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RESUMO 

 

O exponencial movimento de aprimoramento dos meios digitais culminou com a criação de um 

fenômeno conhecido como Big Data, cujo escopo se firma na coleta, armazenamento, análise 

e utilização de dados próprios ou de usuários. Mais do que uma inovação, o mercado movido 

por dados tornou-se um fator necessário para novos potenciais concorrentes, o que leva ao 

questionamento se tais informações são dotadas de fácil disponibilidade ou de escassez para 

manutenção de poder de mercado. Como consequência, uma análise comparativa com o direito 

concorrencial merece ser estabelecida, uma vez que o abuso na concentração de dados pode 

causar impactos diretos na qualidade e inovação de produtos e serviços, bem como no bem-

estar de consumidores, principalmente pela violação de sua privacidade através da livre 

utilização de dados por terceiros, sem contar com os incalculáveis impactos indiretos. 

 

Palavras-Chave: Direito Concorrencial, Direito Econômico, Big Data, Mergers & 

Acquisitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The escalating enhancement movement of digital media culminated in the creation of a 

phenomenon so-called as Big Data, whose scope is established in the collection, storage, 

analysis and use of own or users’ data. Further than an innovation, the data-driven market has 

become a necessary factor for new potential competitors, leading to questioning whether such 

information is readily available or scarce for maintaining market power. Therefore, a 

comparative analysis with antitrust law must be established, as abuse of data concentration can 

lead to a direct impact on the quality and innovation of products and services, as well as on 

consumer welfare, mainly for the violation of your privacy through the unobstructed use of your 

data by third parties, besides from the immensurable indirect impacts. 

 

Key Words: Antitrust Law, Law & Economics, Big Data, Mergers & Acquisitions. 
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Introdução 

 

Um dos brocardos jurídicos mais conhecidos diz que o direito não socorre aos que dormem 

(Dormientibus non soccorrit Ius), mas há que se refletir o que acontece quando quem dorme é 

o próprio direito. É notório o impacto atual da tecnologia no desenvolvimento de toda 

sociedade, revolucionando hábitos comuns e criando outros novos, de tal forma que já se cogita 

impossível uma vida offline. Diante de tamanhas mudanças, o Direito, através das leis e 

instituições, não pode ficar para trás e continuar aplicando premissas clássicas a fenômenos 

totalmente repaginados, sob risco de reproduzir estudos insuficientes e precários. 

Um dia a dia de uma pessoa comum pode ser reduzido ao seguinte passo-a-passo: acordar 

com o despertador do smartphone, procurar a melhor rota para o trabalho pelo GoogleMaps ou 

Waze, escutar músicas pelo Spotify durante o trânsito, trabalhar em frente a um computador 

com sistema Windows, pesquisar temas relevantes no Google, enviar e receber informes 

importantes pelo Gmail ou outro correio eletrônico, retornar para casa e ser lembrado do 

aniversário de um colega pelo Facebook, conversar via WhatsApp ou Messenger, assistir um 

filme na Netflix, configurar o despertador do smartphone para o dia seguinte. Isso sem citar 

inúmeras outras possibilidades com diversos aplicativos e serviços digitais. 

A vida atual tornou-se dependente das plataformas digitais, as quais, via de regra, oferecem 

recursos gratuitos. Não há custos para conversar no WhatsApp, tampouco para criar uma conta 

de e-mail no Hotmail, muito menos para pesquisar por produtos em sites de vendas como o da 

Amazon. Isso não significa afirmar, porém, que todos estes serviços operam sem qualquer fim 

lucrativo, basta olhar a cotação suas ações na bolsa de valores. A moeda de troca existe, sim, e 

se materializa na coleta de dados e informações deixadas pelos usuários. 

Afirma-se que os dados se transformaram no novo petróleo. Mais importante do que as 

ferramentas de processamento disponíveis são as próprias informações deixadas pelos 

consumidores que, uma vez coletadas e analisadas, poderão ser utilizadas para melhorar a 

experiência da plataforma e, inclusive, para conquistar receita através do direcionamento de 

publicidade individualizada. Com isso, é fomentado o mercado para captação de dados, 

principalmente através de operações societárias de concentração, o que impõe uma readequação 

das autoridades antitruste quando da análise de um mercado tão novo, peculiar e multifacetado. 

 

 

 



1. Compreendendo o Big Data 

 

1.1. Internet das Coisas 

 

Já é passado o tempo em que a internet era vista como uma revolução nos meios de 

comunicação. Isso não significa dizer que a página histórica foi simplesmente superada e 

subitamente esquecida. Muito pelo contrário, a era da internet como meio tecnológico 

disruptivo não pode mais ser compreendida tal qual um marco estático, mas sim como um longo 

momento histórico em exponencial expansão e desenvolvimento. A cada segundo novas 

invenções digitais são criadas, bem como mais pessoas garantem acesso à rede mundial de 

computadores, justificando a existência de uma tecnologia que não foi ultrapassada, mas que 

ainda está em avanço contínuo. 

O fenômeno da internet está aqui, ainda que não se possa vê-lo ou senti-lo diretamente. 

Exemplo disso é a incrível extensão de mais de 550.000 milhas (ou aproximadamente 893.186 

km) de cabos de fibra-ótica submersos1 que conectam todos os continentes e permitem o bom 

funcionamento da rede mundial; e este número cresce incessantemente a cada ano, sendo 

possível citar novos cabos entre EUA e Brasil2, e EUA e Espanha3, dentre muitos outros 

somente em 2017. Entretanto, não apenas nas maiores profundezas está o berço da internet, 

senão também na órbita do planeta Terra, onde circulavam 1.459 satélites em 20164, permitindo 

o funcionamento de sistemas de posicionamento global e de comunicação em geral. 

Por conseguinte, de nada adianta uma grande tecnologia para amparar a internet se não 

existem pessoas suficientes para utilizá-la. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a população mundial aumenta em 83 milhões anualmente, e em 2017 fora alcançado o 

patamar de 7,6 bilhões de habitantes5. Destes 7,6 bilhões,  3,648 bilhões de pessoas (48%) já 

possuem acesso à rede mundial de comunicação, segundo pesquisa realizada pela União 

                                                
1 LINDEMAN, Todd. A Connected World. The Washington Post, 06 jul. 2017. Disponível em:  

<http://apps.washingtonpost.com/g/page/business/a-connected-world/305/>. Acesso em: 20 out. 2017. 
2 PAYAO, Felipe. Cabo Submarino que liga Brasil e EUA é finalizado: R$ 1,6 bilhão. Tecmundo, 14 jun. 2017. 

Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/117783-cabo-submarino-liga-brasil-eua-finalizado-r-1-

6-bilhao.htm>. Acesso em: 20 out. 2017. 
3  HARADA, Eduardo. Microsoft e Facebook instalam cabo submarino que liga Espanha e EUA. Tecmundo, 26 

ago. 2017. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/produto/122388-microsoft-facebook-instalam-cabo-

submarino-liga-espanha-eua.htm>. Acesso em: 20 out. 2017. 
4 UNION OF CONCERNED SCIENTISTS. UCS Satellite Database, 07 nov. 2017. Disponível em: 

<http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database>. Acesso em: 09 nov. 2017. 
5 UNITED NATIONS. World Population Prospects: Key findings & advance tables. 2017. Disponível em: 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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Internacional de Telecomunicações6. Portanto, nota-se que restou alcançado patamar 

equivalente à metade da população global com acesso mínimo à internet. 

Os números não param por aqui. Avançando em relação à utilização da rede, pesquisa 

realizada pela Hootsuite aponta que 4,917 bilhões de pessoas (66%) têm acesso a celulares e 

2,789 bilhões (37%) são usuários ativos de redes sociais, enquanto 2,549 bilhões (34%) são 

usuários ativos de redes sociais através de aparelhos celulares. Ademais, de toda esta 

conectividade, as principais plataformas sociais utilizadas são, nesta ordem: Facebook, 

Facebook Messenger, Whatsapp, Youtube, QQ, Wechat, Qzone, Tumblr, Instagram, Twitter, 

Baidu, Skype, Snapchat7. Por outro lado, segundo dados da Alexa, alguns dos sites mais 

acessados em 2017 foram: Google, Youtube, Facebook, Wikipedia, Yahoo, Amazon, Twitter, 

Instagram, Ebay e Netflix8. Disso, é possível perceber que sítios de redes sociais, pesquisas e 

compras online são os principais destaques. 

Além disso, a título de mera informação, o Brasil aparece como o segundo país que mais 

gasta tempo na internet por dia9, tanto em computadores com média de 4 horas e 49 minutos, 

quanto em celulares com a média de 3 horas e 56 minutos. 

Toda essa imensidão de acessos a websites e redes sociais deixam pegadas dos seus usuários 

na forma de dados, armazenados e interpretados pelas respectivas companhias. Todavia, está 

se falando de uma quantidade de dados que jamais foi vista ou imaginada antes, de tal forma 

que, segundo Petter Bae Brandtzæg, 90% de todos os dados gerados no mundo em 2013 e 2012 

equivalia a todos os dados produzidos desde o início da internet10. Isso liderou o movimento 

para que em 2015 fosse alcançado o nascimento da “Era dos Zettabytes”, segundo pesquisa 

levantada pela Cisco, trata-se uma grandeza de armazenamento de dados superior aos 

megabytes, gigabytes (1000 megabytes), terabytes (1000 gigabytes), petabytes (1000 

terabytes), exabytes (1000 petabytes), e equivalente a 1000 exabytes ou ao volume total da 

Muralha da China11. Tudo isso graças a um aumento significativo no compartilhamento de 

dados, acesso a vídeos e e-mails, chamadas em vídeo, entre outras facilidades virtuais.  

                                                
6 SANOU, Brahima. ICT Facts and Figures. International Telecommunications Union. 2017. Disponível em: 

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017. 
7 WE ARE SOCIAL. Digital in 2017: Global Overview. 2017. Disponível em: <https://wearesocial.com/special-

reports/digital-in-2017-global-overview>. Acesso em: 20 out. 2017. 
8 ALEXA. The top 500 sites on the web. Disponível em: <https://www.alexa.com/topsites>. Acesso em: 20 out. 

2017. 
9 WE ARE SOCIAL, op. cit. 
10 SINTEF. Big Data, for better or worse: 90% of world’s data generated over last two years. ScienceDaily. 22 

mai. 2013. Disponível em: <https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130522085217.htm>. Acesso em: 20 

out. 2017. 
11 BARNETT, Thomas. The Dawn of the Zettabyte Era. Cisco. 23 jun. 2011. Disponível em:  

<http://blogs.cisco.com/news/the-dawn-of-the-zettabyte-era-infographic>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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Este cenário introduziu a humanidade na era da Internet das Coisas (Internet of Things), 

onde novas tecnologias permitem que objetos interajam entre si para ler, interpretar e examinar 

dados em prol do bom desenvolvimento tecnológico no interesse dos usuários. Não é raro 

observar a conectividade entre smartphones, tablets, televisões inteligentes, computadores, 

câmeras, sensores, caixas de som, e muitos outros objetos que continuam a ganhar a 

característica da conectividade e/ou da inteligência artificial. 

Nesse sentido, Ovidu Vermesan e Peter Friess definem o fenômeno da Internet das Coisas:  

 

Internet of Things (IoT) is a concept and a paradigm that considers pervasive 

presence in the environment of a variety of things/objects that through wireless and 

wired connections and unique addressing schemes are able to interact with each other 

and cooperate with other things/objects to create new applications/services and reach 

common goals.12 

 

Por conseguinte, encontram-se os três pressupostos da “Internet das Coisas”: a) 

Comunicação; b) Controle e Automação; c) Diminuição de custos13. Em primeiro lugar, os 

aparelhos se comunicam entre si, bem como com seus usuários, analisando dados diversos 

através de seus sensores, como estado de saúde, geolocalização, movimentos, entre outros. 

Quanto ao controle e automação, vários dispositivos permitem o controle remoto de 

determinados aparelhos, bem como o envio de avisos sobre correta funcionalidade ou 

problemas diversos. Como exemplo, é possível mencionar os contratos inteligentes, os quais 

permitem a realização de negócios jurídicos automaticamente executáveis, sem a necessidade 

de qualquer conduta humana para sua implementação. Por fim, tudo isto redunda numa redução 

automática de custos por parte das companhias, uma vez que a fiscalização de seu maquinário 

e de suas operações é simplificada, facilitando a análise dos erros e dos pontos a serem 

desenvolvidos. 

No mais, trata-se de um fenômeno que está em plena expansão, principalmente por ser 

vislumbrado um plano em que existem mais dispositivos conectados do que seres humanos, 

onde a Cisco prevê um cenário na razão de 6,58 dispositivos por pessoa no ano de 2020 com 

                                                
12 VERMESAN, Ovidiu; FRIESS, Peter. Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments 

and Integrated Ecosystems. Dinamarca: River Publishers. 2013. Tradução livre:  Internet das Coisas é um conceito 

e paradigma que considera a penetrante presença no ambiente de uma variedade de coisas/objetos, os quais,  através 

de conexões com e sem fio e esquemas de endereçamento único, permitem a interação e cooperação mútua para 

criar novas aplicações e serviços, bem como atingir objetivos comuns”.  
13 LOPEZ RESEARCH. An Introduction to the Internet of Things (IoT) – Part. 1. Of “The Iot Series”. Cisco. 

2013. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/trends/iot/introduction_to_IoT_november. 

pdf>. Acesso em: 21 out. 2017. 
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7,6 bilhões de habitantes e 50 bilhões de dispositivos14. A produção em massa de dados avança 

a cada segundo e dela se extrai uma grande alternativa para investimento, onde as companhias 

conhecem seu público-alvo, descobrem meios para promover publicidade, tal qual formas 

ideais para melhorias e desenvolvimento de seus produtos. 

O avanço da importância da captura de dados no atual mercado digital é tamanha que já se 

ouve falar na superação da era da “Internet das Coisas” e ingresso na era da “Internet de Todas 

as Coisas” (Internet of Everything15), onde os dispositivos ganham contexto de consciência, 

aumentando o poder de processamento e  a habilidade de seus sensores. O conceito vai além da 

comunicação com ou sem fio entre aparelhos, integrando também os usuários e os próprios 

dados numa tríade onde todos interagem mutuamente; tudo isto com o fim de melhorar a 

experiência dos usuários, a capacidade dos dispositivos, e o desenvolvimento dos negócios. 

Em suma, de todo este panorama é possível extrair que, desde o advento da internet até seu 

ápice atual, um fator se destaca de forma inconteste: os dados. A coleta, armazenamento e 

análise de dados ganha importância na medida em que podem servir como fonte de renda para 

as companhias, e que entendem seus consumidores para desenvolver melhor seus serviços. 

Atualmente, já se ousa dizer que os dados são o novo petróleo do mercado digital16, havendo 

inclusive estudos projetando que seu mercado alcançará o patamar de 200 bilhões de dólares 

em 202017. Finalmente, ultrapassa-se a mera compreensão de dados per se para algo maior e 

mais poderoso: o Big Data. 

 

1.2. Conceito  

 

Antes de avançar em direção ao conceito de Big Data, é necessário compreender o que se 

entende por dados, sob risco de adquirir uma compreensão errônea ou incompleta sobre o tema.  

                                                
14 EVANS, Dave. The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. Cisco. 

2011. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf> 

Acesso em: 21 out. 2017. 
15 EVANS, Dave. How the Internet of Everything Will Change the World…for the Better. Cisco. 07 nov. 2012. 

Disponível em: <https://blogs.cisco.com/digital/how-the-internet-of-everything-will-change-the-worldfor-the-

better-infographic>. Acesso em: 21 out. 2017. 
16 REID, David. Mastercard’s boss just told a Saudi audience that ‘data is the new oil’. CNBC. 24 out. 2017. 

Disponível em: <https://www.cnbc.com/2017/10/24/mastercard-boss-just-said-data-is-the-new-oil.html>. Acesso 

em: 27 out. 2017. 
17 INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC). Double-Digit Growth Forecast for the Worldwide Big Data 

and Business Analytics Market Through 2020 Led by Banking and Manufacturing Investments, According to IDC. 

03 out. 2015. Disponível em: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41826116>. Acesso em: 21 out. 

2017. 
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Nesse sentido, o Dicionário de Cambridge traz a seguinte definição para dado: 

“information, especially facts or numbers, collected to be examined and considered and used 

to help decision-making, or information in an electronic form that can be stored and used by a 

computer”18. Dessa definição, percebe-se que o conceito de dados não é meramente estático, 

mas é passível de divisão em etapas. Os dados não são autossuficientes, não se satisfazem em 

sua mera existência, mas dependem das fases de coleta, armazenamento, análise e utilização; 

eles possuem sempre um objetivo final, qual seja, ajuda para tomadas de decisão. 

Ademais, consequência lógica da percepção de dados na era da Internet das Coisas, surge a 

figura dos metadados19, compreendidos como dados sobre dados, quer dizer, informações que 

remetem a novas informações sobre determinado tema. Exemplo disso é uma publicação em 

rede social, a qual revela consigo a identidade do autor, tempo e local da postagem, dentre 

diversos outros fatores. Trata-se de uma espécie de dados muito frequente nos dias atuais, mas 

que termina sendo simplesmente considerada como mais outro dado dentro de uma análise 

geral. 

Superado o básico, cumpre definir o que seriam os grandes dados, chamados de Big Data. 

Não existe consenso sobre sua definição, de modo que diversas áreas do conhecimento atribuem 

diferentes sentidos de acordo com o respectivo contexto de análise. 

O termo Big Data foi utilizado pela primeira vez em 1997 numa publicação de Michael Cox 

e David Ellsworth, mas foi empregado como algo problemático: “O problema do Big Data” 20. 

Basicamente, os autores o retratavam como um amálgama de dados extensos que não eram 

suportados pela memória, disco local e disco remoto dos computadores, requerendo um avanço 

nos recursos existentes à época. 

Por sua vez, o mesmo termo foi retratado como um verdadeiro fenômeno apenas no final 

de 2000, no artigo de Francis X. Diebold, onde figurou como uma explosão na quantidade e 

                                                
18 CAMBRIDGE DICTIONARY, 22 out. 2017. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/data>. Acesso em: 22 out. 2017. Tradução livre: 

Informação, especialmente fatos ou números, coletada para ser examinada, considerada e utilizada para ajudar 

tomadas de decisão, ou informação em forma eletrônica que pode ser armazenada e utilizada por um computador.. 
19 “Metadata is commonly defined as a set of data that describes and gives information about other data. Thus, 
each tweet’s metadata also reveals the identity of its author as well as the date, time, and location from which it 

was sent, among other things. This is metadata—data about data themselves.” RICHARDS, Neil M.; KING, 

Jonathan H. Big Data Ethics. Wake Forest Law Review, 19 mai. 2014. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2384174>. Acesso em: 22 out. 2017. Tradução livre: “Metadados são comumente 

definidos como um conjunto de dados que descrevem e dão informação sobre outros dados. Tal qual uma 

publicação no Twitter, metadados também revelam a identidade do seu autor, bem como a data, tempo e local de 

onde isto foi enviado, além de outras coisas. Isso são metadados, dados sobre os próprios dados.” 
20 PRESS, Gil. A Very Short History of Big Data. Forbes, 9 mai. 2013. Disponível em: 

<https://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-history-of-big-data/#7616946865a1>. Acesso 

em: 22 out. 2017. 
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disponibilidade de dados potencialmente relevantes, como resultado do avanço da captura e 

armazenamento de dados21. De fato, trata-se de um evento sem precedentes, e foi a partir daqui 

que seu entendimento foi desenvolvido como é compreendido atualmente. 

