto: (i) mercado de buscadores genéricos e (ii) 

mercado de comparadores de preço (busca temática – comparação de preços). Ainda que o 

Conselheiro tenha reconhecido que a pressão competitiva e a substituibilidade dos buscadores 

de preço por marketplaces/varejistas284 deva ser vista com cautela, a análise de efeitos da 

conduta, paradoxalmente, foi feita considerando estes players. Assim, o Conselheiro Relator 

concluiu que, conforme evidenciam os estudos realizados pelo Departamento de Estudos 

Econômicos, não houve uma queda de tráfego da página do Google para comparadores de 

preço, mas um aumento do tráfego para marketplaces. Ademais, também não se verificou 

queda na visibilidade dos comparadores de preço. “No Brasil, apurou-se concretamente que 

os comparadores de preço não foram discriminados nos resultados da busca orgânica, 

diferentemente do que ocorreu na Europa.”285 

Em sentido contrário, o Conselheiro João Paulo Resende, em voto vista, seguiu a 

definição de mercado “adotada pela União Europeia e, também, de certa forma, pela SG e 

pelo DEE, de separar os mercados relevantes para a análise da presente conduta em três: (i) 

mercado de busca orgânica (ou horizontal); (ii) mercado de busca temática (ou vertical); e (iii) 

mercado de compras online.” Quanto aos efeitos, o Conselheiro ressaltou que quando se 

observa apenas os comparadores de preços – ou seja, sem os marketplaces, conforme a 

definição de mercado relevante adotada – a análise muda significativamente: 
 
O que os gráficos acima demonstram é que, a partir de maio de 2013, o serviço do 
Google assume uma trajetória monotônica e fortemente ascendente, tomando a 

                                                                                                                                                   
very different from their stated preferences. Such factors may make consumers even less likely to move away 
from the default or status quo choice, thus exacerbating the risk of anti-competitive tying and bundling in this 
digital environment.” (FLETCHER, 2019, p. 4).  
284 Marketplaces/varejistas são plataformas nas quais é possível comprar diretamente o produto desejado (como a 
Amazon, Mercado Livre, etc), ao passo que nos comparadores de preço isto não é possível. Nestes, é feito 
somente um rankeamento dos preços dos produtos e, caso se deseje adquirir o produto, o consumidor é 
redirecionado para o site do vendendor. 
285 CADE, Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019, Voto do Conselheiro Relator (SEI n. 0632170). 



  

89 
 

liderança do mercado após apenas dois anos, e tendo mais de 50% do mercado após 
menos de três anos. Não há dúvidas, para mim, de que o PCS do Google tomou por 
completo esse mercado em poucos anos. Mesmo o Zoom, que muito se alegou ter 
crescido em termos absolutos ao longo do período analisado, apenas mantém 
participação relativa constante, mostrando sinais de declínio nos anos finais. Isso 
tudo apesar de ter um grupo forte por trás, a Globo, que detém o quarto ou quinto 
domínio mais acessado na internet brasileira (globo.com) e que também tem 
capacidade (embora muito aquém da do Google) de alavancar seus serviços 
acessórios, como o comparador de preços. 
[...] 
Talvez esses gráficos não tenham sido apresentados pela Representada nem 
construídos pelo DEE ou pela SG porque todos entenderam que não caberia uma 
comparação apenas entre sites comparadores de preços, pois eles estariam inseridos 
em um mercado maior, que incluiria os sites de compra (market places). Embora 
discorde dessa leitura, e entenda que a forma mais clara de proceder à análise 
antitruste no caso é segmentar esses dois mercados, destaco que, mesmo 
considerando um mercado bem maior, que incluiria PCS market places/ principais 
varejistas, ainda assim é possível detectar aumento significativo de participação do 
Google Shopping, sem dúvida alguma alavancado pela posição dominante do 
Google enquanto buscador orgânico. Em menos de quatro anos, o PCS do Google já 
é o segundo maior agente deste mercado ampliado no Brasil, perdendo apenas para o 
Mercado Livre. Pela tendência das trajetórias, é bem provável que a diferença entre 
esses dois agentes já tenha se reduzido significativamente desde 2016, não sendo 
improvável que o Google tenha assumido a liderança no mercado.286 
 

Dessa forma, o Conselheiro João Paulo Resende concluiu que há efeitos concretos 

observáveis da conduta do Google aos concorrentes e, ainda, efeitos potenciais aos 

consumidores, ensejando a condenação da Representada.  