Dentre os significados multidisciplinares, vale mencionar as seguintes definições trazidas 

por artigo publicado pelo Conselho de Ciência e Tecnologia direcionado ao Presidente dos 

Estados Unidos: 

 

i. Conceito nos Negócios: informações de grande volume, velocidade e variedade que 

demandam formas inovadoras e econômicas de processamento de informação para 

melhor compreensão e tomada de decisão. 

ii. Conceito na Tecnologia da Informação: armazenamento e análise de conjunto de 

dados grandes e/ou complexos, utilizando uma série de técnicas, tais quais NoSQL 

e MapReduce. 

iii. Conceito no contexto de privacidade: dados sobre um ou vários indivíduos, que 

podem ser analisados para fazer inferências sobre estes22. 

 

A relevância do fenômeno do Big Data é tamanha que o Dicionário de Cambridge lhe 

atribuiu um significado: “very large sets of data that are produced by people using the internet, 

and that can only be stored, understood, and used with the help of special tools and methods23”.  

Entretanto, para o presente trabalho, o termo Big Data será compreendido à luz dos 

conceitos desenvolvidos pela Federal Trade Commission (FTC) – órgão do governo norte-

americano equivalente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica –, bem como na 

Opinião 03/2013 do Grupo de Trabalho do Artigo nº 29, da União Europeia, respectivamente, 

os quais consolidam o verbete dinâmico que a temática requer: 

 

The term “big data” refers to a confluence of factors, including the nearly ubiquitous 

collection of consumer data from a variety of sources, the plummeting cost of data 

                                                
21 Ibid. 
22 PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. Big Data and Privacy: A 

Technological Perspective.  Executive Office of the President, 2014. Disponível em: 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_-

_may_2014.pdf>. Acesso em: 22 out. 2017. 
23 CAMBRIDGE DICTIONARY, 22 out. 2017. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/big-data>. Acesso em: 22 out. 2017. Tradução livre: 

“imenso conjunto de dados que são produzidos por internautas e podem ser armazenados, compreendidos e 

utilizados com a ajuda de métodos e ferramentas especiais”.  
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storage, and powerful new capabilities to analyze data to draw connections and make 

inferences and predictions.24 

 

Big data refers to the exponential growth both in the availability and in the automated 

use of information: it refers to gigantic digital datasets held by corporations, 

governments and other large organizations, which are then extensively analyzed 

(hence the name: analytics) using computer algorithms25. 

 

Denota-se que, seguindo o conceito de dados, opta-se por um significado dinâmico, que traz 

consigo a definição das etapas de um procedimento, bem como sua finalidade. Assim, o Big 

Data seria um fenômeno referente à grande disponibilidade e uso de informações de usuários, 

tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, com o objetivo de fazer previsões, conexões 

e inferências sobre o mercado ou sobre o meio social. Para tanto, sua completa utilização 

depende de três etapas prévias: a) coleta dos dados; b) armazenamento dos dados; c) análise 

dos dados por algoritmos e programas especiais. Este procedimento é conhecido como cadeia 

de valor (value chain) e seu estudo é sobremaneira relevante para a compreensão do Big Data, 

uma vez que terminará por dar valor aos dados outrora analisados individualmente. 

No mais, é importante entender a relevância do Big Data em números. Atualmente, mais de 

6 milhões de desenvolvedores estão trabalhando com dados e sua análise26, o que faz aumentar 

a demanda por profissionais especializados em dados em uma projeção cinco vezes maior que 

a atual em 202027. Nesse mesmo ano, é previsto que 1.7 megabytes de dados serão criados a 

cada segundo por cada pessoa28, aumentando o potencial de mercado do Big Data para 200 

bilhões de dados, como outrora citado. Mesmo assim, ainda é difícil achar profissionais 

especializados na área, conforme demonstrou pesquisa onde 85% dos entrevistados revelou 

                                                
24 FEDERAL TRADE COMISSION. A Tool for Inclusion or Exclusion? Understanding the Issues. 2016. 

Disponível em:  <https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/big-data-tool-inclusion-or-exclusion-

understanding-issues/160106big-data-rpt.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. Tradução livre: “O termo big data refere-

se a uma confluência de fatores, incluindo a coleta quase onipresente de dados de consumidores através de uma 

variedade de fontes, o custo do armazenamento de dados, e a poderosa capacidade de analisar dados para 

estabelecer conexões, bem como fazer inferências e previsões.”  
25 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 03/2013 on purpose limitation. European 

Union, 02 abr. 2013. Disponível em:  <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/ files/2013/wp203_en.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. Tradução livre: 

Big Data refere-se ao crescimento exponencial tanto da disponibilidade quanto do uso automatizado de 
informações: refere-se a gigantescos conjuntos de dados digitais de companhias, governos e outras grandes 

organizações, que são analisados extensivamente utilizando algoritmos.  
26 EVANS DATA CORPORATION. Global Developer Population and Demographic Study 2017 Vol. 1. 2017. 

Disponível em: <https://evansdata.com/reports/viewRelease.php?reportID=9>. Acesso em: 23 out. 2017. 
27 MOORE, Susan. Gartner Says More Than 40 Percent of Data Science Tasks Will Be Automated by 2020. 

Gartner, 16 jan. 2017. Disponível em: <https://www.gartner.com/newsroom/id/3570917>. Acesso em: 23 out. 

2017. 
28 DELL EMC. IDC Digital Universe Study: Big Data, Bigger Digital Shadows and Biggest Growth in the Far 

East. 2012. Disponível em: <http://www.whizpr.be/upload/medialab/21/company/Media_Presentation_2012_ 

DigiUniverseFINAL1.pdf>.  Acesso em: 23 out. 2017. 
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trabalhar com dados, mas apenas 37% afirmou obter real sucesso no investimento por falta de 

compreensão e organização administrativa29. 

 

1.3. Cadeia de Valor 

 

Uma vez apresentado o conceito de Big Data, vislumbrou-se que se trata de um fenômeno 

dinâmico que traz consigo a existência necessária de um procedimento próprio de coleta, 

armazenamento e análise de dados, a chamada cadeia de valor. O presente tópico terá como 

escopo a apresentação de cada uma destas etapas, a fim de elidir quaisquer dúvidas e 

controvérsias sobre a temática. 

 

a) Coleta de Dados  

 

Quanto à origem e coleta dos dados, é possível perceber que os principais dados visados 

pelas companhias são aquelas de natureza pessoal, permitindo a análise completa de seus 

clientes para investimentos futuros e manutenção ou aumento de clientela. Nesse sentido, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico identificou, em seu guia de 

privacidade, os principais tipos de dados privados que são visados e captados pelas companhias, 

quais sejam:  

 

i. Conteúdo gerado pelo usuário: blogs e comentários, fotos e vídeos. 

ii. Atividade ou comportamento: o que pessoas procuram na internet, compram online, 

quanto gastam. 

iii. Dados sociais: contatos e amigos em redes sociais. 

iv. Localização: endereço residencial, GPS, geolocalização, endereço de IP. 

v. Dados demográficos: idade, gênero, origem, preferência sexual. 

vi. Dado identificadores: nome, informações financeiras, contas bancárias, informações 

sobre saúde, passagens pela polícia30. 

 

                                                
29 NEW VANTAGE PARTNERS. Big Data Executive Survey 2017: Executive Summary of Findings. 2017. 

Disponível em: <http://newvantage.com/wp-content/uploads/2017/01/Big-Data-Executive-Survey-2017-

Executive-Summary.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 
30 OECD. Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring Monetary Value. 

OECD Digital Economy Papers, No. 220, 02 abr. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/5k486qtxldmq-

en>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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A coleta desses dados pode se dar de três formas: voluntária, por observação ou por 

inferência31. 

A forma mais comum de adquirir dados é através de sua concessão voluntária pelos 

indivíduos. Em relação às redes sociais, a partir do momento em que um usuário aceita os 

termos e condições para criar sua conta, via de regra, transmite dados sobre seu nome, idade, 

endereço, e inclusive sobre sua personalidade, através da postagem de fotos, publicação de 

comentários, interesses, amigos, o que faz, para onde vai, entre outras coisas. Por outro lado, 

sites de vendas também podem analisar os interesses dos usuários, seus hábitos, produtos mais 

vendidos, e informações pessoais quando da realização da compra.  

Em segundo lugar está a coleta por observação, quando são seguidas as pegadas virtuais 

dos usuários para compreender o que faz em seu dispositivo do início ao fim de sua conexão. 

Como exemplo, é possível citar os cookies, arquivos de texto enviados ao dispositivo eletrônico 

por sites acessados, indicando prévio acesso ao endereço eletrônico; isto permite a prática do 

remarketing, onde, na visita a outros sites, aparecem propagandas de sites anteriores mostrando 

produtos que o usuário tenha conferido. Outro exemplo são os sites de buscas, os quais podem 

identificar as pegadas dos usuários para entender o que mais é procurado, quais são os sites 

mais visitados e observar sua jornada em determinadas páginas. 

Ademais, a coleta por inferência é mais rara e trata de suposições acerca do comportamento 

do usuário na rede, tal qual o oferecimento de produtos relacionados ao gosto do usuário de 

acordo com as pegadas deixadas em determinado site. 

Por fim, cumpre ressaltar que a coleta de dados dentro do próprio negócio exercido pela 

companhia (abarcando também os dados adquiridos por fusões e aquisições de sociedades 

empresárias) é muito frequente, o que não descarta a possibilidade de compra direta de dados 

de empresas cujo objeto social versa especificamente sobre a compra e venda de dados; mesmo 

assim, trata-se de prática muito rara32. 

 

b) Armazenamento de Dados 

 

Uma vez coletados os dados, estes serão devidamente armazenados em centros com 

supercomputadores, com o respectivo suporte de rede para lidar com tamanha gama de dados. 

                                                
31 AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE; BUNDESKARTELLAMT. Competition Law and Data. 10 mai. 2016. p. 

6-7. 
32 EUROPEAN COMMISSION. Staff Working Document on the free flow of data and emerging issues of the 

European data economy. 2017. p. 15. Disponível em: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-

working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Entretanto, cada vez mais se percebe que a reserva em mídia física é muito mais dispendiosa e 

custosa, o que levou ao atual desenvolvimento do cloud computing, ou seja, armazenamento 

em nuvens, permitindo o acesso ao mesmo serviço de forma mais fácil, eficiente, flexível e 

segura. 

 

c) Análise da Dados  

 

Todos os dados coletados e armazenados não gozam de valor significativo se não forem 

devidamente decodificados, organizados, decifrados. Para tanto, utiliza-se complexos 

programas e fórmulas matemáticas na forma de algoritmos para transformar os dados em 

verdadeiras informações úteis e com valor. Uma vez analisados, os dados são divididos por 

critérios e interesses determinados, podendo ser utilizados para compreender os usuários, 

melhorar a qualidade do serviço, alcançar novos utilizadores, atrair companhias para realizarem 

propagandas em sua plataforma, entre diversas outras utilidades. 

 

1.4. Características 

 

Para que toda a soma de fatores apresentada justifique a existência do Big Data, também se 

faz necessário que determinadas características estejam presentes no caso concreto, atribuindo 

verdadeira eficiência e utilidade aos dados ora colhidos, armazenados e analisados. 

 É comum que diversos autores façam referência aos “V’s” do Big Data, uma série de 

palavras que começam com a letra “v” e captam a essência deste fenômeno, mas não existe 

consenso quanto ao número total destes pressupostos. No presente texto optou-se por apresentar 

os três principais “V’s” do Big Data, majoritariamente citados em artigos e publicações 

diversas, quais sejam: a) volume; b) variedade; c) velocidade. 

A mero título de ilustração, são exemplos de outras características existentes: valor, 

visualização, volatilidade, vulnerabilidade, validade, veracidade, variabilidade, entre outros33. 

Entretanto, a fim de não tornar o texto enfadonho, e partindo do pressuposto que determinadas 

características são englobadas por outras, ou são simplesmente irrelevantes, entende-se como 

melhor solução a abordagem daquelas mais relevantes. 

 

 

                                                
33 FIRICAN, George. The 10 Vs of Big Data. Transforming Data with Intelligence (TDWI), 08 fev. 2017. 

Disponível em: <https://tdwi.org/articles/2017/02/08/10-vs-of-big-data.aspx>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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a) Volume de Dados 

 

Com o constante avanço de tecnologias, mais pessoas garantem acesso a smartphones, e-

commerce, redes sociais, dentre outros serviços disponíveis através da rede mundial de 

computadores. Como consequência lógica, a quantidade de informações fornecidas pelos 

usuários cresce em número exponencial, de modo que as companhias cada vez mais atualizam 

suas bases de armazenamento de dados, bem como avançam na qualidade de seus algoritmos 

para identificação e análise dos mesmos. 

Exemplos práticos desse alto volume de dados é o avanço no número de usuários do 

Facebook, onde em 2012 possuía 1 bilhão e em 2017, cinco anos depois, dobrou sua marca para 

2 bilhões de usuários34. A cada segundo, cinco novas contas são criadas e 4.000 fotos são 

publicadas, e a cada minuto 510.000 comentários são postados e 293.000 status são 

atualizados35 36. Os dados estão sendo produzidos de forma jamais vista, e tudo isso tem impacto 

na produtividade e desenvolvimento das companhias que oferecem seus serviços. 

Conjuntamente com a já explorada diminuição de custos na cadeia de valor do Big Data, 

facilitando e agilizando os processos de coleta, armazenamento e análise de dados, com todas 

as informações coletadas, as companhias podem melhor compreender os anseios de seus 

usuários e, por conseguinte, desenvolver e aperfeiçoar seus produtos e serviços, de modo a 

manter sua clientela e perpetuar sua atividade. 

 

b) Velocidade dos Dados 

 

Assim como os dados são produzidos e coletados em ritmo surpreendente, também se 

tornam obsoletos em curto período de tempo, a depender de sua natureza. É o paradigma dos 

dados. Por isso, possuem mais valor aqueles recém coletados e passíveis de proporcionar 

alguma utilidade prática. Esta lógica normalmente está ligada aos dados que tratam de estado e 

personalidade dos usuários, uma vez que os dados identificadores - tais quais nome, endereço, 

idade, estado civil – tendem a ter uma durabilidade maior, mas jamais infinita. 

                                                
34 CHAYKOWSKI, Kathleen. Mark Zuckerberg: 2 Billion Users Means Facebook's 'Responsibility Is Expanding'. 

Forbes, 27 jun. 2017. Disponível em: < https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/06/27/facebook-

officially-hits-2-billion-users/#693c97f73708>. Acesso em: 24 out. 2017. 
35 ZEPHORIA. The Top 20 Valuable Facebook Statistics. 2017. Disponível em: <https://zephoria.com/top-15-

valuable-facebook-statistics/>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
36 ASLAM, Salman. Facebook by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Omnicore, 11 ago. 2017. 

Disponível em: <https://www.omnicoreagency.com/facebook-statistics/>. Acesso em: 24  out. 2017. 
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Nesse sentido, uma pesquisa demonstrou que, a cada hora, as transações realizadas por 

consumidores da rede Walmart proporcionam o equivalente a 2,5 petabytes de dados37. Se os 

referidos dados não forem analisados e utilizados em momento oportuno, ora para melhorar a 

experiência dos clientes, ora para atrair mais vendedores ou interessados em publicidade, cairão 

no limbo da internet por carecerem de relevância. E isto não deve ser visto com bons olhos, 

tendo em vista que o armazenamento de dados antigos e sem valor importa em custos, o que 

pode gerar prejuízos consideráveis aos empresários. 

 

c) Variedade de Dados 

 

Os dados podem ser colhidos de forma individual, mas seu completo aproveitamento 

somente se dará quando analisados de forma global, comparando e conjugando informações de 

diversas espécies em prol de uma finalidade comum. Nesse sentido, a Casa Branca publicou 

artigo com a seguinte observação: 

 

The fusion of many different kinds of data, processed in real time, has the power to 

deliver exactly the right message, product, or service to consumers before they even 

ask. Small bits of data can be brought together to create a clear picture of a person 

to predict preferences or behaviors”38 

 

Isso significa dizer que, reunindo diferentes dados referentes a um mesmo indivíduo, é 

possível compreender melhor suas personalidade e anseios enquanto usuário do serviço, 

aumentando a credibilidade da companhia e proporcionando aos consumidores a experiência 

que desejam (ou que as vezes nem imaginavam que desejariam). 

Um exemplo que ilustra perfeitamente a presente característica remete ao caso em que a 

rede americana Target foi a primeira a anunciar a gravidez de sua cliente para seus pais, 

simplesmente pelo fato de combinar suas informações deixadas no site39. A consumidora em 

                                                
37 DEZYRE. How Big Data Analysis helped increase Walmarts Sales turnover?. 23 mai. 2015. Disponível em: 

<https://www.dezyre.com/article/how-big-data-analysis-helped-increase-walmarts-sales-turnover/109>. Acesso 
em: 15 nov. 2017. 
38 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT. Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values. 2014. p. 13. 

Disponível em: <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/ 

big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017. Tradução livre: “A fusão de vários tipos 

diferentes de dados, processados em tempo real, tem o poder de entregar exatamente a correta mensagem, produto 

ou serviço aos consumidores antes mesmo de eles perguntarem. Pequenos pedaços de dados podem ser agrupados 

para criar uma imagem clara de uma pessoa para prever  suas preferências e comportamentos”.  
39 HILL, Kashmir. How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did. Forbes, 16 fev. 

2012. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-

was-pregnant-before-her-father-did/#42e442ac6668>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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questão pesquisava sobre objetos referentes a bebês, brinquedos, suplementos alimentares, o 

que fez com que a companhia enviasse ao seu e-mail diversos cupons de desconto para grávidas. 

O perfil do consumidor foi elaborado virtualmente pelas informações fornecidas, de modo que 

os algoritmos de análise concluíram que se estava diante de uma provável gravidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mercado Relevante de Dados 

 

2.1. Mercado Relevante, Market Share e Poder de Mercado 

 

Dentro da análise concorrencial realizada pelos órgãos antitruste em sede de controle de 

condutas e de estruturas, é necessário compreender a extensão do impacto das ações no mercado 

em que estão inseridas. Para tanto, a fim de ponderar sobre a necessidade ou não de intervenção 

estatal no caso concreto, adota-se a seguinte ordem de análise: a) Definição do mercado 

relevante; b) Quantificação da participação do player no mercado (market share); c) 

Identificação, fática ou ficta, do exercício de poder de mercado.  