Também a favor da condenação, a Conselheira Paula Farani de Azevedo da Silveira 

entendeu que “os dados juntados aos autos permitem verificar que a potencialidade lesiva da 

conduta se concretizou por meio da constatação de dois fatos centrais concomitantes: a saída 

de um número considerável de comparadores de preço do mercado, associado ao crescimento 

acelerado do Google Shopping”. A Conselheira, ainda, defende que há nexo de causalidade 

entre a conduta praticada pelo Google e os seus efeitos anticompetitivos, visto que não se 

vislumbrou outros fatos que poderiam explicar a queda de participação de mercado dos 

comparadores de preço e a saída de determinados players desse mercado.287 

Por fim, o Conselheiro Paulo Burnier ressaltou que a mera potencialidade de efeitos 

anticompetitivos já é suficiente para enquadrar a conduta como um ilícito concorrencial e que, 

em sede de condutas unilaterais em andamento, o uso do referido instrumento é necessário. O 

Conselheiro destaca que, no contexto específico da economia digital, deve-se aceitar que as 

autoridades da concorrência serão instadas a tomar decisões em cenário de incertezas. “Os 

                                                
286 CADE Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019, Voto Vista do Conselheiro João Paulo Resende (SEI n. 0632473). 
287 CADE Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019, Voto Vogal da Conselheira Paula Farani de Azevedo da Silveira (SEI n. 
0644436). 
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efeitos exclusionários do caso concreto, provocado pelo favorecimento do produto Google 

Shopping nos resultados orgânicos de busca do Google, são evidentes; inversamente, os 

alegados benefícios da inovação do Google Shopping não são de fácil percepção ou 

mensuração. Essa dimensão precisa ser internalizada na prática das autoridades da 

concorrência, sob pena da contínua maior dominância dos grandes players da economia 

digital.”288 

No entanto, a despeito dos posicionamentos destes últimos três Conselheiros a favor 

da condenação, em uma votação acirrada, na qual o Presidente fez uso do voto de qualidade 

previsto no art. 135 do Regimento Interno do CADE, o plenário, por maioria determinou o 

arquivamento do processo nos termos do voto do Conselheiro Relator.289 

Em seu voto de qualidade, o Presidente do CADE concluiu pela inexistência de efeitos 

anticompetitivos no Brasil da conduta do Google. Enfatizou-se que:  
 
A composição e a estrutura do mercado no Brasil são muito diferentes das 
observadas na Europa no que diz respeito a: i) definição de mercado; ii) dano a 
sites de comparação de preços; iii) efeito do algoritmo Panda; e iv) legalidade de 
alterações de design de produtos. 
Sobre a definição de mercado relevante, como já dito à exaustão, a CE definiu, 
como distintos, os mercados de busca geral e de sites de comparação de preços. A 
definição proposta pela CE, nesse aspecto, é contrária àquela entendo mais adequada 
ao caso em tela, a partir das análises efetuadas no âmbito da SG e do DEE, que é a 
definição de mercado relevante incluindo mecanismos de busca, sites de comparação 
de preços e marketplaces ou a interação competitiva entre marketplaces e sites de 
comparação de preços (ou seja, concluiu-se que no Brasil o crescimento 
dos marketplaces afetou a posição competitiva dos sites de comparação de preços, 
cenário bastante diferente ao referido no continente europeu quando da condenação 
do Google Shopping). 
Quanto a eventuais danos aos sites de comparação de preços, há também outra 
importante diferença. Conforme parecer da SG, distingue-se a decisão da CE dos 
fatos em apuração no Brasil uma vez que o Product Universal e PLAs não 
desencadearam queda do tráfego para os sites de comparação de preços e que, “ao 
contrário da investigação conduzida na Europa, não foram encontradas evidências de 
que o Google teria se utilizado de artifícios para reduzir deliberadamente a 
exposição de comparadores de preços concorrentes.” 
Ainda, em referência ao parecer do DEE nestes autos (e que, aliás, contrariou 
considerações da Representante, como em sequência), não há provas de que os 
sites de comparação de preços tenham sofrido queda de 
“visibilidade” (independentemente de como essa métrica seja produzida). Como 
demonstrado nos autos, após a Google lançar o Product Universal e a Unidade 
Comercial, os sites de comparação de preços obtiveram maior proeminência na 
primeira página dos resultados de busca da Google. Somente depois de 2014, de 
forma consistente com o declínio do desempenho econômico dos sites de 
comparação de preços frente aos marketplaces, que sua proeminência nos resultados 
de busca se estagnou estatisticamente. Assim, a sugestão da E-Commerce (detentora 
dos comparadores de preços “Bondfaro” e “Buscapé”) de que os PLAs possam ter 

                                                
288 CADE Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019, Voto Vogal do Conselheiro Paulo Burnier (SEI n. 0632417). 
289 CADE, Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019. 
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reduzido a “visibilidade” dos resultados orgânicos ao empurrá-los para baixo na 
página de resultados de busca não restou adequadamente comprovada a partir dos 
dados, informações e outros meios de provas reunidos nos autos.290 
 

Verifica-se, portanto, a importância da delimitação do mercado relevante e da análise 

do poder de mercado no controle de condutas. Conforme visto acima, os Conselheiros que 

votaram pelo arquivamento do processo o fizeram, em suma, por não ter havido comprovação 

de efeitos anticompetitivos da conduta, ao contrário do que se verificou na Europa. No 

entanto, vê-se que a definição de mercado relevante empregada pelo Relator foi distinta da 

adotada pela Comissão Europeia.  

Como visto no voto do Conselheiro João Paulo Resende, quando se adota a definição 

de mercado conforme a Comissão Europeia, ou seja, excluindo-se o marketplaces, a 

conclusão sobre os efeitos anticompetitivos da conduta é distinta.  

É evidente, portanto, como a delimitação do mercado relevante e a análise do poder de 

mercado é complexa no mercado digital e pode causar divergências que impactam no controle 

de condutas. Como se verifica dos votos acima, apesar da aparente concordância de que os 

marketplaces não seriam substitutos perfeitos, os Conselheiros divergiram sobre a sua 

inserção ou não dentro da definição de mercado, bem como sobre a forma de análise de sua 

pressão competitiva sobre os buscadores de preço. 

Nesse sentido, a abordagem proposta pode ser uma solução para a análise antitruste de 

plataformas digitais. A delimitação simultânea de mercados relevantes mais restritos e mais 

amplos e a avaliação de poder de mercado em todos os âmbitos como um ecossistema permite 

a inclusão de pressões competitivas complexas vindas de vários lados e de plataformas que 

não são substitutos perfeitos – como os marketplaces conforme visto no julgamento do caso 

Google Shopping pelo CADE – na análise sem, necessariamente, diluir os efeitos de uma 

eventual conduta anticompetitiva. 

Dessa forma, a inclusão da economia comportamental como parâmetro central da 

delimitação do mercado relevante e da avaliação do poder de mercado já propicia, por si só, a 

possibilidade de melhor identificar condutas anticompetitivas na economia digital. 

Já quanto a análise da conduta em si, a forma sugerida por este trabalho, é, tal como 

no tópico anterior, pela via de estudos comportamentais empíricos. Assim, feita a delimitação 

do mercado relevante e a análise do poder de mercado da forma proposta, também na análise 

                                                
290 CADE Processo Administrativo n. 08012.010483/2011-94, Conselheiro Relator Mauricio Oscar Bandeira 
Maia, julgado em 26 de junho de 2019, Voto Vogal do Presidente Alexandre Barreto de Sousa (SEI n. 0632233). 
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da conduta o real comportamento do consumidor deve ser levado em consideração. 

Novamente, isto não é tão distante do que algumas autoridades já vêm fazendo.  

A Comissão Europeia, no julgamento do caso Google Shopping, embasou sua 

conclusão pelo abuso de posição dominante em evidências empíricas sobre o comportamento 

dos usuários quanto ao serviço da empresa. Foram analisados, assim, diversos dados sobre o 

posicionamento nas buscas e os cliques recebidos do serviço do Google e dos comparadores 

de preço concorrentes.291 

Da mesma forma, no caso do Google Android, a Comissão Europeia levou em 

consideração na sua análise o acesso a dados sobre o comportamento dos usuários, chegando 

à conclusão de que o Google tinha uma vantagem competitiva na medida que poderia utilizar 

tais dados para otimizar e personalizar seus serviços, inclusive em tecnologias preditivas. 