Esse é o panorama adotado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica40 (CADE), 

pela Federal Trade Commission41 (FTC) e pela Comissão Europeia42.  

 

a) Mercado Relevante 

 

A definição de mercado relevante é considerada como fator inicial e imprescindível nas 

análises antitruste, sendo pressuposto de incidência da Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste), 

conforme lição de Eduardo Gaban e Juliana Domingues43. Por outro lado, Ana Frazão defende 

que se trata de uma ferramenta útil, mas dispensável, uma vez que “o mercado relevante não é 

um fim em si mesmo, nem um necessário ponto de partida da análise antitruste, mas tão somente 

um dentre inúmeros instrumentos úteis para a análise do poder de mercado”44.  

O posicionamento de Ana Frazão fundamenta-se no guia da FTC45, o qual aponta que a 

definição do mercado relevante não é necessariamente um ponto de partida, ao mesmo tempo 

em que termina por afirmar que a referida definição será sempre necessária em algum ponto da 

análise antitruste. Portanto, data maxima venia, seu argumento cai em contradição. De toda 

forma, o Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal do CADE (Guia H) reflete em 

                                                
40 Nesse sentido estão o Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal do CADE, a Portaria Conjunta 

SEAE/SDE nº 50/2001 e a Resolução nº 20/99 do CADE. 
41 FTC; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. Horizontal Merger Guidelines. 19 ago. 2010. Item 4, p. 7. Disponível 

em: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf>. Acesso em: 28 out. 2017. 
42 EUROPEAN COMMISSION. EU Competition Law - Merger Legislation. 01 dez. 2014. Seção 6, p. 69. 

Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/Merger2015.pdf> Acesso em: 28 out. 2017. 
43 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 93.  
44 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 141. 
45 FEDERAL TRADE COMISSION; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, op. cit, item 4, p. 10. 
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totalidade o posicionamento da autora ao afirmar que as etapas da análise antitruste não são 

obrigatórias, tampouco necessitam seguir a sequência apresentada46. 

De toda forma, adotando a primeira ou a segunda corrente de pensamento apresentadas, o 

mercado relevante configura importante etapa na compreensão dos efeitos concorrenciais, razão 

pela qual proceder-se-á à sua delimitação. 

Consoante a Resolução nº 20/99 do CADE, o mercado relevante  

 

é definido como o menor grupo de produtos (ou, a menor área geográfica) no qual um 

suposto monopolista poderia manter seu preço acima do nível competitivo por um 

período significativo de tempo. 

 

Nesse sentido, a definição de mercado relevante passa por duas dimensões, quais sejam: 

dimensão do produto (ou material) e dimensão geográfica. 

A dimensão do produto (ou material) analisa o potencial de substitutibilidade de 

determinados produtos ou serviços pelo consumidor através de características como qualidade, 

uso, preço, entre outros. Considera-se que somente os iguais e substituíveis concorrem entre si; 

uma vez retirado do mercado, rapida e facilmente outro produto ou serviço poderá suprir 

demanda idêntica.  

Como exemplo, menciona-se a aquisição do aplicativo de mapas e coordenadas Waze pela 

Google, a qual também detém aplicativo de geolocalização chamado Google Maps: ambos são 

aplicativos grátis e, na supressão de um, os consumidores poderiam livremente transferir seu 

uso para o outro, face à utilidade semelhante. Por outro lado, a aquisição da companhia 

produtora de termostatos NestLabs pela Google, que atua principalmente no serviço de buscar 

online, a princípio, não goza de qualquer identidade de mercado. 

A dimensão geográfica visa delimitar a compreensão de mercado de acordo com a 

influência local de determinados produtos ou serviços homogêneos scobre determinado grupo 

identificável de consumidores, de fornecedores, ou de ambos; em âmbito regional ou nacional. 

Portanto, na análise do CADE será sempre importante determinar onde determinada companhia 

exerce sua influência, sob risco de levar em considerações aspectos nacionais em relação a um 

mercado meramente regional (e vice-versa). 

Uma vez consideradas as dimensões do mercado, a Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 

50/2001 e a Resolução nº 20/99 do CADE apontam um teste de análise específico para aferir o 

                                                
46 CADE. Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal. 2016. p. 10. Disponível em: 

<www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-

concentracao-horizontal.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
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grau de substitutibilidade dos produtos e serviços para definição do mercado relevante, qual 

seja, o Teste do Monopolista Hipotético (TMH). 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o TMH usa como parâmetro o “pequeno, porém 

significativo e não transitório aumento de preços” (small but significant and non-transitory 

increase in price – SSNIP), o qual visa compreender se o aumento no valor de determinado 

produto ou serviço tem como consequência a mudança do comportamento dos consumidores, 

de modo a buscar outro fornecedor com preço reduzido, bem como se o referido aumento fará 

aparecer novos players no mercado fornecedor, oferecendo seus produtos ou serviços a preço 

mais acessível.  

Havendo mudanças no consumo e/ou no mercado, com ingresso de novos players na mesma 

dimensão geográfica, é possível falar em substitutibilidade do produto. Do contrário, pode ter 

se instaurado cenário de monopólio ou monopsônio, onde nenhum player tem interesse de 

ingressar no mercado face ao ímpar e desigual avanço de outra companhia. 

De toda forma, o TMH tem como principal objetivo projetar um cenário onde determinado 

competidor estaria em posição de monopólio, e se, nesta condição, poderia projetar um aumento 

no valor de seus produtos ou serviços (SSNIP) visando aumento de receita. A chave é descobrir 

até que ponto o produto ou serviço deixa de ser substituível, para definir com maior certeza os 

limites do mercado relevante. 

Se o aumento do preço não for considerado rentável, significa que ainda existem produtos 

passíveis de substituição, os quais farão parte da composição do conceito de mercado relevante.  

Os cenários devem ser repetidos diversas vezes, até ser encontrado um mínimo de produtos que 

o monopolista tenha um mínimo de lucro e interesse em promover um aumento pequeno, mas 

significativo e transitório de preços (SSNIP), haja vista a inexistência de substitutibilidade. Em 

conjunto, o mercado consumidor deve manter-se inerte, não migrando para outros fornecedores, 

tampouco deixando de consumir o produto. 

Nesse sentido o anexo II, alínea B.2 da Portaria nº 20/99, do CADE, e a alínea 31 do anexo 

da Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50, de 1 de agosto de 2001:  

 

Mediante o "teste do monopolista hipotético", o mercado relevante é definido como o 

menor grupo de produtos (ou, a menor área geográfica) no qual um suposto 

monopolista poderia manter seu preço acima do nível competitivo por um período 

significativo de tempo. 

Um suposto monopolista está em condições de impor um “pequeno porém 

significativo e não transitório” aumento de preço quando os consumidores não 

puderem desviar uma parcela significativa da demanda para bens substitutos ou bens 

provenientes de outra região. 
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Portanto, em conclusão, é possível afirmar que a definição de mercado relevante utilizada 

pelo CADE – bem como pela FTC e pela União Europeia – tem como norte principal a definição 

de preço mínimo para formação de monopólio, respeitadas as dimensões materiais e 

geográficas, e observado o comportamento dos consumidores e dos players, a fim de delimitar 

quais produtos ou serviços competem de forma direta ou potencial. 

 

b) Market Share e Poder de Mercado 

 

Uma vez definida a extensão do mercado relevante, deve ser determinada a parcela deste 

mercado que a companhia passou a ter para si com a concentração societária com outro(s) 

player(s), ou seja, seu market share.  

Numa situação de concorrência ideal, onde todos os players detêm quinhões pequenos e 

equivalentes, estes estarão inaptos a adotar medidas unilaterais de aumento de preço, variedade, 

inovação e/ou quantidade, uma vez que tais operações poderão demandar altos custos e o 

mercado consumidor terá ampla gama de produtos equivalentes para migrar seu consumo sem 

qualquer prejuízo. Entretanto, havendo grande concentração de market share nas mãos de 

apenas um player, maior é a facilidade e o incentivo para exercer seu poder de mercado, criando 

barreiras de entrada e/ou reduzindo a eficiência econômica. 

Nesse sentido, a Lei 12.529/2011 prevê como infração econômica no art. 36, II, o domínio 

de mercado relevante de bens ou serviços, independentemente de culpa e ainda que não seja 

alcançado no caso concreto. O parágrafo primeiro do referido artigo afasta a caracterização de 

ilícito quando a conquista do mercado decorrer de processo natural fundado na eficiência do 

agente econômico em relação aos demais players. Do contrário, seria um grande desincentivo 

ao desenvolvimento de companhias, punindo-as por seu avanço e eficiência, em total 

adversidade ao preceito da livre-concorrência esculpido no caput do art. 170, da Constituição 

da República. 

De toda forma, não obstante o conceito de “domínio de mercado relevante” seja preenchido 

de acordo com as teses econômicas outrora expostas, averiguando barreiras de entrada e 

substituição de bens ou serviços, o parágrafo segundo do dispositivo traz duas hipóteses de 

presunção relativa (iures tantum) de exercício de posição dominante, quais sejam: i) quando 

uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as 

condições de mercado; ii) quando houver controle de 20% ou mais do mercado relevante, 

podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia. 
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Quanto à segunda hipótese, mesmo apresentando noção fechada e determinada sobre o 

mercado através de porcentagem definida em lei (20%), também acompanha consigo uma 

exceção de readequação do valor para determinados setores da economia. Trata-se de 

importante regra de flexibilização, tendo em vista que é impossível pressupor a igualdade 

absoluta entre todos os tipos de mercado. Mesmo assim, não foi encontrada qualquer portaria 

ou regulamento complementando o referido dispositivo até a data de conclusão do presente 

trabalho. 

 

2.2. Características Econômicas dos Dados 

 

O primeiro capítulo do presente trabalho teve como escopo estabelecer uma definição geral 

do Big Data e de conceitos correlatos. Nesse momento os dados ora estudados serão aplicados 

na lógica econômica e merecerão nova análise de acordo com sua importância no mercado, a 

fim de preparar futura análise concorrencial da temática. Assim, o presente capítulo terá como 

objetivo esgotar o comportamento dos dados no plano econômico, atentando-se para eventuais 

divergências doutrinárias. 

 

a) Dados como insumos 

 

A revolução do Big Data fomenta uma completa releitura na organização empresarial, 

abrangendo fatores como cadeia de produção, inovações, público alvo, parcerias, entre muitos 

outros. A moeda adotada por este sistema são os dados, que com sua variedade, velocidade e 

volume podem agilizar diversos procedimentos e, consequentemente, aumentar a receita da 

companhia em questão. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a coleta, análise e uso de dados podem 

funcionar como empresa, onde o objeto social de determinada atividade constitua a produção e 

venda de dados ou sua mera revenda. São as chamadas data brokers ou corretoras de dados, as 

quais colhem dados online ou offline, normalmente sem percepção ou sequer consentimento do 

usuário. Como exemplo dessas companhias, citam-se: Acxiom, Corelogic, Datalogix, eBureau, 

ID Analytics, Intelius, PeekYou, Rapleaf, and Recorded Future47. Trata-se de um nicho muito 

                                                
47 MIRANI, Leo; NISEN, Max. The nine companies that know more about you than Google or Facebook. Quartz, 

27 mai. 2014. Disponível em: <https://qz.com/213900/the-nine-companies-that-know-more-about-you-than-

google-or-facebook/>. Acesso em: 28 out. 2017. 
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pequeno e ainda em desenvolvimento, mas que já despertou preocupação na FTC, que apontou 

graves falhas de transparência e abusos de privacidade48. 

Não obstante a existência destas empresas, a parcela mais significativa dos empresários 

utiliza dados como insumos em suas atividades49, ou seja, como um dos meios para qualificar 

e melhorar seus próprios produtos e serviços.  

Como exemplos, citam-se Google e Amazon. As pesquisas, e-mail (Gmail), serviço de 

vídeo (Youtube), serviço de localização (Google Maps) e demais serviços do Google 

constituem sua atividade, ao passo que os dados dos usuários servem como fatores para 

entender os anseios dos usuários, direcionar publicidades personalizadas, desenvolver 

algoritmos, melhorar o serviço, dentre outras funções. Igualmente, a Amazon tem como 

atividade a venda de produtos, mas coleta dados de seus consumidores para melhorar sua 

plataforma, aperfeiçoar a experiência dos usuários, direcionar produtos e publicidade. 

A principal questão que gira em torno da classificação de dados como insumos é aferir 

se constituem insumos principais e indispensáveis ou apenas mais um tipo de insumo. Em 

recente artigo do Centro de Regulação Europeia (Centre on Regulation in Europe – CERRE) o 

papel de dados como mero insumo foi elevado ao patamar de princípio na análise da 

concorrência de dados: 

 

The first principle is that data are one input, which is important but not unique, to 

developing successful applications and algorithms. Other inputs are also important,  
such as skilled and creative labour force (in particular computer scientists and 

engineers), capital and distribution channels50. 

 

Portanto, em conclusão, quanto às companhias que não têm na venda de dados seu 

objeto social, é possível afirmar que os dados constituem mero insumo dentro da atividade 

econômica, dentre diversos outros disponíveis e também relevantes. Entretanto, isso não 

significa afirmar que os dados não possuam qualquer relevância concorrencial, principalmente 

                                                
48 FTC. FTC Recommends Congress Require the Data Broker Industry to be More Transparent and Give 

Consumers Greater Control Over Their Personal Information. 27 mai. 2014. Disponível em: 
<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/05/ftc-recommends-congress-require-data-broker-

industry-be-more?utm_source=govdelivery>. Acesso em: 29 out. 2017. 
49 EUROPEAN COMMISSION. Staff Working Document on the free flow of data and emerging issues of the 

European data economy. 2017. p. 15. Disponível em: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-

working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy>. Acesso em: 29 out. 2017. 
50 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre; GRAEF, Inge. Big Data and Competition Policy: Market Power, 

personalized pricing and advertising. Centre on Regulation in Europe, 2017. p. 7. Tradução Livre: “O primeiro 

princípio é que dados são apenas um insumo, os quais são importantes mas não únicos para desenvolver boas 

aplicações e algoritmos. Outros insumos também são importantes, como força de trabalho criativa e habilidosa 

(cientistas da computação e engenheiros, em especial), capital e canais de distribuição”.  
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quando se pensa na introdução de novo player no setor de pesquisas online ou de redes sociais; 

a quantidade de informações detidas pelo Facebook e Google, por exemplo, mostra quão 

relevantes e valiosos são os dados, mas trata-se de uma análise caso a caso, a depender da 

configuração do mercado relevante. 

 

b) (Não) Exclusivos 

 

Ao pesquisar sobre o fenômeno do Big Data, é comum encontrar artigos afirmando que 

os dados são não exclusivos. Significa dizer que ninguém controla todas as informações do 

mundo, que nenhum servidor está impedido de encontrar e analisar os mesmos dados que outro. 

Como ressalta Andres Lerner, não haveria que se falar em contrato prévio com usuários, onde 

cláusulas específicas estabelecem que estes não poderão ceder seus dados para outrem, 

tampouco estruturas de preço, com descontos de fidelidade, limitando o compartilhamento de 

dados51. 

Um dos principais argumentos para afastar a exclusividade dos dados seria o fenômeno 

do “multi-homing” ou multifornecimento. Na ciência da computação, o termo remete à prática 

de determinados servidores de Internet estarem conectados a mais de uma rede, havendo falha 

em uma delas, a conexão continua por meio de outra52. Entretanto, na seara concorrencial e da 

proteção de dados, o termo ganhou uma releitura a partir da perspectiva do usuário, 

caracterizando-se quando um mesmo usuário compartilha dados com vários servidores. Como 

exemplo, cita-se determinada pessoa que utiliza Google Maps e Waze, Facebook Messenger e 

WhatsApp, Google e Yahoo!. 

Assim, no entendimento de Daniel Sokol e Roisin Comerford, o compartilhamento 

recíproco de dados com múltiplas plataformas através do mesmo usuário faria com que se 

afastasse qualquer resquício de exclusividade da informação, de modo a reduzir o poder de 

mercado na respectiva área53. 

Por outro lado, existem autores que defendem a configuração de exclusividade dos 

dados no caso concreto, refutando a tese ora apresentada. Artigo publicado CERRE apresenta 

                                                
51 LERNER, Andres. The Role of “Big Data” in Online Platform Competition. 2014. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482780>. Acesso em: 29 out. 2017. 
52 EUROPEAN COMMISSION. 2003/790/CE: Decisão da Comissão, 28 jun. 2000 (Processo COMP/M.1741 — 

MCI WorldCom/Sprint). – A comissão europeia explica o conceito de multihoming à luz da tecnologia da 

informação no ponto 34 do procedimento. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX:32003D0790>. Acesso em: 29 out. 2017. 
53 SOKOL, Daniel; COMERFORD, Roisin. Antitrust and Regulating Big Data. University of Florida Levin 

College of Law Research Paper No. 16-40. 2016. p. 9. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2834611>. 

Acesso em: 29 out. 2017. 
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a existência de três barreiras que contribuem para a exclusividade dos dados: i) barreiras 

técnicas; ii) barreiras legais; iii) barreiras contratuais54. 

As barreiras técnicas seriam as dificuldades ou impossibilidade em coletar dados, como 

as técnicas de criptografia, bem como o baixo desenvolvimento de algoritmos em comparação 

com os algoritmos complexos e repletos de dados para avanço contínuo das grandes 

companhias. 

Por sua vez, as barreiras legais referem-se aos casos de dados pessoais e políticas de 

privacidade, onde o ordenamento jurídico impõe a observação de determinadas normas e 

princípios quando da relação entre usuário, dados pessoais e fornecedor. Trata-se de uma 

consequência dos preceitos de privacidade e boa-fé objetiva (confiança), extraído do princípio 

da proteção de dados pessoais presente no art. 3º, II, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet). Impede-se, portanto, que os dados outrora colhidos sejam livremente difundidos a 

terceiros ao bel-prazer da plataforma digital. 

Os dados pessoais coletados não podem ser livremente fornecidos a terceiros, salvo 

mediante consentimento livre, expresso e informado, nos termos do art. 7º, VI, da referida lei. 

Daí a suprema importância de ler os termos e condições de uso dos serviços e produtos 

oferecidos online, visto que incidem diretamente sobre a esfera pessoal dos usuários. No mais, 

o processo da cadeia de valor do Big Data, qual seja,  coleta, uso, armazenamento, análise de 

dados deverá ser informada e respeitará a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas 

envolvidas, à luz do art. 7º, VII, e art. 10, do Marco Civil. Salienta-se que à data do término do 

presente trabalho o PL nº 5.276/2016, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, estava 

pendente de análise pelo plenário da Câmara dos Deputados. 

 Por fim, as barreiras contratuais referem-se ao próprio contrato firmado entre usuário e 

fornecedor de serviços ou produtos, mormente através da observação das cláusulas e 

disposições dos termos e condições de uso e privacidade, respeitadas as disposições legais. 

 Por conseguinte, é possível concluir que os dados podem, sim, ser considerados 

exclusivos, ora porque as companhias não podem compartilhá-los (legamente), ora porque não 

querem fazê-lo. Ainda que diversos players tenham acesso aos mesmos usuários, jamais 

conseguirão colher dados exatamente iguais entre si. Os dados não configuram bens fungíveis 

e é aqui que nasce seu valor.  

                                                
54 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre; GRAEF, Inge. Big Data and Competition Policy: Market Power, 

personalized pricing and advertising. Centre on Regulation in Europe, 2017. p. 30. 
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Exemplo dessa corrida por dados únicos e exclusivos pode ser observado no conflito 

entre Apple e o App do periódico Financial Times55 em 2011. No caso, o aplicativo em questão 

transferia os usuários para uma página em navegador quando da assinatura do jornal, ao passo 

que a Apple exigia que este processo se desse exclusivamente via AppStore. Basicamente, 

tratou-se de uma disputa por dados, onde o Financial Times exigia a exclusividade de 

informações sobre seus assinantes. No final, a Apple decidiu por excluir o aplicativo de sua 

loja, mas, ainda em 2017, passados mais de 6 anos, o periódico decidiu ceder às exigências 

estabelecidas56. 

Se todas as companhias tivessem livre acesso às informações, como se bens públicos 

fossem, não haveria que se falar em valor em sua coleta, análise e utilização. O valor dos dados 

nasce da escassez. 

 

c) Onipresentes, baixo-custo e amplamente disponíveis 

 

Nos dizeres de Daniel Sokol e Roisin Comerford, os dados são onipresentes, baratos e 

fáceis de coletar57. Isto, porque os usuários deixam pegadas digitais de forma contínua, de tal 

forma que qualquer novo player pode ter acesso a grande quantidade de informações na data 

de seu ingresso no mercado. Ademais, Joe Kennedy aponta como fator principal dessa grande 

disponibilidade de dados a existência de um crescente mercado de data brokers (corretores de 

dados) que coletam e vendem dados frescos58. 

Assim, a distribuição e processamento do Big Data possui custo marginal tendente a 

zero à medida que a multiplicidade de dados deixadas pelos usuários abre um leque de opções 

aos players para coletar dados e informações diversas para desenvolvimento de suas 

atividades59. 

                                                
55 REUTERS STAFF. Financial Times pulls its apps from Apple Store. Reuters, 31 ago. 2011. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/article/us-apple-ft/financial-times-pulls-its-apps-from-apple-store-
idUSTRE77U1O020110831>. Acesso em: 29 out. 2017. 
56 HEBBARD, D. B. They’re back! After six year absence, Financial Times releases new app into Apple’s App 

Store. Talking New Media, 7 ago. 2017. Disponível em: <http://www.talkingnewmedia.com/2017/08/07/theyre-

back-six-year-absence-financial-times-releases-new-app-apples-app-store/>. Acesso em: 29 out. 2017. 
57 SOKOL, Daniel; COMERFORD, Roisin. Antitrust and Regulating Big Data. University of Florida Levin 

College of Law Research Paper No. 16-40. 2016. p. 10. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2834611>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
58 KENNEDY, JON. The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown. 

Information Technology & Innovation Foundation. 2017. p. 10. 
59 Ibid. 
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Antes de apresentar posicionamento contrário, é importante comentar sobre o caso 

Twitter vs PeopleBrowser60.  O Twitter é uma rede social onde usuários podem criar contas e 

publicar textos de até 140 caracteres, tweets, os quais, via de regra, podem ser acessados por 

qualquer internauta que acessar o site, seja ele cadastrado ou não. Por sua vez, PeopleBrowser 

é uma companhia que pratica análise e revenda de dados. Entre as referidas sociedades havia 

um contrato de livre acesso ao “Twitter Firehose”, uma plataforma que agrupa 100% das 

publicações do twitter e as divide de acordo com critérios selecionados (v.g. personalidade, 

gostos musicais, interesse em produtos). 

Na casuística, pagava-se 1 milhão de dólares anualmente para obter acesso ao Twitter 

Firehose, até que o Twitter decidiu rescindir unilateralmente o contrato e a PeopleBrowser a 

pleitear a continuidade de acesso à plataforma de dados por prazo razoável. Entretanto, uma 

pergunta entoa: se os dados do Twitter são de livre acesso a qualquer pessoa, porque a 

PeopleBrowser pagava tamanho valor nessas mesmas informações?  

A questão remonta aos “v’s do Big Data. Não se estava pagando para acessar quaisquer 

dados, mas sim os dados separados por critérios e já analisados para venda imediata; o valor 

nasce da incrível velocidade e variedade no acesso às informações. Assim, recuperando o 

retratado por Daniel Sokol e Roisin Comerford, ainda que haja grande quantidade de pegadas 

de usuários por toda rede, não é possível afirmar que os dados são todos onipresentes, baratos 

e de rápido acesso. É preciso distinguir dados crus dos dados analisados dentro da cadeia de 

valor do Big Data. 

 Nesse contexto, Maurice Stucke e Allen Grunes defendem que o fato de existir grande 

número de plataformas online gratuitas não deve apagar o fato de haver investimentos 

bilionários para sua manutenção61. Ocorre que ninguém investiria em determinado produto ou 

serviço se não pudesse auferir o mínimo de retorno com isso. E a moeda de troca é de fácil 

percepção: domínio de dados para vantagens competitivas. 

 

d) (Não) Concorrenciais e com baixa barreira de entrada 

 

 A não rivalidade dos dados demonstra que o grau de consumo de um recurso não afeta 

o potencial deste mesmo recurso atender ao interesse de outros, sem implicar no aumento de 

                                                
60 OLANOFF, Drew. Twitter Settles With PeopleBrowsr, Gives The Company Firehose Access Until The End Of 

The Year. TechCrunch, 25 abr. 2017. Disponível em: <https://techcrunch.com/2013/04/25/twitter-settles-with-

peoplebrowsr-gives-the-company-firehose-access-until-the-end-of-the-year/>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
61 STUCKE, Maurice; GRUNES, Allen. No Mistake About It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big 

Data. The Antitrust Source. 2015. p. 8. 
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valor marginal com sua exploração por terceiros62. Ou seja, os dados podem ser usados 

múltiplas vezes por múltiplos players sem perder seu valor, permitindo que as barreiras de 

entrada no mercado sejam baixas enquanto possível que todos concorram entre si em nível de 

igualdade de condições de insumo. 

 Os argumentos acerca da presente característica se confundem com aqueles explorados 

acerca da não exclusividade e da onipresença dos dados, atentando-se para a grande gama de 

pegadas de informações deixadas pelos usuários, bem como para a existência do fenômeno do 

multi-homing. 

 Ocorre que, ao considerar os dados como não exclusivos e não concorrenciais, seria o 

mesmo que concluir que se tratam de bens públicos de livre acesso por todos, o que é uma 

grande falácia. Se assim fosse, porque grandes empresas como Facebook e Google investiriam 

milhões em seus serviços? Além disso, porque está se observando um constante aumento no 

número de concentrações societárias baseadas em dados63, se as companhias podem livre e 

facilmente adquirí-los individualmente? 

 A OECD, em artigo sobre Big Data, relatou que a difusão de tecnologias de Cloud 

Computing, que permitem o armazenamento em massa de dados na chamada “nuvem” 

(plataforma criada por diversos computadores interligados em rede), favoreceu a redução das 

barreiras de entrada no mercado em prol de pequenos empresários e start-ups64. Entretanto, ao 

mesmo tempo que tal informação é procedente, ela também desvia o caráter de exclusividade 

dos dados ora instaurado pelas barreiras legais, técnicas e contratuais, bem como coloca a 

tecnologia de armazenamento como insumo fundamental para ingresso no mercado. 

 Uma pequena start-up que quiser desenvolver serviços de busca online terá imensa 

dificuldade (senão impossível) para alcançar um mínimo patamar de desenvolvimento e 

estabilidade, ainda que os dados estejam dispersos por toda rede. Isso ocorre porque Google, 

Yahoo!, Baidu e outras plataformas gozam de um ciclo constante de coleta de dados frescos, 

análise e melhoria do serviço para manter e atrair usuários, que novamente fornecerão dados 

frescos.  

                                                
62 OECD. Data-driven Innovation for Growth and Well-being. 2014. P. 24. Disponível em: < 

https://www.oecd.org/sti/inno/data-driven-innovation-interim-synthesis.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
63 Segundo dados divulgados pela União Europeia, houve um aumento de mais de 100% no número de fusões 

envolvendo companhias movidas por dados entre 2008 e 2013, subindo de 55 para 134 – EUROPEAN DATA 

PROTECTION SUPERVISOR. Report of workshop on Privacy, Consumers, Competition and Big Data. 2014. 

Disponível em: <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-07-11_edps_report_workshop_big_data_ 

en.pdf>. Acesso em: 01. Nov. 2017. 
64 Ibid, p. 49. 
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É necessário compreender que as tecnologias de armazenamento ou de processamento, tal 

qual os complexos algoritmos, são apenas meras ferramentas que não possuem qualquer 

importância ou função sem a existência de dados para processamento. Os dados, portanto, 

figuram como o insumo principal para desenvolvimento econômico das companhias, razão pela 

qual estas investem em sua colheita direta, ainda que por meio de aplicativos oferecidos ao 

público de forma gratuita. 

 

2.3. Network Effects e Feedback Loops 

 

Em mercados guiados pelo máximo aproveitamento do binômio usuários-dados, é de suma 

importância analisar a relevância dos network effects (ou efeitos de rede). Em apertada síntese, 

o referido fenômeno se dá quando o uso de determinado produto ou serviço por novos usuários 

aumenta seu valor para os atuais usuários. Ou seja, o nível de interesse no uso da plataforma é 

diretamente proporcional à quantidade de usuários que dela também façam parte. Desse efeito, 

são beneficiados tanto os utilizadores, com um produto ou serviço onde pode encontrar pessoas 

de seu interesse e círculo social, como os próprios fornecedores através do maior acúmulo de 

dados relevantes para direcionar publicidade e/ou promover melhorias na plataforma. 

Uma das consequências diretas dos network effects é a ocorrência de feedback loops (ou 

ciclos de feedback), um termo usual no meio econômico que se refere à interdependência 

constante e intermitente entre entradas e saídas. Em se tratando de empresas movidas por dados, 

os usuários fornecerão dados, que serão analisados e utilizados para melhorar a plataforma e a 

experiência do usuário, o que fará com que novas pessoas consumam o produto ou serviço, 

fornecendo novos dados e fechando um ciclo infinito. 

A presente análise passará pela identificação de quatro tipos específicos de efeitos de rede: 

i) Efeitos clássicos (network effects diretos e indiretos); ii) Efeitos em economia de escala; iii) 

Efeitos em economia de escopo; iv) Efeitos em plataformas de dois lados (Spill-over effects). 

 Em primeiro lugar, os efeitos clássicos podem ser subdivididos em diretos e em 

indiretos65.  

São diretos os efeitos que nascem quando o valor de um produto deriva diretamente da 

quantidade de usuários. O exemplo mais fácil de ser compreendido é o Telefone, uma vez que 

só haverá sentido em adquirir um aparelho de telecomunicação se outras pessoas também o 

tiverem, do contrário, não se poderá comunicar com ninguém. Um exemplo mais atual é o 

                                                
65 OECD. Data-driven Innovation for Growth and Well-being. 2014. P. 31. Disponível em: < 

https://www.oecd.org/sti/inno/data-driven-innovation-interim-synthesis.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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Whatsapp, aplicativo de conversas via smartphone e computador, onde a experiência do usuário 

somente será válida quando seu ciclo social de interações estiver presente na plataforma. 

São indiretos os efeitos que nascem da relação direta usuário-usuário, mas cujo acréscimo 

de valor ultrapassa a mera experiência de uso para alcançar outros fatores da mesma plataforma, 

tal qual oportunidades para publicidade ou investimento. Um exemplo seria a criação do DVD, 

através da qual, com a aderência de vários consumidores ao produto, diversas companhias se 

interessaram em criar mídias para a plataforma. Outra experiência seria a criação de sistemas 

operacionais, como o Windows e o iOS, onde produtores de programas e aplicativos buscarão 

adaptar sua programação de acordo com a respectiva plataforma com o fim de atingir o nicho 

onde se concentra o maior número de potenciais consumidores. 

Em segundo lugar, os efeitos podem derivar da economia de escala. Trata-se de um conceito 

que verifica diluição de custos fixos quando há maior nível de produção do bem66. Em termos 

de dados, quanto mais pessoas contribuírem com informações, mais a companhia poderá 

melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços, mais usuários serão atraídos, mais dados 

serão colhidos para melhorar mais ainda a qualidade dos seus produtos e serviços, atraindo 

ainda mais usuários67 – em um contínuo ciclo de feedback. Assim, o cerne dos efeitos dos dados 

em escala é a produção, que pode ser materializada pela maior qualidade e utilidade de produtos 

e serviços sob o aspecto digital. 

Em terceiro lugar, os efeitos também se originam da economia de escopo. Aqui, concentra-

se no custo médio de produção de uma variedade de bens68. No universo dos dados, significa 

dizer que a companhia colherá a variedade de informações deixadas pelos usuários em sua 

plataforma para melhorar a qualidade do seu produto ou serviço, que atrairá novos usuários 

para fornecer novos dados e permitirá posteriores e contínuas melhorias na plataforma69. 

Denota-se, portanto, que o foco da presente análise é a colheita de dados variados para um 

melhor desenvolvimento do mercado. 

Insta ressaltar que as noções de escala e escopo normalmente são trabalhadas em conjunto, 

uma vez que a colheita de variedade de dados tem como objetivo imediato, além da busca de 

lucro para o empresário, a melhoria da qualidade e utilidade da plataforma, em vistas de manter 

o ciclo de feedback em pleno funcionamento. 

                                                
66 COUTINHO, Sérgio Mendes Botrel. Fusões e Aquisições. Saraiva: São Paulo, 2016. P. 30. 
67 STUCKE, Maurice; GRUNES, Allen. Big Data and Competition Policy. Oxford University Press. 2016. p. 170. 
68 Ibid, p. 31. 
69 Ibid, p. 186. 
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Em quarto lugar, estão os chamados spill-over effects, observados nas plataformas de dois 

lados, os quais ocorrem quando o crescimento de usuários em uma face permite o 

desenvolvimento de atividades de publicidades em outra, que poderá atrair mais usuários e, por 

conseguinte, formar um ciclo contínuo. Dentre diversos exemplos de plataformas de dois lados, 

é possível mencionar o Google, o qual fornece serviço de busca gratuito, mas aferiu 88% de 

sua receita através de publicidade em 201670. 

Uma vez apresentados os efeitos de rede, procede-se à análise de suas consequências 

práticas na concorrência. 

Sokol e Comerford defendem que, na maioria dos casos, a qualidade dos serviços depende 

de forma mínima (ou sequer depende) dos dados dos usuários, de modo que a existência de 

feedback loops seria improvável71. Isso, porque a colheita de dados é apenas um dos meios de 

insumos possíveis entre diversos outros, como a compra de dados via data brokers, afastando 

a necessária relação de dados e efeitos de rede. Ademais, compreendem que feedback loops não 

impedem que outros players com tecnologias disruptivas façam com que os usuários migrem 

de plataforma. 

Não obstante os autores apresentem críticas consistentes, as mesmas não procedem por 

ausência de compreensão sobre o panorama geral das plataformas de dois lados, em específico. 

Quanto à menor importância dos dados, não é isso que se observa atualmente. Consoante 

lição de Maurice Stucke e Allen Grunes, a qualidade dos algoritmos e outras ferramentas de 

processamento são menos importantes do que o acesso direto e imediato a uma gama de dados72. 

Ainda que um novo player detenha o mais avançado e complexo dos algoritmos, jamais 

alcançará o patamar de compreensão do mercado e de vantagem competitiva que gigantes como 

Google e Facebook possuem, as quais têm acesso a informações de milhões de usuários por 

todo o globo.  

Além disso, do ponto de vista econômico, é muito mais rentável explorar os dados através 

do próprio serviço do que fazê-lo através de data brokers, mas para isso, é necessário ter um 

mínimo de usuários para alcançar os benefícios dos efeitos de rede. 

A grande variedade e volume de dados coletados em grande velocidade demonstra um 

evidente poder de mercado e faz com que as barreiras de entrada sejam cada vez mais restritas. 

No Brasil, por exemplo, se determinado empresário tiver interesse em abrir uma rede nacional 

                                                
70 GOOGLE INC. Annual Report Pursuant to Selection 13 or 15(d) of Securities Exchange Act of 1934.  United 

States Securities and Exchange Commission. 2016. p. 10. Disponível em: 

<https://abc.xyz/investor/pdf/20161231_alphabet_10K.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
71 STUCKE, Maurice; GRUNES, Allen. Big Data and Competition Policy. Oxford University Press. 2016. p. 21. 
72 Ibid, p. 201 
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de livrarias, terá grande dificuldade em avançar e se estabelecer no mercado, uma vez que 

grandes sociedades como Saraiva, Submarino e Americanas contam com grande número de 

dados sobre seus clientes, com suas preferências, personalidades, condição financeira, entre 

outras características importantes para a manutenção da empresa. O cenário fica muito mais 

claro quando se pensam em setores de tecnologia, como uma distante concorrência sobre 

aplicativos de mensagem, como o Whatsapp. 

 Nesse sentido, Stucke e Grunes reiteram que os network effects e feedback loops 

ocorrem, sim, e mais do que isso, armam campo fértil para a prática de comportamento 

anticompetitivo e manutenção ilegal de monopólio73. Os órgãos antitruste da França e da 

Alemanha chegaram a conclusão similar: 

 

In such context data collection and exploitation could possibly also reinforce network 

effects, when increase in a firm’s user share enables it to collect more data than its 

competitor, leading to higher quality products or services and further increases in 

market shares74. 

  

Os efeitos de rede terminam por ficar mais resistentes e exclusivos. De fato, sempre é 

possível que novos players tragam novas tecnologias para concorrer no mercado, como foi o 

caso do Waze, por exemplo, o qual foi comprado pela Google em 2013. Entretanto, dois fatores, 

terminam por deixar mais difícil a permissividade no mercado. O primeiro seria a alta barreira 

de entrada com dificuldades de angariar usuários e colher dados. O segundo, que será alhures 

explicado, recai sobre fatores de economia de comportamento dos usuários, onde estes, mesmo 

diante de melhores e mais avançadas tecnologias, terminam por utilizar aquilo que todo seu 

ciclo social também usa e lhe deixa minimamente confortável. Nem sempre é a melhor escolha 

atribuir ao consumidor o caráter de principal agente a perceber mudanças importantes no 

cenário concorrencial. 