Ademais, quanto à sensibilidade dos usuários a mudanças de qualidade, a Comissão utilizou 

resultados de pesquisas empíricas para justificar a conclusão de que era improvável que a 

deterioração de qualidade modificasse o comportamento dos consumidores, afinal, 59% dos 

participantes sequer sabiam qual versão do Android utilizavam. Além disso, o principal 

motivo da abusividade da posição dominante (no mercado de app store Android) pela venda 

casada do Google Search e do Google Chrome com a Play Store, foi o status quo bias 

causado pela instalação prévia e evidenciado por estudos empíricos. Ainda, a Comissão 

embasou-se também em pesquisas que demonstraram que os downloads de aplicativos 

concorrentes não eram suficientes para compensar essa vantagem competitiva criada pelo 

Google.292 

Como argumenta Podstolna, a mudança na forma de análise da Comissão Europeia e 

da Corte de Justiça da União Europeia, dando um enfoque detalhado no impacto real de 

possíveis infrações ao consumidor irracional, resultou em decisões que protegem de forma 

apropriada o processo competitivo.293 

Assim, ao se retirar a premissa da racionalidade da análise de efeitos, abre-se a 

possibilidade de identificação de condutas anticompetitivas que, de outro modo, sequer seriam 

analisadas, sendo de pronto rechaçadas por argumentos como do “one click away”. No 

entanto, os vieses comportamentais devem ser utilizados de forma explicativa, isto é, para 

ajudar na compreensão do comportamento dos usuários verificado no mercado digital em 

análise. A aplicação da economia comportamental de forma especulativa só deve ser feita se 

                                                
291 European Commission. CASE AT.39740, Google Search (Shopping). Decision 27/06/2017. 
292 European Commission. CASE AT.40099 Google Android. Decision 18/07/2018. 
293 Confira-se: PODSTOLNA, 2019.  
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houver estudos que mapearam o comportamento naquela situação específica, ou ao menos 

similar, demonstrando seu valor preditivo.  

Há, ainda, a possibilidade de que a própria exploração dos vieses cognitivos constitua 

uma  infração concorrencial.294 Conforme visto neste trabalho, nos mercados de atenção são 

comuns diversas técnicas de phishing especialmente desenhadas para atrair usuários e 

maximizar o tempo gasto na plataforma. Ainda que tais métodos devam ser considerados na 

análise concorrencial na medida em que fazem parte da dinâmica competitiva do mercado, a 

questão de se constituem, em si, uma conduta anticompetitiva é complexa e deve ser 

respondida em cada caso concreto.  

Huffman, nesse sentido, entende que a exploração comportamental como uma teoria 

de responsabilização antitruste depende da prova de (1) intenção geral por parte do 

incumbente e (2) um efeito anticompetitivo no mercado. O autor, ainda, ressalta que a 

intenção geral requerida por ele teria o efeito de limitar a aplicação concorrencial, e não a 

expandir. Assim, somente diante de provas de que o viés comportamental foi 

intencionalmente explorado é que a conduta seria anticompetitiva.295 

Não obstante, essa prova da intenção geral pode ser difícil de se obter na prática. 

Ademais, parece que eventuais explorações comportamentais que de fato causem efeitos 

anticompetitivos possam ser analisadas da mesma forma já empregada para as condutas 

unilaterais, isto é, sob a regra da razão. A importância, assim, está em reconhecer a 

possibilidade de existência de tais práticas para que essas condutas possam ser submetidas ao 

escrutínio antitruste e sua eventual anticompetitividade seja avaliada no caso concreto. 

Além disso, a economia comportamental também pode ser utilizada para testar a 

eficácia de remédios comportamentais estipulados pelas autoridades antitrustes.296 No âmbito 

digital, no qual os próprios players do mercado já analisam e exploram o comportamento de 

usuários, experimentos também pelas autoridades parecem ser ainda mais viáveis.  

                                                
294 “The antitrust implications of firms’ well-known practices of exploiting purchasers’ cognitive biases have not 
been analyzed sufficiently. The antitrust theory of behavioral exploitation explores the competitive consequences 
of the realities of the relationship between merchants—sophisticated sellers— and consumers, who are relatively 
naıve. Where a merchant’s intentional behavioral exploitation crosses the line separating mere persuasion 
(advertising) from compulsion (behavioral exploitation), the exploitation is conduct that, when combined with 
other elements of an antitrust claim, may bring about antitrust harm.” (HUFFMAN, 2012, pp. 130-131) 
295 Op. cit., p. 143.  
296 “Consumer reactions can, however, be hard to predict, and competition authorities can easily get this wrong. 
A key implication, therefore, is that authorities should carry out consumer testing of any such remedies, ideally 
through the use of randomized controlled trials. This is a relatively new technique for antitrust, but has become 
increasingly commonplace in sector regulation, at least in the UK, when putting in place new consumer-focused 
regulatory interventions. It has shown clear benefits in terms of helping to identify the most effective remedies.” 
(FLETCHER, 2019, p.5) 
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Importa ressaltar, por fim, que o parâmetro comportamental não muda o fato de que a 

decisão sobre a conduta anticompetitiva deve ser tomada dentro da estrutura legal existente. A 

abordagem centrada no comportamento real dos usuários pretende tornar a análise 

concorrencial mais realista e adequada às possíveis infrações contra à ordem econômica nos 

mercados digitais, dentro, por óbvio, das restrições legais aplicáveis.297  

 

III.3. Incentivos à inovação – a destruição criadora de Schumpeter 

 

Uma das críticas ao Behavioral Antitrust é que este poderia causar excessos  (“over-

enforcement”) intervencionistas na aplicação do Direito Concorrencial.298  

Não obstante, como ressaltam Reeves e Stucke, a economia comportamental não exige 

necessariamente mais ou menos intervenção antitruste.299 De fato, o que os vieses 

comportamentais identificados fazem é explicar o comportamento verificado no caso 

concreto, a forma como isso pode influenciar a análise antitruste pode variar.  

Como explica Huffman, o Behavioral Antitrust não tem, em si mesmo, o propósito de 

ser mais ou menos intervencionista. Pode ser, por exemplo, que as evidências empíricas sejam 

utilizadas para informar decisões que diminuam a intervenção antitruste em alguns pontos. 

Contudo, a análise comportamental, obviamente, também levanta a possibilidade de aplicação 

do antitruste onde nas últimas décadas não foi considerado adequado devido à premissa da 

racionalidade.300 

Dessa forma, argumenta-se aqui que, ao invés de um excesso intervencionista, a 

inclusão do fator comportamental no Direito Concorrencial está, em verdade, trazendo para a 

análise questões que sequer eram identificadas ou, ao menos, que não eram devidamente 

consideradas. Nesse sentido, reconhece-se que o Behavior Antitrust, embora não se pretenda 

diretamente a tanto, pode, de fato, ensejar uma maior intervenção do antitruste nos mercados, 

o que, contudo, não se entende como um excesso, mas sim como uma adequação.  

                                                
297 Nesse sentido, confira-se: “A ‘more behavioural approach’ to competition law touches upon such a subjective 
area as human behaviour. Yet, it might be researched. Although the beauty of behavioural economics should not 
be overstated, its insights may be important for competition law. Interdisciplinary research on the psychological 
and sociological analysis of the behaviour of Internet users could contribute to competition law assessment. 
Although the final decision on potentially anti-competitive conduct would be made within the legal framework, a 
closer look at the behavioural aspects could supplement and help shape competition law analysis in the Digital 
Economy.”(SURBLYTE, 2015, p. 25) 
298 Veja: WRIGHT & GINSBURG, 2012. 
299 REEVES &STUCKE, 2011, p. 1543. 
300 HUFFMAN, 2012, pp. 125-127. 
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Como visto ao longo deste trabalho, a adoção acrítica da rational choice theory levou 

a uma série de distorções na análise antitruste, reduzindo, de certa forma, a sua aplicação. 

Conforme foi explorado no tópico anterior, a premissa da racionalidade acabou por 

negligenciar algumas práticas anticompetitivas, especialmente nas plataformas digitais devido 

à subestimação do poder de mercado. A metodologia proposta, ao inserir o fator 

comportamental no cerne do Direito Concorrencial amplia, por conseguinte, o seu escopo, 

permitindo a identificação de condutas, como a de abuso de posição dominante, onde antes a 

dominância sequer seria identificada. Assim, ainda que a abordagem proposta de fato amplie a 

intervenção antitruste, não se trata de um mero excesso, mas sim de uma necessária 

adequação da aplicação da concorrência à economia digital.  

De todo modo, encontrar os limites da intervenção antitruste não é uma tarefa simples. 

Na economia digital, ademais, deve haver um especial cuidado para que o Direito 

Concorrencial favoreça, e não prejudique, a inovação tecnológica.  

Determinar qual seria este equilíbrio envolve questões extremamente complexas que 

fogem em muito ao escopo deste trabalho. Contudo, há evidências de que persistir na baixa 

intervenção do antitruste (“under-enforcement”) nos mercados digitais é igualmente 

prejudicial à inovação.  