Cumpre ressaltar que todos os fatores aqui apresentados devem ser levados em consideração 

no momento de delimitação do mercado relevante e do exercício de poder de mercado, ainda 

que deixem a análise muito mais complexa. A questão principal evade a mera análise sobre o 

produto final dos empresários e adentra sobre o insumo comum entre eles, os dados, o que faz 

com que players até então distantes, como uma rede social e um serviço de mapas e localização, 

                                                
73 Ibid, p. 204. 
74 AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE; BUNDESKARTELLAMT. Competition Law and Data. 10 mai. 2016. p. 

28. Tradução livre: “Nesse contexto, a coleta e exploração de dados poderiam também reforçar os efeitos de rede, 

quando o aumento no compartilhamento de usuários permite coletar mais dados do que seu concorrente, levando 

a produtos ou serviços de maior qualidade e a aumentar ainda mais o percentual de participação no mercado”.  
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compitam entre si em busca de usuários e, por conseguinte, dados. Avança-se, nas palavras de 

Ana Frazão, de uma “concorrência pelos mercados” para uma verdadeira “concorrência nos 

mercados” 75. 

 

 

2.4. É possível definir um mercado relevante de dados? 

 

Não é coerente apresentar críticas e releituras a premissas consolidadas sem o devido 

contraponto. Uma vez evidenciadas as características peculiares de um mercado movido por 

dados, é de suma importância apontar as diretrizes que devem pautar a análise dos agentes 

antitrustes quando diante de um controle de condutas ou de concentração nesse contexto. 

Como ora apresentado, num mercado comum guiado por preços, dentre testes matemáticos 

e econômicos, também é considerado o potencial de substitutibilidade do produto ou serviço 

envolvido, resguardadas as semelhanças sobre a qualidade, preço e uso. 

Entretanto, a lógica do Big Data subverte este cenário, uma vez que grande parte dos 

produtos ou serviços são oferecidos de forma gratuita, através da cobrança de preço simbólico, 

ou simplesmente através de uma plataforma de vendas. A moeda de troca por toda tecnologia 

oferecida são os dados dos usuários, os quais são revertidos em potenciais de lucratividade para 

o empresário através da cadeia de valor do Big Data. Ocorre que os dados não podem ser 

considerados como produto, mas como meros insumos – ressalvada a hipótese dos data brokers. 

Isso poderia levar à conclusão que grandes empresários como Google e Facebook não 

concorreriam na prática, pois os dados seriam meros meios e, enquanto um visa como atividade 

principal a ferramenta de buscas, o outro se dedica ao desenvolvimento de redes sociais; objetos 

sociais completamente distintos. Todavia, não obstante o meio, ambas as empresas possuem 

finalidade idêntica, qual seja, manter e ampliar seu círculo de usuários para capturar cada vez 

mais dados, desenvolvendo sua plataforma e utilizando as informações coletadas para fins 

lucrativos, como a publicidade. 

A substitubilidade, antes de ser aplicada apenas aos produtos e serviços, deve também ser 

considerada na lógica do Big Data: em qual grau os dados constituem forma de ingresso e 

manutenção no mercado? É possível instaurar um monopólio de dados na análise? 

Assim, seria incoerente afastar o potencial de competitividade quando há, de fato, uma 

competição por coleta de dados. O mercado relevante do Big Data coloca o objeto em segundo 

                                                
75 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 144. 
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plano e guia sua atenção para os insumos, ou seja, os dados. Nesse contexto, Inge Graef aduz 

que “a potential market for the platform as a whole can be defined consisting of the data needed 

to provide services to users and advertisers” 76. 

Assim, deixando o objeto social dos empresários para um segundo momento, primeiro é 

necessário identificar quais dados são relevantes para os players em análise. Dentro da cadeia 

de valores do Big Data, sói identificar qual é o momento de maior relevância econômica e 

concorrencial: coleta, armazenamento, análise ou uso dos dados. É importante ressaltar que na 

maioria dos casos é possível que mais de um ponto da cadeia seja levado em consideração, 

senão todos eles, mas, ainda assim, é salutar delimitar o âmbito de análise para um estudo 

minucioso e livre de equívocos. Assim, a partir dessa análise, é possível estabelecer premissas 

sobre o objetivo do ato de concentração, compreendendo os interesses envolvidos. 

Enquanto uma plataforma de pesquisas e uma plataforma de vendas online podem preencher 

a cadeia de dados por inteiro, tanto visando a coleta de dados, quanto convertendo as 

informações colhidas em publicidade, é ainda possível estabelecer qual momento ressalta como 

de maior relevância. Assim, em um serviço de pesquisas a análise dos dados possui maior 

preponderância, uma vez que o estudo sobre as informações deixadas pelos usuários permitirá 

o desenvolvimento do algoritmo de buscas e, por conseguinte, o aperfeiçoamento da 

plataforma. Por outro lado, uma plataforma de vendas online terá maior interesse no uso dos 

dados, de tal forma que transformará as informações deixadas pelos visitantes ou consumidores 

em potenciais de compra através do direcionamento individual de publicidade. 

Além disso, reitera-se a relevância dos feedback loops e network effects na definição do 

mercado relevante. A falsa percepção sobre a portabilidade de dados dentro da lógica do multi-

homing pode levar à equivocada conclusão de que os usuários podem optar livremente por 

substituir o uso do produto ou serviço em questão, não havendo que se falar em poder de 

mercado pela ampla gama de players no mesmo mercado. Entretanto, uma forte consolidação 

de dados pode fazer com que os usuários se prendam à plataforma e continuem utilizando o 

serviço, fornecendo mais dados e fomentando os efeitos de rede, ainda que os concorrentes 

ofereçam melhor serviço. Nesse sentido, a JFTC faz importante observação: 

 

However, even when data portability is officially ensured, if network effects are fully 

functioning, for example, the degree with which market power is actually reduced 

would probably be considerable variation depending on factor such as the scope of 

                                                
76 GRAEF, Inge. Market Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms. World Competition 

38, no. 4, 2015: 473-506. Tradução livre: “Um potencial mercado para plataformas como um todo pode ser 

definido consistindo nos dados necessários para prover serviços para usuários e anunciantes”.  
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the data that can be transferred and flexibility in the file formats that can be 

produced.77 

Nesse sentido, conforme estudo aqui apresentado, é possível chegar a conclusões idênticas 

àquelas expostas pelo CERRE, onde a determinação do mercado de relevante de dados passará, 

necessariamente, pela configuração de três princípios básicos78. 

O primeiro princípio determina que dados são insumos, os quais são importantes, mas não 

únicos para determinar o funcionamento de plataformas e algoritmos. Nesse primeiro momento 

é necessário ponderar sobre a relevância do objeto social buscado pelo empresário e sobre a 

relevância dos dados dentro e fora de seu âmbito de atuação. É importante observar a 

importância dos dados como potencial barreira de ingresso no mercado, bem como seu 

potencial de escassez com o consequente grau de impacto na concorrência. 

O segundo princípio estabelece que a cadeia de valores do Big Data gera vários efeitos de 

rede diretos e indiretos que precisam ser observados pelas autoridades antitruste. Diferente de 

mercados comuns que não se guiam por dados, o Big Data foca sua atenção para a coleta, 

armazenamento, análise e uso de dados, os quais dependem de forma imediata da quantidade e 

variedade de informações fornecidas pelos usuários. Quanto mais pessoas, mais dados. Quanto 

mais dados coletados por um só player, maior a escassez e maior a possibilidade de limitação 

das barreiras de entrada. 

O terceiro princípio indica que cada sistema de dados e algoritmo são diferentes e devem 

ser analisados caso a caso. De fato, é impossível delimitar uma regra geral aplicada a todo e 

qualquer caso, principalmente, porque sequer a análise comum de mercado relevante comporta 

regras exatas, muito pelo contrário. Em um cenário movido por competidores com objetos 

sociais tão distintos, é imprescindível que o estudo sobre os insumos comuns entre eles (os 

dados) percorra por uma análise minuciosa e casuística. 

Portanto, já estabelecidas as premissas de análise do mercado relevante movido por dados, 

deve-se identificar quais são os principais aspectos da cadeia de valor do Big Data que se 

sobressaem e o grau de relevância e prescindibilidade dos dados nos mercados. Ultrapassada 

estas etapas, o aspecto objetivo avançará para o produto ou serviço propriamente explorado 

pelas partes, bem como para aspectos geográficos e outros que analisem aspectos econômicos 

                                                
77 JAPANESE FAIR TRADE COMMISSION. Report of Study Group on Data and Competition Policy. 2017. p. 46. 

Disponível em: <http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170606.html>. Acesso em: 30 nov. 

2017. Tradução livre: “Entretanto, mesmo quando a portabilidade de dados é oficialmente confirmada, se os efeitos 

de rede estão funcionando por completo, por exemplo, o grau com o qual o poder de mercado é realmente reduzido 

seria provavelmente uma variação considerável, a depender de fatores como o alcance de dados que podem ser 

transferidos e a flexibilidade nos formatos de arquivo que podem ser produzidos”.  
78 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre; GRAEF, Inge. Big Data and Competition Policy: Market Power, 

personalized pricing and advertising. Centre on Regulation in Europe, 2017. p. 7. 
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práticos, como exposto no início de capítulo. Aqui, o mercado relevante propõe uma subversão, 

a fim de deixar o objeto para um segundo momento quando já determinado os insumos e sua 

importância prática, ainda que diante de partes cujas atividades econômicas sejam 

diametralmente opostas. 

 



3. Concorrendo com o Big Data 

 

Não são apenas as delimitações de mercado relevante e poder de mercado que apontam 

maiores cuidados quando diante de um mercado fomentado por dados, de tal maneira que o 

presente capítulo tem como objetivo explorar as consequências práticas desta concorrência 

específica, tal qual as devidas preocupações e cautelas a serem observadas. Uma vez explorados 

todos os conceitos e temas relevantes envolvendo o Big Data e o direito de concorrência, ao 

final serão analisados casos concretos envolvendo fusões e aquisições movidas por dados 

através de uma percepção crítica sobre a conduta dos órgãos antitruste julgadores.  

 

3.1. Concentrações Societárias 

 

Quando se objetiva apontar a existência de uma operação societária de fusão, cisão,  

incorporação, compra de participações societárias, criação de sociedade de propósito específico 

ou contrato de colaboração, trespasse, - entre outros -  entre dois ou mais empresários, é comum 

que se faça menção a uma atividade de “fusões e aquisições” (mergers and acquisitions). 

Entretanto, como premissa inicial, é necessário compreender que a referida nomenclatura não 

se restringe apenas às fusões ou aquisições de participações societárias, mas, segundo 

magistério de Sérgio Botrel, “identifica o conjunto de medidas de crescimento externo ou 

compartilhado de uma corporação, que se concretiza por meio da ‘combinação de negócios’ e 

de uma organização societária”79.  

De acordo com o art. 90, da Lei 12.529/2011, são considerados atos de concentração aptos 

a ensejar o controle do CADE (observados os requisitos do art. 88, atualizados pela Portaria 

Interministerial nº 994/201280): as fusões, as compras de participação societária, as 

incorporações e os contratos associativos (com ou sem surgimento de sociedade de propósito 

específico). O dispositivo legal apresenta teor amplo a fim de abranger todas as operações 

mencionadas no parágrafo anterior.  

Portanto, quando for aqui mencionado o termo fusões e aquisições, o estará sendo feito em 

seu sentido amplo. 

                                                
79 COUTINHO, Sérgio Mendes Botrel. Fusões e Aquisições. Saraiva: São Paulo, 2016. P. 21. 
80 Art. 1º, Portaria Interministerial nº 994/2012: Para os efeitos da submissão obrigatória de atos de concentração 

a analise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, conforme previsto no art. 88 da Lei 12.529 

de 30 de novembro de 2011, os valores mínimos de faturamento bruto anual ou volume de negócios no país passam 

a ser de: I - R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões de reais) para a hipótese prevista no inciso I do 

art. 88, da Lei 12.529, de 2011; e II - R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) para a hipótese prevista 

no inciso II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011. 
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De toda forma, na seara empresarial e concorrencial, é comum que todo o universo das 

concentrações societárias seja divido em três grandes grupos: i) concentrações horizontais; ii) 

concentrações verticais; iii) concentrações em conglomerado. 

As operações de fusões e aquisições horizontais ocorrem entre dois competidores diretos 

no mesmo mercado relevante. Como exemplos, a par do universo digital, cita-se a aquisição do 

aplicativo de mapas e localização Waze pela Google – detentora do Google Maps -, a aquisição 

do aplicativo de mensagens de texto Whatsapp pelo Facebook – detentor do Facebook 

Messenger. 

Já as operações de concentração vertical envolvem empresários que atuam em diferentes 

etapas de uma determinada cadeia produtiva, numa relação comprador-fornecedor81. A título 

de exemplo, é possível mencionar a aquisição da Tele Atlas, uma fornecedora de dados sobre 

mapeamento digital navegável, pela TomTom, sociedade produtora de aparelhos de navegação 

portátil e de softwares de geolocalização. 

Por fim, os atos de concentração em conglomerado geram pequena dissonância. Uma 

primeira corrente defendida por Paula Forgioni, aponta eles derivam de sociedades que não 

possuem relação de concorrência ou verticalidade82. Por outro lado, seguindo a alínea 91 do 

Guia de Fusões e Aquisições Não-Horizontais da União Europeia, o conglomerado se dá entre 

empresários que são ativos em mercados relevantes próximos, mas que não se encaixam no 

conceito de concentrações horizontais ou verticais83. Cumpre ressaltar que não há definição 

legal, tampouco regulamento do CADE que defina a presente espécie de fusões e aquisições. 

Aqui nasce o problema. 

Há alguns anos, a Google adquiriu duas companhias: NestLabs e Dropcam. A primeira tem 

como empresa a produção de termostatos e detectores de monóxido de carbono, enquanto a 

segunda desenvolvia uma câmera para monitoramento de casas. A princípio, trata-se de uma 

aquisição que não guarda o mínimo de relação com as atividades principais do Google, como 

pesquisa, e-mail, rede social, cloud computing, plataforma de vídeo, entre outros. 

Seguindo a conceituação do Guia de Fusões e Aquisições Não-Horizontais da União 

Europeia, a presente aquisição não se enquadraria em quaisquer das três classificações ora 

apresentadas, logo não haveria que se falar em afronta à concorrência. E, de fato, foi assim que 

                                                
81 GAUGHAN, Patrick. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. John Wiley & Sons: New Jersey, 

2007. p. 13. 
82 FORGIONI, Paula. Fundamentos do Antitruste. Editora RT: São Paulo, 2005. p. 54. 
83 EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council 

Regulation on the control of concentrations between undertakings. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/nonhorizontalguidelines.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
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decidiu a FTC quando da análise da casuística, levando em consideração a disparidade dos 

mercados. 

Ocorre que está sendo especulado que a aquisição da Google não foi em vão e muito menos 

foi distante de seu mercado relevante, uma vez que buscou a aquisição de dados presente, bem 

como futura84 85. Através do sistema de monitoramento e da tecnologia dos termostatos, poderá 

ter controle sobre horários de entrada e saída de casa dos usuários, preferência de temperatura 

e consequências no humor, comportamentos, entre outros fatores que se traduzem em dados 

para desenvolvimento da plataforma86. A situação pode parecer distante ou exagerada, mas 

demonstra o que está se concluindo sobre uma aquisição tão atípica, mas ao mesmo tempo tão 

compreensível na era do Big Data. 

Ademais, quando se pesquisa sobre a presente temática no ordenamento jurídico brasileiro, 

não se encontra qualquer definição de concentrações horizontais, verticais ou conglomeradas. 

Há apenas o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal do CADE (Guia H) com 

força meramente indicativa, carecendo de outro norte relativo a concentrações não-horizontais. 

Isso pode demonstrar um despreparo em relações a casos futuros que envolvam uma 

concentração muito específica, terminando por firmar um leading case sem a devida minúcia. 

 

3.2. Concorrência sem preço  

 

Grande parte da teoria antitruste gira em torno dos efeitos de determinadas condutas sobre 

o preço dos produtos ou serviços, desde se haverá abuso de poder dominante com elevação 

considerável nos seus valores, até se determinado player objetiva emplacar preços predatórios 

para eliminar concorrentes. Entretanto, tal paradigma é incompatível com a atual sistemática 

do mercado de dois lados, onde uma de suas faces normalmente envolve o desenvolvimento de 

uma plataforma gratuita. 

 Exemplos comuns de serviços gratuitos são facilmente identificados. Redes sociais, 

como Facebook, Google+, Instagram, Snapchat. Serviços de pesquisa, como Google, Yahoo!, 

                                                
84 KENNEDY, JON. The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown. 

Information Technology & Innovation Foundation. 2017. p. 89-92. 
85 CHIAPPETTA, Marco. Google Nest Labs' Acquisition Of Dropcam Scares The Heck Out Of Me. Forbes, 23 

jun. 2014. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/marcochiappetta/2014/06/23/google-nest-labs-

acquisition-of-dropcam-scares-the-heck-out-of-me/#56a8e8f15904>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
86 WINKLER, Rolfe; BARR, Alistair. Nest to Share User Information With Google for the First Time. The Wall 

Street Journal, 24 jun. 2014. Disponível em: <https://blogs.wsj.com/digits/2014/06/24/nest-to-share-user-

information-with-google-for-first-time/>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
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Baidu. Plataformas de mídia, como Youtube e Vimeo. Correio eletrônico, como Hotmail, 

Gmail, Yahoo.  

 Além disso, também seria possível incluir plataformas com acesso gratuito, mas cujo 

produto final é adquirido via compra, tal qual Amazon, Mercado Livre, AliExpress, Uber, 

Cabify, entre outros. Seu universo é diferente das plataformas 100% gratuitas, mas cabe 

interpretação semelhante no que não for incompatível. Aqui, qualquer usuário pode entrar na 

plataforma e pesquisar sobre os produtos e serviços que lhe couberem, deixando pegadas na 

forma de dados (ex: produtos mais procurados, localidade com maior número de visitantes) que 

serão colhidos e aproveitados para direcionamento de publicidade e aperfeiçoamento da 

plataforma. 

 Essa mudança de perspectiva sobre economias voltadas para a colheita de dados impõe 

uma releitura imediata sobre as etapas de análise de operações de concentrações societárias, sob 

risco de preterir determinado lado de uma plataforma que tanto é gratuita, como paga. É 

importante perceber que o mais importante são os dados, não o produto final87. 

 Como retratado em momento oportuno, os órgãos antitruste costumam utilizar a técnica 

do “pequeno, porém significativo e não transitório aumento de preços” (small but significant 

and non-transitory increase in price – SSNIP) para averiguar se determinada operação de 

mergers terá chances de instaurar monopólio ou monopsônio. Ocorre que aumentar x% de um 

valor zero, sempre terminará em zero. Aplicar esse pensamento sobre o Facebook faria que 

apenas suas atividades de publicidade fossem analisadas, uma vez que o acesso à rede social “é 

gratuito, e sempre será”88. 

 Nesse sentido, Stucke e Grunes identificam a qualidade como parâmetro ideal deste 

mercado, incluindo o exame sobre proteção de privacidade e sobre inovação89. Para tanto, ao 

invés do SSNIP, aplica-se o SSNDQ: pequeno, porém significativo e não transitório declínio 

na qualidade (small, but significant, non-transitory decline in quality – SSNDQ). Ora, como os 

dados são a moeda de troca do mercado sem preço, questões de privacidade dos usuários e 

qualidade do produto ou serviço ganham maior relevância no caso concreto. 

Assim, por exemplo, imagine-se um cenário onde o Google adquira o Yahoo!. Como 

consequência, os usuários iriam permanecer na plataforma que sempre utilizaram e confiaram, 

fazendo com que a inovação para ingresso no mercado seja desestimulada, bem como que o 

                                                
87 KENNEDY, JON. The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown. 

Information Technology & Innovation Foundation. 2017. p. 103. 
88 Slogan do Facebook extraído de sua página inicial: <https://www.facebook.com/>.  
89 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 116. 
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investimento na qualidade da plataforma seja subestimado. Nesse caso, haveria evidente 

monopólio do Google no setor, em seu lado gratuito, colocando em risco os consumidores e o 

próprio desenvolvimento do mercado. 

O grande problema é que tal parâmetro é dotado de ampla subjetividade, possuindo maior 

grau de indeterminação e complexidade, o que faz com que sua aplicação seja criticada e 

afastada pelos órgãos antitruste, não se vislumbrando qualquer julgado se baseando 

exclusivamente no SSNDQ90. Nesse sentido está a crítica da OECD: 

 

The SSNDQ test faces criticism that in practice it is unworkable, however, given the 

inherent difficulties of measuring quality alongside the existing complications of the 

applying the SSNIP test itself within real market situations.91’.  

 

É comum que os órgãos antitruste preocupem-se com aquilo que é passível de medição 

(preço), o que não é sempre o mais importante quando diante de plataformas gratuitas. Porém, 

tal cenário deve ser revisto, do contrário constituirá porta aberta para abuso do poder de 

mercado na colheita de dados92. 

 

3.3. Economia Comportamental 

 

Para além da problemática de utilizar ferramentas gerais na análise de concorrências 

sem preço, é comum que a decisão dos órgãos antitruste se baseie num potencial 

comportamento do consumidor. Ou seja, se o agente da concentração societária extinguir a 

plataforma adquirida ou diminuir sua qualidade, os usuários serão os primeiros a perceber 

tal mudança e migrar para outro produto ou serviço; conclusões normalmente extraídas da 

lógica de substitutibilidade ou do fenômeno do multi-homing.  

Nesse sentido, à guisa de exemplo, apresenta-se a fundamentação da Comissão Europeia 

quando da análise da aquisição do programa de videoconferência Skype pela Microsoft: 

 

                                                
90 “(...) it is rare for a complaint to allege harm only in an innovation market, and no court has invalidated a 

transaction solely because it reduced competition in an innovation market”. AMERICAN BAR ASSOCIATION 

SECTION OF ANTITRUST LAW. Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust Issues. 2015. p. 134-

135. Tradução livre: “é raro que um pleito alegue danos apenas sobre um mercado de inovação, e nenhum tribunal 

anulou qualquer transação apenas por causa de redução da competitividade num mercado de inovação”.  
91 OECD. The Role and Measurement of Quality in Competition Analysis. 2013. p. 164. Tradução livre: “O teste 

SSNDQ encontra críticas, dadas as inerentes dificuldades de mensurar qualidade, somadas com as já existentes 

complicações para aplicar o SSNIP em situações reais de mercado”.  
92 KENNEDY, JON. The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown. 

Information Technology & Innovation Foundation. 2017. p. 107 e 126. 
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145. (…) Microsoft has therefore no incentive to degrade the interoperability of 

Skype's product vis-à-vis the competing OSs since Skype's value is mainly based on 

its large active user base. Degrading current interoperability with non-Windows or 

non-PC platforms would lead to a loss of customers for Skype's communications 

services93. 

 

Carecendo dos requisitos mínimos de utilidade e conforto, os usuários simplesmente iriam 

transitar naturalmente para outra plataforma, dando resposta mais rápida e efetiva aos atos 

degradantes ou abusivos praticados pela respectiva companhia. 

Entretanto, é passado o tempo em que os usuários eram observados no setor econômico 

como meros consumidores esvaziados de emoções, pensamentos e desejos. Afinal, antes de 

serem utilizadores de um serviço, tratam-se de seres humanos. Não à toa, Richard Thaler 

recebeu o prêmio Nobel de economia por criar teorias inovadoras através da aplicação de 

conhecimentos de psicologia à análise econômica prática, verificando a complexidade da 

tomada de decisão dos indivíduos que se baseia na racionalidade limitada, problemas de 

autocontrole, influências do meio, entre outros fatores94. 

Essa interseção entre economia e psicologia deu origem à área do conhecimento conhecida 

como “Economia Comportamental”, que, segundo lição de David Laibson e John List, pode ser 

definida como o ramo que: 

 

uses variants of traditional economic assumptions (often with a psychological 

motivation) to explain and predict behavior, and to provide policy prescriptions95. 

 

 O escopo da economia comportamental parte do pressuposto que os seres humanos estão 

fadados a dois tipos de pensamento96. O primeiro constitui o sistema 1 e é caracterizado pela 

intuição e automaticidade, normalmente relacionado com ações tomadas sem pensar. O 

                                                
93 EUROPEAN COMMISSION. Microsoft/Skype (Caso Comp/M.6281), Decisão da Comissão C(2011)7279, 7 de 

outubro de 2011. Tradução livre: “A Microsoft não tem, portanto, nenhum incentivo para degradar a 

interoperabilidade do Skype em relação aos sistemas operacionais concorrentes, tendo em vista que o valor do 

Skype é principalmente assentado em sua grande base de usuários ativos. Degradar a interoperabilidade atual com 
plataformas que não sejam Windows ou PC levaria a uma perda de clientes quanto aos serviços de comunicação 

do Skype”.  
94 CAVALLINI, Marta. Richard Thaler ganha Nobel de Economia em 2017 por unir economia e psicologia. G1, 

08 out. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/premio-nobel-de-economia-vai-para-

criador-da-teoria-da-contabilidade-mental.ghtml>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
95 LAIBSON, David; LIST, John. Principles of (Behavioral) Economics. American Economic Review 105. 2015. 

Tradução livre: “usa variantes de pressupostos econômicos tradicionais (normalmente com motivação psicológica) 

para explicar e prever comportamentos, bem como fornecer prescrições”.  
96 THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Yale 

University Press. 2008. p. 19. 
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segundo constitui o sistema 2 e reflete reflexão e racionalidade, tais quais atos em que se exige 

um maior pensamento para uma tomada de decisão com um mínimo de complexidade.  

E é daqui que surge o perigo de uma análise concorrencial estritamente dependente do 

comportamento do consumidor. Uma vez desconsiderado o sistema automático, parte-se do 

pressuposto que todas as ações humanas são racionais, gerando uma visão falaciosa da 

realidade. E pior, depender desse raciocínio como chave para averiguação do poder de mercado 

e do mercado relevante acabará por gerar precedentes incompletos e que fomentam a formação 

de monopólios e a prática de outros atos abusivos. 

Para tanto, a fim de identificar os perigos da desconsideração da economia comportamental 

pelos órgãos antitruste, serão aqui apresentados os seguintes fenômenos: i) Nudge (ou 

empurrão); ii) Status quo bias. 

Nem todas as decisões tomadas por seres humanas são ótimas ou desejadas. Dentro do 

universo de pensamentos automáticos e racionais, mesmo que de forma involuntária, a intuição 

tende a prevalecer em determinados aspectos. O ser humano é falho por natureza. Ocorre que 

nem sempre tais decisões derivam totalmente da vontade humana, sendo também consequência 

de determinadas influências ou sugestões de terceiros, conhecidas como nudge. 

Consoante entendimento de Richard Thaler e Cass Sunstein, criadores da teoria do 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 incentives97.  

 

Ainda que preservado o livre arbítrio dos indivíduos, existe toda uma arquitetura 

determinada a incentivar seus comportamentos futuros, a fim de torna-los previsíveis e 

desejáveis. Esse empurrão que se aproveita da racionalidade limitada e falta de pensamento 

crítico é o que se denomina de nudge. 

Não é difícil perceber esse fenômeno. Quem possui um smartphone recebe constantes 

notificações de aplicativos instalados para promover o incentivo ao seu uso. O Facebook te 

envia mensagens avisando quem faz aniversário, alertando há quanto você não posta fotos ou 

atualiza seu perfil, lembrando sobre fatos passados com seus amigos. A Amazon envia e-mails 

sobre promoções e descontos de produtos que talvez sejam do seu interesse. O Youtube avisa 

quando determinada pessoa publica novos vídeos. 

                                                
97 Ibid, p. 6. Tradução livre: “Um nudge (empurrão), como nós usamos o termo, é qualquer aspecto da arquitetura 

de escolha que altera o comportamento de uma pessoa de uma forma previsível sem proibir opções ou 

significativamente mudar seus incentivos econômicos”.  
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Além disso, o incentivo é muito mais perceptível durante o acesso nessas três plataformas 

citadas. O Facebook, através da análise de dados por seus algoritmos, decide quais conteúdos 

o usuário terá mais interesse em ver para mantê-lo conferindo por longo tempo os perfis e 

páginas de interesse. Sempre que é escolhido determinado produto para compra na Amazon são 

oferecidos vários outros que o usuário também tenha interesse, sugerindo uma possível compra, 

bem como salvando o carrinho de compras para a próxima vez que o site for visitado. Por sua 

vez, o Youtube formula o perfil de seu usuário para indicar próximos vídeos a serem assistidos 

ou, passados 10 segundos do fim do conteúdo, inicia modo de reprodução automática. 

Essas são formas de incentivo fomentadas pela própria plataforma, mas Thaler e Sustein 

apontam que o nudge derivado das influências de outra pessoa ou ciclo social termina por ser 

muito mais eficiente98. Como exemplo, o fato de todos os amigos de determinado indivíduo 

fazerem uso do Facebook o desmotiva de permanecer na rede social Google+, visto que sua 

experiência jamais seria completa, bem como face ao grande feedback de seus colegas e 

possível pressão para ingresso na plataforma. 

Entra em questão, por conseguinte, o fenômeno psicológico do spotlight effect (efeito 

holofote), onde, partindo de uma premissa egocêntrica, pessoas acham que terceiros estão 

prestando atenção em seu comportamento, quando na realidade não estão99. Assim, seria uma 

pré-disposição natural do ser humano se preocupar com o que estão pensando sobre si, o que o 

leva a seguir as experiências sociais em voga, como a presença em uma rede social com a 

consequente preocupação em saber o que postar em seu perfil. Logo, mais tempo é despendido 

em aplicativos e promove uma mais fácil colheita de dados pessoais. 

Essas decisões de nudge costumam carecer da devida reflexão crítica. Por exemplo, ainda 

que o Whatsapp seja criptografado e não colha dados de conversas, muitas pessoas continuam 

fazendo uso do Facebook Messenger que tem livre acesso às comunicações entre usuários para 

direcionar publicidades personalizadas. Mesmo tendo total conhecimento desse panorama, não 

é provável que o uso do segundo serviço seja afastado por completo. 

Por fim, além dos incentivos, também é comum que se observe a existência do status quo 

bias. Trata-se de uma opção do indivíduo em continuar na situação em que se encontra, 

                                                
98 Ibid, p. 53. 
99 “People tend to believe that more people take note of their actions and appearance than is actually the case. We 

dub this putative phenomenon the spotlight effect: People tend to believe that the social spotlight shines more 

brightly on them than it really does”. GILOVICH, Thomas; MEDVEC, Victoria Husted; SAVITSKY: Kenneth. 

The Spotlight Effect in Social Judgment: An Egocentric Bias in Estimates of the Salience of One's Own Actions 

and Appearance. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 78, n. 2 (211-222), 2000. p. 3. Tradução 

livre: “As pessoas tendem a acreditar que outras tomam nota de suas ações e aparência, além do que é realmente 

acontece. Nós chamamos este fenómeno putativo de efeito holofote: as pessoas tendem a acreditar que o foco 

social brilha mais forte neles do que realmente acontece.”  
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remanescer em inércia de acordo com os padrões (defaults) outrora escolhidos100. Mesmo que 

um novo produto ou serviço surja no mercado oferecendo maior bem-estar e segurança, a 

depender do poder de mercado da plataforma e da influência exercida pela plataforma atual, é 

improvável que o usuário migre de fornecedor face ao seu estado de comodidade. 

A ocorrência do status quo bias é facilmente verificada num cenário de produtos e serviços 

gratuitos e/ou de fácil acesso. Grande exemplo disso são os serviços e aplicativos pré-instalados 

em softwares de celulares e computadores, o que gera tamanha comodidade ao usuário a ponto 

de reduzir a probabilidade deste baixar produtos com funcionalidade semelhante aos que já 

detêm acesso imediato. Por exemplo, usuários do software IOS tem maior chance de utilizar o 

navegador Safari, ao invés de baixar outros como Mozila Firefox, Google Chrome ou Internet 

Explorer. Nesse contexto, a Google pagou a quantia de 3 bilhões de dólares em 2017 para 

manter sua posição como site de pesquisa padrão nos dispositivos da Apple101, valor 300% 

superior àquele verificado em 2013 e 2014102. 

Os grandes empresários que operam com Big Data tomam o devido cuidado para incentivar 

seus usuários a permanecerem o maior tempo possível em suas plataformas, visando uma 

melhor colheita e análise de dados. As companhias que possuem aparelhos de celular ou 

computador adornam seus softwares com seus aplicativos e produtos para evitar que os dados 

de seus usuários sejam colhidos por outro competidor, ainda que de mercado relevante diverso. 

Mais do que isso, sociedades investem quantias bilionárias para garantir sua presença em 

softwares alheios e gerar maior conforto e comodidade aos usuários. 

Num cenário tão explícito de busca por influências e criação de comodismo em utilizadores, 

é incabível que os órgãos antitruste permaneçam atribuindo aos seres humanos um papel de 

meros consumidores com pensamento estritamente reflexivo e racional, sempre atento às 

mudanças do mercado. Como aqui foi explorado, as pessoas são movidas pela racionalidade 

limitada e decisões impulsivas, de modo que as companhias aproveitam suas tomadas de 

decisão intuitivas e automáticas a fim de manter seu público fornecedor de dados. Fechar os 

olhos para esta realidade é o mesmo que fomentar e incentivar práticas abusivas de poder de 

                                                
100 THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. 

Yale University Press. 2008. p. 53. 
101 HEISLER, Yoni. Google pays Apple $3 billion to be the default search engine on the iPhone. BGR, 14 ago. 

2017. Disponível em: <http://bgr.com/2017/08/14/google-search-iphone-billions-payment/>. Acesso em: 07 nov. 

2017. 
102 READ, Michael. Google Paid Apple $1 Billion In 2014 To Be iOS’s Default Search Engine. FastCompany, 22 

jan. 2016. Disponível em:  <https://www.fastcompany.com/3055798/google-paid-apple-1-billion-in-2014-to-be-

ioss-default-search-engine>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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mercado e restringir as barreiras de entrada no mercado, fazendo com que nem a mais avançadas 

das invenções alcance sucesso num mercado fadado pelo comodismo coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Big Data no Cenário Concorrencial Brasileiro 

 

4.1. É realmente necessário regular o Big Data? 

 

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) é estruturado pela Lei 

12.529/2011 e, nos termos do art. 3º, é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda (SEAE). 

O CADE constitui uma autarquia, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no 

Distrito Federal e dotada de jurisdição em todo território nacional para regular questões 

referentes à defesa da concorrência103. Por sua vez, a SEA possui função opinativa, cabendo-

lhe promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade. 

Ademais, o art. 1º da lei em comento estipula como princípios basilares do direito de 

concorrência, dentre outros, a livre iniciativa e a livre concorrência. 

A livre iniciativa, antes de constituir fundamento da ordem econômica nos termos do art. 

170, da CRFB/88, também fundamenta a própria República Federativa do Brasil, vide art. 1º, 

IV, da CRFB/88. Na lição de Fábio Nusdeo, a livre iniciativa preza pela “manutenção das 

possibilidades reais de acesso e exercício de atividade econômica pelos indivíduos, como 

garantia de sua liberdade econômica”104. 

Por outro lado, a livre concorrência figura como princípio da ordem econômica nos termos 

do art. 170, IV, da CRFB/88, e, nas palavras de Nusdeo, tem por escopo manter “condições 

propícias à atuação dos agentes econômicos, de um lado, e benefi[ciar] os consumidores, de 

outro”105. 

Diante de todo o exposto no presente trabalho, é possível concluir que os impactos do Big 

Data no direito de concorrência tendem a colidir com os preceitos de livre concorrência e livre 

iniciativa, tal qual pelo aumento da barreira de entrada e abuso de poder dominante. Ocorre que 

a análise desse caso em específico não se adequa ao modelo padrão de controle de estruturas 

                                                
103 “A regulação (art. 174 da CRFB) não se confunde com a regulamentação (art. 84, IV, da CRFB). Enquanto a 

regulação representa uma função administrativa, processualizada e complexa que compreende o exercício da 

função normativa, executiva e judicante, a regulamentação é caracterizada como função política, inerente ao chefe 

do Executivo, que envolve a edição de atos administrativos normativos (atos regulamentares), complementares à 

lei”. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Método, 2017. 

P. 536. 
104 NUSDEO, Fábio. Defesa da concorrência e globalização econômica – o controle da concentração de empresa. 

São Paulo: Malheiros, 2002. p. 234. 
105 Ibid, p. 237. 
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ou de condutas, necessitando de uma remodelação na definição de mercado relevante, seu ponto 

de partida. 

Trata-se de um cenário, segundo Ana Frazão, onde é substituída a análise nos mercados 

pela análise concorrência pelos mercados106. O mercado movido por dados é tão fluido que não 

raras vezes é observada a competitividade ou concentração entre players de mercado relevante 

totalmente contrários e sem o mínimo de relação, ao total arrepio de uma delimitação estrita de 

mercado relevante. Não obstante sua empresa seja diversa, assemelham-se quanto o insumo 

necessário para seu desenvolvimento, a colheita e análise de dados de usuários. 

O CADE, entretanto, possui apenas um guia geral de concentrações horizontais (mesmo 

mercado relevante) que termina por prever determinadas noções gerais às concentrações 

verticais e conglomeradas. Entretanto, os problemas maiores são o reconhecimento da 

especificidade dos mercados de dois lados e a regulação da concorrência sem preço. 

Quanto à primeira questão, o Guia H reconhece a peculiaridade de um mercado de dois 

lados, mas não avança na temática, tampouco tratou de editar regulamentação específica sobre 

a temática: 

 

O Cade decidirá, a depender do segmento envolvido na operação, se irá mensurar a 

concorrência do agente em apenas um dos mercados ou em ambos, o que, por isso, irá 

requerer como recurso adicional uma literatura além do que este Guia propõe, pois há 

peculiaridades a serem consideradas107. 