Nesse sentido, Devine aponta que o Google consolidou sua posição dominante através 

de uma série aquisições de grandes e pequenas empresas que aumentou os efeitos de rede e 

diminuiu a concorrência no mercado. A autora argumenta que a teoria de Schumpeter da 

“destruição criativa” – segundo a qual a competição se daria em ciclos, de modo que o 

monopolista criaria avanços tecnológicos, por ter menos riscos com a inovação, até que fosse 

substituído por um concorrente que se tornaria, por sua vez, dominante – está em tensão com 

a “inovação por aquisição” praticada pelas empresas de tecnologia que absorvem empresas 

inovadoras cujos produtos podem complementar ou desbancar os seus. Essas aquisições, por 

exemplo,  permitiram que o Google controlasse a própria direção de inovação do mercado.301 

Assim, incumbentes podem realizar as chamadas “killer acquisitions”, isto é, 

aquisições de empresas inovadoras com o propósito de descontinuar as inovações ou se 

prevenir quanto a pressões competitivas futuras.302 

                                                
301 DEVINE, Kristine. Preserving Competition in Multi-Sided Innovative Markets: How Do You Solve a 
Problem Like Google? North Carolina Journal Of Law & Technology Volume 10, Issue 1: Fall 2008. 
302 CUNNINGHAM, Colleen; EDERER, Florian & MA, Song, Killer Acquisitions (March 22, 2019). Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3241707. Acesso em 11/11/2019. 
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Nesse contexto, vale citar, novamente, Pasquale: “Google is far, far more likely to 

purchase a start-up with valuable search technology (something it tends to do twice a month) 

than it is to be displaced by one.”303 E, de fato, desde a sua criação em 1998 até novembro de 

2019, o Google já realizou 237 aquisições.304 

De forma similar, Khan também expressa preocupação com a expansão agressiva da 

Amazon em diversas linhas de mercados através da aquisição de outras empresas. Esta 

estratégia tornou a Amazon uma infraestrutura essencial crítica no comércio online de tal 

modo que seus concorrentes também dependem dela.305 A autora narra, ainda, como a 

Amazon se utilizou de estratégias de vendas abaixo do preço de custo para forçar a venda de 

empresas que refutaram suas ofertas de compra, eliminando, assim, seus principais 

competidores em alguns mercados.306  

Outro exemplo, é o Facebook que adquiriu, desde sua criação em 2004 até setembro 

de 2019, a quantidade impressionante de 79 empresas.307 Ademais, o Facebook também se 

utilizou de estratégias agressivas, como a cópia de funcionalidades do aplicativo Snapchat 

após as recusas às ofertas feitas em 2013 e em 2016.308 Depois que o Instagram, adquirido 

pelo Facebook em 2012, passou a incorporar a função “stories” semelhante ao modelo do 

Snapchat em 2016, o aplicativo teve um declínio drástico na quantidade de usuários 

exclusivos309 e perdeu mais de três milhões de usuários somente no segundo semestre de 

2018.310  

 Não obstante, Devine ressalta que as autoridades antitrustes não conseguiram 

controlar as aquisições meteóricas das empresas de tecnologia. O controle de estruturas é 

míope quanto ao longo prazo e vê os mercados de maneira muito estreita para impedir a 

ascensão e a continuidade do domínio dos gigantes da Internet. A autora sugere, assim, que os 

                                                
303 PASQUALE, Frank. Paradoxes of Digital Antitrust: Why the FTC Failed to Explain Its Inaction on Search 
Bias. Harvard Journal of Law & Technology Occasional Paper Series, July 2013, p. 6. 
304 List of Google's 237 Acquisitions, including Fitbit and Socratic. The Crunchbase. 
https://www.crunchbase.com/search/acquisitions/field/organizations/num_acquisitions/google. Acesso em 
18/11/2019. 
305 KHAN, 2016, pp. 754-755. 
306 Op. cit., pp. 768-770. 
307 List of Facebook's 79 Acquisitions, including CTRL-labs and Servicefriend. The Crunchbase.  
https://www.crunchbase.com/search/acquisitions/field/organizations/num_acquisitions/facebook. Acesso em 
04/11/2019 
308 Snap Detailed Facebook’s Aggressive Tactics in ‘Project Voldemort’ Dossier. The Wall Street Journal. 
24/09/2019. https://www.wsj.com/articles/snap-detailed-facebooks-aggressive-tactics-in-project-voldemort-
dossier-11569236404. Acesso em 04/11/2019.  
309 Instagram Stories is stealing Snapchat’s users. Techcrunch, 30/01/2017. 
https://techcrunch.com/2017/01/30/attack-of-the-clone/. Acesso em 04/11/2019. 
310 Snapchat perde usuários pela primeira vez. Tecnoblog, 2018. https://tecnoblog.net/255069/snapchat-perda-
usuarios/. Acesso em 04/11/2019.  
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guias de atos de concentração devem adotar diretrizes que respondam adequadamente à 