 

A falta de um parâmetro pode gerar sérios problemas, como a incerteza sobre a necessidade 

ou não da análise de ambas as faces do mercado, bem como a consolidação de precedente 

insatisfatório e que poderá refletir seus fundamentos em casos posteriores semelhantes, num 

verdadeiro efeito bola de neve. 

Quanto à segunda questão, o Guia H é integralmente direcionado a uma análise a partir do 

preço de produtos e serviços, utilizando o SSNIP e o TMH como principais ferramentas para 

averiguação do mercado relevante e do poder de mercado. A preocupação é o aumento ou 

diminuição brusca nos valores e seu impacto face aos consumidores e concorrentes. 

Todavia, o Guia H reconhece, sim, a relevância de fatores como inovação e qualidade 

quando da determinação do mercado relevante, mas estes normalmente aparecem junto ao 

                                                
106 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 60. 
107 CADE. Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal. 2016. Disponível em: 

<www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-

concentracao-horizontal.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
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exame de preços. Sua única menção isolada (na forma alternativa) aparece no seguinte trecho 

sobre efeitos coordenados: 

 

A fim de prevenir o exercício abusivo de poder de mercado, avalia-se se a operação 

torna mais provável a coordenação entre as empresas e o arrefecimento da rivalidade 

a ponto de tornar lucrativo um aumento conjunto de preços ou mesmo a alteração de 

outras variáveis competitivas, tais como inovação e qualidade, todas com forte 

impacto no bem-estar do consumidor.108 

 

De toda forma, ainda que se reconheça que o CADE deva dar maior atenção ao padrões e 

regras gerais que constituem grande parte de sua função judicante, deveria ter sido mencionado 

o mínimo sobre eventual concorrência sem valor, a qual é completamente ignorada.  

Entretanto, nem é necessário caminhar para caminho tão distante, uma vez que empresários 

tendem cada vez mais para uma atividade econômica movida por dados, o que deve ser levado 

em consideração em todas as atividades de concentração societária. Ainda que não se vislumbre 

uma efetivação de poder de mercado no caso concreto, determinados acordos podem ser 

dotados de potencial concentração de dados relevantes em respectivo mercado, o que demanda 

uma análise mais minuciosa e complexa para evitar efeitos indesejáveis. 

O cenário legal apresenta cenário pior, terminando por incentivar a fuga da análise da 

qualidade nas concorrências sem valor. Regra geral, vide art. 88, §5º, da Lei do CADE, são 

vedadas as concentrações que importem na eliminação da concorrência em parte substancial de 

mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam resultar 

na dominação de mercado relevante de bens ou serviços. Entretanto, o §6º do mesmo 

dispositivo permite a excepcional autorização do ato de concentração quando forem repassados 

aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes e, de forma alternativa ou 

cumulativa, for a) aumentada a produtividade ou a competitividade; e/ou b) melhorada a 

qualidade de bens ou serviços; e/ou c) propiciada a eficiência e o desenvolvimento tecnológico 

ou econômico. 

 Ou seja, o requisito da alínea b sobre melhora na qualidade de bens ou serviços, tal qual o 

da alínea c sobre melhora nas condições de inovação, são totalmente dispensáveis se ocorre 

aumento de produtividade ou de competitividade. Há, portanto, permissão legal expressa para 

esquiva na melhoria na qualidade e inovação, incentivando concentrações com objetivos 

estritamente focados no poder de mercado, já que a competitividade também pode ser 

substituída pelo aumento de produtividade. 

                                                
108 Ibid. 
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Consequência disso é a criação de obstáculo ao processo de destruição criativa identificado 

por Joseph Schumpeter, onde a ordem econômica é constantemente modificada por avanços 

nos serviços e produtos, suas formas de produção e transporte, e facilidades outras109. Se 

determinado empresário conquistar poder de mercado e angariar meios para sua manutenção e 

criação de barreiras de entrada, o incentivo para inovação será mínimo, refletindo de imediato 

no baixo desenvolvimento econômico e mercadológico. 

Portanto, a regulação do Big Data é mais do que necessária, mas antes disso é necessária 

uma maior preocupação do CADE em relação às minúcias e especificidades exigidas quando 

da sua análise. Não é porque o Brasil carece de grandes plataformas gratuitas e/ou atuantes em 

mercados de dois lados que tal análise deve ser subestimada, uma vez que o mercado guiado 

por dados não necessariamente se materializa através de produtos ou serviços gratuitos, 

podendo assumir as mais variadas formas no caso concreto. 

 

4.2. Direito do Consumidor e Privacidade 

 

Nos termos do art. 2º da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), 

consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final, ou seja, enquadra-se na figura do “usuário” tantas vezes mencionadas no 

presente trabalho. Ademais, cumpre ressaltar que a proteção do direito consumerista é tida 

como diretriz do SBDC, consoante art. 1º, caput, da Lei do CADE. 

A importância do direito do consumidor na seara concorrencial é tamanha que Calixto 

Salomão Filho defende sua caracterização como destinatário econômico final das normas 

concorrenciais110. No mesmo sentido está o parágrafo único do art. 1º, da Lei do CADE, o qual 

define a coletividade como titular dos bens jurídicos protegidos pela lei. Bebendo do direito do 

consumidor, vislumbra-se que o CDC no art. 2º, parágrafo único, determina a equiparação do 

consumidor com a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que tenha intervindo em 

relação de consumo. 

Uma vez considerados os consumidores como uma espécie de coletividade, não há motivo 

para afastar sua relevância no direito concorrencial. Uma análise sobre controle de estruturas e 

condutas deve sempre atentar para possíveis prejuízos a uma coletividade de usuários. Por isso, 

conforme observação de Ana Frazão, causa grande estranhamento o fato de o Guia H mencionar 

                                                
109 SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, socialismo & democracy. Londres: Routledge, 2003. p. 83. 
110 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 81-84. 



57 

 

a aprovação de operações quando o resultado líquido da operação não for negativo ao 

consumidor111.  

Não basta um resultado ser não negativo, ou quase negativo, mas deve ser buscado uma 

repercussão significativamente positiva, sob risco de nulificar o bem-estar do consumidor no 

caso concreto. Cabe, entretanto, ao CADE defender este posicionamento quando do exercício 

de sua função regulatória. 

Nesse sentido, um dos direitos mais sensíveis que remetem ao bem-estar do consumidor é 

a privacidade. Trata-se de direito fundamental consolidado no art. 5º, X, da CRFB/88, bem 

como de princípio sobre o uso da internet no Brasil, nos termos do art. 3º, II e III, do Marco 

Civil da Internet, através da proteção da privacidade e de dados pessoais. 

Mesmo assim, a relevância da privacidade nos tempos atuais ainda é colocada em cheque. 

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou em uma comitiva que a privacidade não 

seria mais uma norma social, uma vez superada pela crescente popularidade da rede onde as 

pessoas se sentem mais confortáveis compartilhando mais coisas com mais pessoas112. No 

mesmo sentido, Vintor Cerf, um dos criadores da internet e chefe-evangelista na Google, 

declarou que a privacidade seria uma anomalia113. 

Contrariamente, Neil Richards e Jonathan King defendem que as noções de privacidade na 

sociedade mudaram com o passar dos anos, mas ainda continuam muito vivas, uma vez que o 

que falhou não foi a privacidade em si, mas a autogestão da privacidade114. Quanto maior a 

produção de dados, maior também deve ser sua proteção. 

Por isso, dentro da temática da concorrência sem preço e/ou movida por dados, ganha 

extrema relevância o estudo sobre os impactos na privacidade, ao lado dos impactos na 

qualidade e inovação outrora estudados. 

Uma primeira questão apresenta-se como pressuposto ao presente estudo: O CADE é 

competente para aplicar normas de proteção à privacidade, como o Marco Civil da Internet? 

Como já ressaltado, o direito da concorrência tem como destinatário uma coletividade, de tal 

                                                
111 Os benefícios dos consumidores não podem ser meras presunções ou conjecturas, mas devem se traduzir em 

ganhos concretos, determinados e preferencialmente suscetíveis de estimação e controle. Sob essa perspectiva, é 
preocupante que o Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal, de 2016, entenda que o ato de 

concentração pode ser aprovado se o resultado líquido da operação não for negativo para o consumidor. 
112 JOHNSON, Bobbie. Privacy no longer a social norm, says Facebook founder. The Guardian, 11 jan. 2010. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/11/facebook-privacy>. Acesso em: 11 nov. 

2017. 
113 EDWARDS, Jim. Google's Top Futurist Says Your 'Privacy May Be An Anomaly'. Business Insider, 21 nov. 

2013. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/google-vinton-cerf-declares-an-end-to-privacy-2013-

11>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
114 RICHARDS, Neil; KING, Jonathan. Big Data Ethics. Wake Forest Law Review, 2014. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2384174>. Acesso em: 22 out. 2017. 
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forma que seria incabível a análise de violações individuais de privacidade, caso em que 

eventual lesado deva procurar a justiça comum. Entretanto, o Big Data recai sobre as 

características da variedade, velocidade e volume de dados, bem como, até a etapa de análise 

em sua cadeia de valor, os dados são colhidos como um todo sem distinções. 

Por isso, estabelecendo a devida minúcia entre bens individualmente e coletivamente 

considerados, é necessária uma consideração plena sobre os efeitos de atos de concentração e 

outras condutas na privacidade dos consumidores enquanto coletividade. Afinal, a privacidade 

tem efeitos colaterais na organização da concorrência e funcionamento do mercado, uma vez 

que, da colheita e utilização dos dados, o empresário angariar receita através do direcionamento 

depublicidades personalizadas. Nesse sentido, como demonstra Ketih Waehrer, “(i)f a decrease 

in privacy results in better targeted advertisements or more data to sell, then a decrease in 

privacy would increase the revenue of an online service”115. 

Todavia, determinados autores apontam como descabida a intervenção do direito de 

concorrência na esfera dos dados pessoais. James Cooperdefende que tal política terá como 

consequências o desincentivo no investimento de melhorias através de dados, tal qual a 

supressão da proteção de informações deixadas pelos usuários116. Ademais, Jon Kennedy retrata 

que os termos e condições não são meramente ilustrativos, vinculando todos aqueles que 

concordarem com seu teor, de modo a justificar a relativização na proteção à privacidade 

através do consentimento117. 

Os argumentos não procedem, pois, data maxima venia, os autores confundem os conceitos 

de individual e coletivo, bem como desconsideram os efeitos do poder de mercado através da 

supressão na privacidade, facilitando a colheita de maior variedade e volume de dados. Ainda 

assim, avançando na temática, cumpre analisar melhor a questão relativa aos termos e condições 

de uso e privacidade. 

Os termos e condições de uso remetem aos deveres e obrigações do contrato de adesão a 

ser pactuado entre usuário e fornecedor de produto ou serviço. Sua natureza deriva do fato de 

não haver qualquer negociação substancial prévia sobre o teor das cláusulas, as quais são 

                                                
115 WAEHRER, Keith. Online services and the analysis of competitive merger effects in privacy protections and 

other quality dimensions. Bates White, LLC. 2016. p. 3. Tradução livre: “Se uma queda na privacidade resultar na 

melhoria de publicidade direcionada ou em mais dados para vender, logo uma queda na privacidade aumentaria o 

retorno de um serviço online”.  
116 COOPER, James. Privacy and Antitrust: Underpants Gnomes, the First Amendment, and Subjectivity; George 

Mason Law Review. 2013. P. 15.  
117 KENNEDY, JON. The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown. 

Information Technology & Innovation Foundation. 2017. p. 16. 
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impostas de forma unilateral, cabendo ao usuário aceita-las ou utilizar outro serviço – que 

normalmente também possuirá as mesmas características. 

Uma vez considerado como inserido no contrato de adesão, os termos e condições seguirão 

as regras dos diplomas civis e consumeristas, sendo nulas as cláusulas que importem renúncia 

antecipada de direito, vide art. 424, do CC, bem como sendo necessário que sua escrita seja 

redigida em termos claros e com caracteres legíveis a fim de facilitar a compreensão pelo 

consumidor, vide art. 54, §3º, CDC. 

Ocorre que a regra geral, na prática, é a existência de termos e condições em linguagem 

estritamente técnica e de difícil compreensão. Isso, porque visam exaurir todas as experiências 

possíveis que o usuário pode ter na plataforma, bem como pelo fato de possuir amplo linguajar 

jurídico visando evitar futuros conflitos na seara da responsabilidade civil ou criminal. 

Além disso, os textos são massivos e extensos. Por exemplo, os termos da Apple Itunes tem 

19.972 palavras, Paypal 36.275 palavras, Apple iOS 5 13.366 palavras, Facebook 11.195 e 

Google 10.640118. Por conseguinte, pesquisa realizada por Aleecia McDonald e Lorrie Faith 

Cranor aponta que se todos os usuários lessem os termos que concordam virtualmente, 

gastariam uma média de 244 horas por ano, algo equivalente a 30 dias de trabalho119.  

Na era em que “tempo é dinheiro” e a velocidade é um ponto crucial, as pessoas dificilmente 

tem interesse em ler tudo o que contratam. Em uma brincadeira de 1º de abril, uma loja de 

games adicionou em seus termos e condições que os usuários que concordassem com o escrito 

abririam mão de suas almas de forma intransferível e perpétua; 7500 pessoas, sem saber, 

venderam suas almas120. É óbvio que tal cláusula carece de existência, validade e eficácia, mas 

oferece importante crítica sobre o comportamento dos usuários online. 

Entra em cheque a figura do “consentimento informado, livre e expresso” trazido pelo 

Marco Civil da Internet no art. 7º, VII e IX, onde a colheita, uso, armazenamento, análise e 

transferência de dados coletados deverá ser previamente informado ao usuário da forma mais 

clara possível, com a sua consequente aceitação. Trata-se de corolário do princípio da 

informação e da relatividade dos contratos, garantindo a preservação da boa-fé objetiva no caso 

concreto. Nesse diapasão, consoante magistério de Luiz Antonio Rizzato Nunes:  

 

                                                
118 EUROPEAN COMMISSION. Study on consumers’ attitudes towards Terms and Conditions (T&Cs) – Final 

Report. 2016. p. 16.  
119 MCDONALD, Aleecia; CRANOR, Lorrie Faith. The Cost of Reading Privacy Policies. I/S: A Journal of Law 

and Policy for the Information Society. 2008. p. 17. 
120 FOX NEWS. 7,500 Online Shoppers Unknowingly Sold Their Souls. Fox News, 15 abr. 2010. Disponível em: 

<http://www.foxnews.com/tech/2010/04/15/online-shoppers-unknowingly-sold-souls.html>. Acesso em: 11 nov. 

2017. 
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O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço 

consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, 

sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a "fazer escolhas 

acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais121. 

 

Mesmo assim, seria possível afirmar que há, de fato, um consentimento informado, livre e 

expresso? 

O leitor tinha conhecimento que o serviço de transporte Uber alterou sua política de 

privacidade para colher dados do usuário mesmo quando inativo122? A maioria dos aplicativos 

colhe informações pessoais apenas durante o uso, mas o Uber agora pode colher informações 

sobre localização a todo momento. A informação apareceu outubro de 2016, quando da abertura 

do aplicativo, perguntando se o usuário concordava com a colheita de dados sobre localização 

mesmo quando offline; se a resposta fosse negativa, simplesmente deixaria a experiência de 

navegação mais complicada e demorada123. 

O leitor sabia que a mesma Uber tem sua autorização irrestrita, perpétua, transferível, isenta 

de royalties para uso e transferência de dados (sem letras maiúsculas ou destaque)? Ou que os 

dados de seus 57 milhões de usuários foram alvo de ataque de hackers, os quais receberam 100 

mil dólares para não destruir essas informações e ficar em silêncio124? 

 

Qualquer Conteúdo de Usuário(a) fornecido por você permanece de sua propriedade. 
Contudo, ao fornecer Conteúdo de Usuário(a) para a Uber, você outorga a Uber e suas 

afiliadas uma licença em nível mundial, perpétua, irrevogável, transferível, isenta de 

royalties, e com direito a sublicenciar, usar, copiar, modificar, criar obras derivadas, 

distribuir, publicar, exibir, executar em público e, de qualquer outro modo, explorar 

esse Conteúdo de Usuário(a) em todos os formatos e canais de distribuição hoje 

conhecidos ou desenvolvidos no futuro (inclusive em conexão com os Serviços e com 

os negócios da Uber e em sites e Serviços de terceiros), sem ulterior aviso a você ou 

seu consentimento, e sem necessidade de pagamento a você ou a qualquer outra pessoa 

ou entidade125. 

 

O leitor tinha conhecimento que, até o ano de 2017, o serviço de música digital Spotify 

exigia que seus usuários abrissem mão de seu sigilo bancário em prol da companhia e terceiros 

                                                
121 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial. São 
Paulo: Saraiva, 2000. p. 295. 
122 HAWKINS, Andrew J. Uber wants to track your location even when you’re not using the app. The Verge, 30 

nov. 2016. Disponível em: <https://www.theverge.com/2016/11/30/13763714/uber-location-data-tracking-app-

privacy-ios-android>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
123 Ibid. 
124 WONG, Julie Carrie. Uber concealed massive hack that exposed data of 57m users and drivers. The Guardian, 

22 nov. 2017. Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/21/uber-data-hack-cyber-

attack>. Acesso em 30 nov. 2017. 
125 UBER. Termos e Condições. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/legal/terms/br/#>. Acesso em: 11 

nov. 2017. 
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com que vier contratar? Atualmente o termo de uso apenas faz menção à colheita de dados e ao 

compartilhamento de informações de pagamento: 

 

AO ACEITAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ AUTORIZA 

EXPRESSAMENTE O SPOTIFY A USAR E COMPARTILHAR COM OUTRAS 

EMPRESAS NO GRUPO SPOTIFY, ASSIM COMO COM DETERMINADOS 

PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS CONFIÁVEIS, 

QUE PODERÃO ESTAR LOCALIZADOS FORA DO PAÍS DE SUA 

RESIDÊNCIA (INCLUINDO PAÍSES QUE NÃO FORNECEM O MESMO NÍVEL 
DE PROTEÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE O 

PAÍS DE SUA RESIDÊNCIA), AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR VOCÊ 

AO SPOTIFY. VOCÊ CONFIRMA E CONCORDA COM A IMPORTÂNCIA DE 

COMPARTILHAR TAIS INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO SPOTIFY E TAMBÉM CONCORDA QUE, AO ACEITAR ESSA 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE, ONDE FOR APLICÁVEL E NA MEDIDA 

PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, VOCÊ AUTORIZA O SPOTIFY A 

COMPARTILHAR AS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO FORNECIDAS 
POR VOCÊ COM QUALQUER EMPRESA NO GRUPO SPOTIFY E A 

QUAISQUER PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

CONFIÁVEIS, QUE PODERÃO ESTAR LOCALIZADOS FORA DO SEU PAÍS 

DE RESIDÊNCIA, PARA O FIM EXCLUSIVO DE VIABILIZAR O 
PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO POR VOCÊ. ESSE 

CONSENTIMENTO É FORNECIDO PARA TODO O PERÍODO DE SEU 

RELACIONAMENTO COM O SPOTIFY.126 (grifo nosso) 

 

O leitor tem conhecimento que o serviço de comunicação por texto Whatsapp, que até então 

fornecia criptografia nas conversas entre usuários, passou a prever que os dados serão 

compartilhados entre a família de empresas do Facebook para aprimorar experiências como a 

publicidade personalizada? A opção de compartilhamento pode ser retirada nas configurações 

do aplicativo, mas a divulgação da alteração nos termos de uso foi compulsória incluindo 

mensagens como “perda do serviço”. Segue termos e condições alterados: 

 

Se você é um usuário existente, você poderá escolher em não ter os dados da sua conta 

do WhatsApp compartilhados com o Facebook a fim de melhorar suas experiências 

com anúncios e produtos no Facebook. Usuários existentes que aceitarem nossos 

Termos e Política de Privacidade atualizados, terão 30 dias adicionais para escolher 

ao acessar - Configurações > Conta127. 