natureza inovadora e multifacetada do setor.311 

Somente recentemente essa preocupação concorrencial com as concentrações 

agressivas no setor digital parece ter chegado às autoridades antitrustes. Em agosto de 2019, o 

FTC começou a investigar as aquisições do Facebook, buscando determinar se elas faziam 

parte de uma campanha para atrair rivais em potencial para evitar ameaças competitivas. 312 

Verifica-se, portanto, que o under-enforcement atual do antitruste também é 

prejudicial à inovação. A análise concorrencial tem permitido que os gigantes da Internet 

consolidem ainda mais sua posição dominante e reprimam eventuais pressões competitivas 

pela inovação (innovation-driven competitive constraints). 

Dessa forma, este trabalho defende que centrar a análise concorrencial no 

comportamento real dos usuários é uma forma mais adequada e mais realista de endereçar a 

economia digital. Ao contrário do que sugerem as críticas de que a economia comportamental 

poderia levar a excessos intervencionistas, o que se sustenta é que, se feita corretamente e 

associada a evidências empíricas, a abordagem proposta é a mais acertada para incentivar a 

inovação no setor.  

 

  

                                                
311 DEVINE, 2008, pp. 111-117. 
312 FTC Antitrust Probe of Facebook Scrutinizes Its Acquisitions. The Wall Street Journal. 01/08/2019. 
https://www.wsj.com/articles/ftc-antitrust-probe-of-facebook-scrutinizes-its-acquisitions-11564683965. Acesso 
em 24/10/2019. 
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CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento da economia comportamental colocou em evidência as distorções 

causadas pelo emprego da rational choice theory na análise antitruste. Expondo essas 

discrepâncias do Direito Concorrencial com a realidade, teóricos do Behavioral Antitrust 

defendem a utilização dos vieses e limitações comportamentais como forma de enriquecer a 

análise tradicional neoclássica.  

A despeito das críticas feitas a essa corrente, não se pode ignorar as potenciais 

contribuições da economia comportamental ao Direito da Concorrência. Como visto, a 

delimitação de mercado relevante, por exemplo, pela sua própria definição, deve se embasar 

no real comportamento dos consumidores, e não em uma substituibilidade racional hipotética 

que é simplesmente irreal. 

Permanece, contudo, a questão sobre a forma específica pela qual a economia 

comportamental pode ser incorporada à análise antitruste, em especial quanto à conduta dos 

consumidores. Embora não haja uma resposta fácil, deve ser ressaltada a periculosidade de se 

utilizar vieses cognitivos arbitrariamente, de modo que possam ser utilizados para justificar 

qualquer tipo de previsão comportamental. Isto torna a escolha de vieses conflitantes não só 

discricionária, dando azo a um possível excesso de intervencionismo, como também 

meramente argumentativa, enfraquecendo a análise. Desse modo não se pode confundir o 

fenômeno do comportamento concreto com presunções genéricas de comportamentos 

hipotéticos aplicáveis a qualquer mercado. 

De toda forma, a economia comportamental se torna ainda mais relevante diante da 

crescente complexidade dos mercados com o surgimento de novas tecnologias e da economia 

digital. As características das plataformas digitais – como preço zero, múltiplos lados e 

mercados de atenção – são incompatíveis com as ferramentas de análise concorrencial 

tradicionalmente centradas na teoria do preço (“price theory”) e pensadas para mercados 

simples, nos quais não se verifica a mesma economia de escala e amplitude dos efeitos de 

rede que na era da Internet. Mais ainda, os vieses cognitivos fazem parte da própria dinâmica 

competitiva dos mercados digitais e são, ademais, extensamente explorados pelos players do 

meio online na competição pela atenção dos usuários.  

Desse modo, o Direito Concorrencial não pode se furtar de incluir na análise da 

economia digital os insights da economia comportamental. Pelo contrário, insistir na 

aplicação da premissa da racionalidade pode ensejar argumentos falaciosos, como o de que a 
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competição estaria a um clique de distância (“competition is one click away”), que não 

correspondem à realidade. 

Nesse sentido, a abordagem proposta, ao colocar o real comportamento dos usuários 

verificado na prática como o cerne da delimitação do mercado relevante e da análise de poder 

de mercado na economia digital, apresenta-se como uma possível forma de adequação do 

Direito Concorrencial às características das plataformas online, ao mesmo tempo em que 

corrige as distorções causadas pela rational choice theory. 

A abordagem, ademais, segue em linha com a observação de Khan de que a análise 

concorrencial no século XXI requer a avaliação da estrutura e da dinâmica competitiva dos 

mercados digitais.313 De fato, os relatórios mais recentes sobre a economia digital são 

uníssonos sobre a importância de se considerar características específicas da competição 

digital, como os efeitos de rede, na análise antitruste de plataformas.314 

Ressalta-se, ainda, que a proposta – de uma delimitação de um mercado mais restrito e 

de um mais amplo, conforme o comportamento dos usuários, e da avalição do poder de 

mercado em todo os níveis como um ecossistema – favorece a melhor identificação e análise 

de condutas anticompetitivas na economia digital. Como visto ao longo do trabalho, a 

definição de um mercado muito amplo pode acarretar na não identificação ou na subestimação 

de efeitos anticoncorrenciais. Em contrapartida, a definição de um mercado relevante muito 

restrito, e a consequente análise de poder de mercado apenas neste âmbito, pode levar a uma 

compreensão incorreta das pressões competitivas exercidas por diferentes lados ou 

plataformas. Dessa forma, a abordagem aqui sugerida tenta superar esses problemas na 

medida em que pretende compatibilizar as duas visões doutrinárias sobre como deve se dar a 

delimitação do mercado relevante nas plataformas multilaterais. 

Cabe pontuar, ainda, que a maior complexidade da análise não decorre apenas da 

incorporação da economia comportamental, mas sim dos próprios modelos de negócio e 

tecnologias dos mercados digitais que os tornam cada vez mais complexos. Ao contrário, o 

que se sustenta neste trabalho é que a incorporação do real comportamento dos usuários no 

Direito da Concorrência é necessária à adequação do antitruste à realidade da economia 

digital. Diante da constatação de que os vieses comportamentais fazem parte do processo 

                                                
313 Confira-se, novamente, KHAN, 2017. 
314 A título de exemplo, confira-se: European Commission, Competition policy for the digital era. Final Report. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. Acesso em 29/10/2019; e 
BUNDESKARTELLAMT, The market power of platforms and networks, Executive summary, Working paper 
(2016), pp.5–6. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-Bericht-
Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Acesso em 30/10/2019.  



  

100 
 

competitivo na era da Internet, não os incorporar na análise concorrencial acarreta em uma 

compreensão incompleta, ou até equivocada, da concorrência no setor. 

Defende-se, por conseguinte, a premência de uma análise antitruste mais empírica, sob 

pena de a defesa da concorrência se embasar unicamente em presunções reducionistas que se 

tornam cada vez mais irreais.315 

Por fim, importa fazer uma breve pontuação sobre as críticas de que o Behavioral 

Antitrust provocaria um excesso intervencionista. Como visto, de fato, a incorporação da 

economia comportamental pode causar um aumento na aplicação do antitruste na medida em 

que traz para a análise questões que antes eram desconsideradas ou subestimadas pela 

premissa da racionalidade. No entanto, defende-se que isto não é um excesso, mas sim uma 

adequação do Direito Concorrencial à realidade dos mercados digitais. Conforme evidenciam 

as killer acquisitions e a baixa pressão competitiva de novos players em mercados digitais 

dominados pelos gigantes da Internet, o under-enforcement do antitruste também pode ser 

prejudicial à concorrência no setor. Dessa forma, sustenta-se que, se feita corretamente e 

associada a evidências empíricas, a incorporação da economia comportamental na análise 

pode, em verdade, incentivar a inovação tecnológica na economia digital. 

  

                                                
315 Ressalta-se, aqui, que as pesquisas empíricas são apenas um instrumento de coleta da realidade. É possível, 
portanto, que se chegue a conclusões equivocadas a partir dos dados obtidos, ou, ainda, que estes não sejam 
representativos da realidade, sendo de extrema importância que os estudos possuam uma metodologia bem 
delineada. 
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