 

                                                
126 SPOTIFY. Política de Privacidade do Spotify. 2016. Disponível em: 

<https://www.spotify.com/br/legal/privacy-policy/>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
127 WHATSAPP. Informação Legal do Whatsapp. Disponível em: <https://www.whatsapp.com/legal/?l=pt_br>. 

Acesso em: 12 nov. 2017. 
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Por fim, o leitor sabia que, até metade de 2017, o Gmail, serviço de E-mail da Google, 

analisava todos as mensagens na caixa de entrada do correio eletrônico de seus usuários para 

fins de direcionamento de publicidade personalizada128?  

Esses são alguns dos muitos exemplos sobre o “consentimento desinformado” do 

consumidor quando da utilização de serviços gratuitos ou pagos online. Todavia, questiona-se 

o motivo de os consumidores continuarem relevando os termos e condições, mesmo sabendo 

que eles possam ser potencialmente prejudiciais. 

A Comissão Europeia129, em artigo sobre termos e condições de empresários, chegou a três 

pontos nodais sobre o comportamento do consumidor: i) crença sobre custo e benefício 

(cost/benefit beliefs); ii) Crença normativa (normative beliefs); iii) Crença sobre controle 

(control beliefs). 

A crença sobre custo/benefício leva o consumidor a ponderar entre o esforço para ler 

grandes textos sobre política de privacidade e o rápido uso por simplesmente clicar em “eu 

aceito”; não há proporcionalidade entre as condutas. Além disso, normalmente os textos não 

seguem os padrões estabelecidos pelo CDC, trazendo fonte e tamanho de caracteres diverso, 

layout e cabeçalho pouco atrativos, grande aglomeração de texto para dar a ideia de 

grandiosidade, bem como compilação de termos e condições, código de conduta e serviços aos 

consumidores. Retomando a ideia de nudges, trata-se de uma indução para que os usuários 

simplesmente aceitem os termos e façam logo o uso da plataforma sem qualquer análise. 

Por outro lado, a crença normativa trabalha através de estereótipos ou percepções sociais, 

como o senso comum de que “ninguém lê termos e condições”. Logo, se ninguém lê, o usuário 

também não o fará. Cumpre ressaltar que é comum que os termos sejam a última etapa a ser 

preenchida em um grande formulário, bem como tenham seu inteiro teor em outra página 

disponível em link ou até somente através de download. Mais uma vez apresenta-se o fenômeno 

dos nudges, oriundo da economia comportamental; depois de considerável esforço preenchendo 

lacunas com informações pessoais, incentiva-se que o consumidor aceite de imediato e encerre 

seu cadastro de uma vez. 

Finalmente, a crença de controle parte do pressuposto de que independentemente do 

pensamento individual sobre os termos, o usuário terminará aceitando por ausência do poder de 

barganha. Além disso, é muito comum que as atualizações nos termos e condições sejam 

                                                
128 FRANCE PRESSE. Google vai parar de analisar e-mails de usuários para personalizar anúncios. G1, 23 jun. 

2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/google-vai-parar-de-analisar-e-mails-de-usuarios-

para-personalizar-anuncios.ghtml>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
129 EUROPEAN COMMISSION. Study on consumers’ attitudes towards Terms and Conditions (T&Cs) – Final 

Report. 2016. p. 24. 
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impostas aos usuários quando do acesso à plataforma, trazendo noções de que seu uso será 

imediatamente interrompido se os mesmos não forem aceitos; não há uma saída. 

Diante do exposto, conclui-se que a privacidade é um ponto chave no desenvolvimento de 

mercados movidos por dados. Os termos e condições de uso servem como salvo-conduto para 

a colheita irrestrita de dados e sua posterior transferência, partindo da premissa de que o usuário 

deixou consentimento informado, livre e expresso nesse sentido. Entretanto, uma análise 

mínima sobre economia comportamental permite perceber que inexistem mínimos resquícios 

de liberdade no caso concreto, tampouco de completa informação. Mesmo assim, o Ministro da 

Tecnologia declarou recentemente seu desejo de retirar a figura do consentimento informado 

do Marco Civil da Internet ao argumento de constituir constante entrave à inovação130. 

Instaura-se um status de quo bias fundado na inércia e na conformidade, onde ao mesmo 

tempo que os empresários desrespeitam legislação sobre especificidades textuais na redação de 

contratos de adesão, os usuários perdem interesse em saber com que e com quem estão 

concordando. Mesmo assim, não se vislumbram medidas para alteração de termos e condições 

por desrespeito à lei, tanto no Brasil quanto no exterior, mas isso não deve servir como 

justificativa para as ilegalidades cometidas.  

Algumas agências antitrustes já começaram a olhar com maior minúcia sobre a temática da 

privacidade dentro do direito de concorrência, principalmente em relação ao mercado 

envolvendo dados. Exemplo disso foi a grande repercussão das denúncias recebidas contra o 

Facebook pela agência alemã Bundeskartellamt, sob o argumento de que verdadeira extorsão 

face aos usuários para coleta de seus dados131; ou aceitam-se os termos e condições, ou 

remanesce fora do círculo social instaurado pela rede social. A agência já se manifestou 

afirmando que sua análise além de visar a resguarda da livre-concorrência e redução das 

barreiras de entrada, também deverá proteger os consumidores contra os abusos do poder de 

mercado132. 

                                                
130 SOPRANA, Paula. Governo defende alteração no Marco Civil para Plano de Internet das Coisas. Época, 03 

out. 2017. Disponível em: <http://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/10/governo-

defende-alteracao-no-marco-civil-da-internet-para-ambiente-de-iot.html>. Acesso em 30 nov. 2017. 
131 WHITE, Aoide; MATUSSEK; Karin. Facebook investigated by Germany’s Federal Cartel Office over claims 
it ‘extorts’ personal data from users. Independent, 03 jul. 2017. Disponível em: 

<http://www.independent.co.uk/news/business/news/facebook-germany-cartel-office-personal-data-user-

accounts-extorts-antitrust-eu-social-media-network-a7820331.html>. Acesso em 30 nov. 2017. 
132 “Wir haben hier zwei Kernaufgaben. Wir müssen die Märkte offenhalten, damit die Internetgiganten 

Newcomern nicht den Marktzutritt unmöglich machen und Wettbewerber eine Chance haben. Zum Zweiten müssen 

wir die Verbraucher vor Missbrauch von Marktmacht schützen”. BUNDESKARTELLAMT. Tätigkeitsbericht 

2015/16 und Jahresbericht 2016 des Bundeskartellamtes. Internetwirtschaft, 28 jun. 2017. Disponível em: < 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/28_06_2017_TB_und_JB.ht

ml>. Acesso em 30 nov. 2017. Tradução livre: “Temos duas tarefas principais aqui”. Precisamos manter os 

mercados abertos para que os gigantes da internet não tornem impossível o ingresso de recém-cheados, bem como 
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Uma saída para este cenário seria uma melhor adequação da apresentação dos termos, a fim 

de torna-los atrativos para os usuários, ao mesmo tempo em que se identifique e destaque as 

cláusulas restritivas, conforme legislação em vigor. Ademais, uma solução interessante seria a 

criação de dois termos distintos, um destinado ao âmbito jurídico, trazendo linguajar específico 

e maior quantidade de informações jurídicas, e outro destinado ao público geral com frases 

diretas e de fácil entendimento a fim de consolidar o real consentimento informado. 

Espera-se que, no futuro, o CADE possa assumir papel preventivo sobre o controle de 

privacidade no controle de estruturas e condutas, principalmente diante de normas como o 

Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que seja requerida uma 

análise complexa, subjetiva e morosa, seus efeitos a posteriori são muito mais benéficos para 

a sociedade, tal qual configura meio para resguardar a jurisdição da autarquia e evitar futuras 

revisões judiciais sobre o que fora outrora decidido administrativamente. 

 

4.3. Análise ex-ante das Concentrações Societárias 

 

Diferentemente do regime anterior, a Lei nº 12.529/2011 estabeleceu o controle prévio pelo 

CADE como requisito de validade para os atos de concentração societária. A prática de 

qualquer ato de consumação antecipada da antes da devida autorização da autarquia caracteriza 

o ilícito de gun jumping (queima de largada) consolidado no art. 88, §3º, da Lei do CADE, 

importando na nulidade do ato, aplicação de multa e/ou abertura de processo administrativo. 

De toda sorte, a natureza do controle prévio de estruturas tem como escopo, segundo 

magistério de Ana Frazão, evitar “danos irreparáveis ou de difícil reparação, bem como 

contornar as dificuldades de se ter que anular efeitos de uma operação consumada na hipótese 

de reprovação133”. 

Trata-se de uma das atividades mais relevantes do CADE, se não por seu impacto 

econômico quando da averiguação do mercado relevante, pela imposição legal de prazo certo e 

determinado de 240 dias134 - na forma do art. 88, §2º, da Lei do CADE -, contados do protocolo 

da petição ou de sua emenda, para decisão final sobre o certame. Do contrário, ultrapassado o 

lapso temporal, o ato estará automaticamente autorizado, de modo a ensejar um trâmite com 

maior preferência sobre os demais processos. 

                                                
deem uma chance aos seus competidores. Em segundo lugar, devemos proteger os consumidores do abuso de 

poder de mercado”. 
133 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 124. 
134 Na forma do art. 90, da Lei do CADE, os prazos podem ser excepcionalmente dilatados por: a) até 60 dias 

mediante requisição de alguma das partes; b) até 90 dias mediante decisão fundamentada do Tribunal. 
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Cumpre mencionar que não são todos e quaisquer atos de concentração que deverão 

atravessar pelo crivo da autarquia em comento, sendo necessário o preenchimento de dois 

requisitos essenciais, um qualitativo e outro quantitativo. 

O requisito qualitativo reside no enquadramento da operação como ato de concentração à 

luz da classificação inserida no art. 90, da Lei em comento. A norma traz consigo um rol 

bastante amplo a fim de abranger o máximo possível de operações societárias, mencionando, 

em suma, as seguintes: fusões, compras de participação societária, incorporações e os contratos 

associativos (com ou sem surgimento de sociedade de propósito específico). 

Por outro lado, o requisito quantitativo observa o último balanço dos agentes envolvidos na 

concentração para comparar se o faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, 

no ano anterior à operação, atingem os valores mínimos e cumulativos estabelecidos no art. 88, 

I e II, da Lei do CADE, podendo ser atualizados por ato administrativo competente, na forma 

do §1º. Nesse contexto, conforme art. 1º, da Portaria Interministerial nº 994/2012, os valores 

são: a) R$ 750.000.000,00 para pelo menos um dos grupos envolvidos; e b) R$ 75.000.000,00 

para pelo menos outro grupo envolvido.  

Uma vez atendidos os requisitos qualitativo e quantitativo, o CADE procederá às etapas de 

análise dos atos de concentração. O Guia H apresenta cinco passos, sem uma ordem necessária: 

i) determinação do mercado relevante; ii) análise do market share; iii) avaliação da 

probabilidade de uso de poder de mercado; iv) análise das eficiências. 

Os três primeiros já tiveram seus conceitos analisados e adaptados para mercados 

envolvendo a lógica do Big Data. Assim, será necessário que a autarquia desconsidere os 

paradigmas baseados em preços e demais valores, em prol da análise da qualidade, inovação e 

privacidade, principalmente em se tratando de mercado de dois lados. Também deve ser 

estendido o leque de concentrações verticais, horizontais e conglomeradas, a fim de abarcar 

todas as modalidades de operações com as devidas particularidades devidas. Ademais, quando 

da definição do mercado relevante deverá haver uma análise minuciosa acerca da importância 

e extensão, ora identificando em que momento da produção os dados são relevantes e importam 

concorrência (colheita, análise, uso), ora se tanto os lados gratuitos e onerosos da plataforma 

gozam de relevância no estudo. 

Uma vez determinado o mercado relevante e as respectivas participações de market share, 

o CADE pode chegar a uma das três hipóteses de inadmissibilidade de concentração previstas 

no art. 88, §5º, da Lei do CADE, por força do exercício do poder de mercado, quais sejam: i) 

eliminação da concorrência em parte substancial do mercado relevante; ii) criação ou reforço 
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de uma posição dominante; iii) dominação de mercado relevante. Mesmo assim, ainda é 

possível a efetivação do ato. 

Consoante dicção do §6º da mesma norma, ainda que algum dos requisitos do §5º seja 

identificado durante a análise, será possível a autorização da concentração se forem repassados 

aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes, e se ao menos um dos seguintes 

requisitos for atendido: i) aumento de produtividade ou competitividade; ii) melhora na 

qualidade de bens ou serviços; iii) for proporcionado eficiência e desenvolvimento tecnológico 

ou econômico. 

Entra aqui a análise das eficiências, onde deverá ser aqui prezado por um resultado líquido 

positivo com resultados favoráveis ao bem-estar do consumidor através de fatores como 

fomento à inovação, qualidade dos produtos e serviços, e resguarda do direito à privacidade, 

não obstante o Guia H faça referência geral ao “bem-estar do consumidor”. Aqui devem ser 

considerados os princípios da proporcionalidade e retributivo. 

O princípio da proporcionalidade preza que deve haver um mínimo de razoabilidade entre 

os benefícios aferidos com a concentração societária e os danos produzidos sobre a livre 

competição135. Se, no caso concreto, for concluído que os mesmos resultados seriam obtidos 

através de mera restruturação interna do empresário, deve ser afastada a necessidade da 

consolidação de uma operação societária de grande porte. Ademais, o Guia H afasta hipóteses 

de eficiência quando o resultado idêntico puder ser alcançado no lapso de dois anos136. 

A seu turno, o princípio retributivo é conceituado por Calixto Salomão Filho como a 

imprescindibilidade de que parte considerável dos benefícios aferidos com a concentração 

sejam repassados ao consumidor137. Ainda que o Guia H, como outrora mencionado, faça 

referência a um benefício não negativo como ideal, deve ser entendido que o bem-estar do 

consumidor colha benefícios concretos e realmente efetivos, não se admitindo uma margem 

tendente a zero como satisfatória. 

Ainda que não especificamente mencionado no Guia H, a análise da tríade qualidade, 

inovação e privacidade merece papel principal quando da análise da eficiência, não se 

restringindo ao mero conceito amplo e indeterminado de “bem-estar do consumidor”. Ainda 

que se tratem de itens que gozam de identificação complexa e trabalhosa, aumentam 

                                                
135 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 132. 
136 “Entende-se que não serão consideradas eficiências específicas da concentração aquelas que podem ser 

alcançadas, em um período inferior a 2 (dois) anos, por meio de alternativas factíveis, que envolvem menores 

restrições para a concorrência.” CADE. Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal. 2016. p. 46. 
137 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 241. 
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significativamente o grau de determinabilidade da análise através da imposição de parâmetros 

mínimos da análise, não restritos à mera delimitação de mercado relevante aqui proposta, de 

modo a qualificar a decisão final da autarquia.  

Por fim, cumpre ressaltar que existem três decisões finais para os controles de estruturas: i) 

aprovação total; ii) reprovação total; iii) aprovação parcial com restrições138. 

As hipóteses de aprovação parcial remetem a casos em que existam tanto efeitos positivos, 

quanto negativos, mas estes não podem ser excluídos através da ponderação e não justificam a 

completa negativa do ato, podendo ser evitados e superados através da imposição de restrições. 

Assim, o cumprimento dessas continências será condição necessária à validade e eficácia do 

ato de concentração, nos termos do art. 61, caput e §1º, da Lei do CADE. 

As restrições podem tanto ser impostas unilateralmente pela autarquia, quanto elaboradas 

de forma conjunta com as partes através da celebração de Acordos de Controle de 

Concentrações (ACC) de iniciativa de uma das partes, posteriormente homologados pelo 

Tribunal, vide art. 165, caput e §3º, do Regimento Interno do CADE (RICADE). É importante 

mencionar que o ACC tende a ser mais benéficos aos interesses do Estado e das partes, uma 

vez que é construído através do diálogo mútuo, conciliando pretensões, ao invés de mera 

imposição unilateral sujeita a uma resposta afirmativa ou negativa, tão somente. 

Na forma do art. 61, §2º, da Lei do CADE, as restrições podem abarcar: i) venda de ativos 

ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade empresarial; ii) cisão de sociedade; 

iii) alienação de controle societário; iv) separação contábil ou jurídica de atividades; v) 

licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual; vi) qualquer outro ato ou 

providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. 

Portanto, denota-se que o rol é meramente exemplificativo para moldar-se às 

especificidades do caso concreto. 

Em relação ao mercado do Big Data, é de suma importância a existência desta norma em 

branco, pois considerando que a própria delimitação do mercado relevante, na hipótese, é de 

trabalho complexo e subjetivo, suas formas de remediação também devem ser plásticas e 

adaptáveis conforme à casuística.  

                                                
138 Art. 163, do Regimento Interno do CADE (RICADE): A impugnação do ato pela Superintendência-Geral 

perante o Tribunal deverá ser motivada e dela deverão constar: I. a identificação dos mercados relevantes de bens 

e serviços analisados pela Superintendência-Geral; II. os aspectos do ato de concentração que poderão implicar 

eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, reforço de posição dominante ou 

dominação de mercado relevante de bens e serviços; III. quais as restrições que devam ser impostas ou as razões 

para reprovação do ato de concentração; e IV. os elementos necessários para que seja realizada análise conclusiva 

quanto aos efeitos dos atos de concentração no mercado. 
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Entretanto, é de suma importância mencionar que casos de licenciamento compulsório na 

seara dos dados pode importar em patente violação do direito à privacidade, porque a concessão 

de dados pelo usuário figura como contrato bilateral sujeito ao princípio da relatividade, não 

cabendo ao CADE determinar o repasse de parcelar de dados para determinados players com o 

fim de fomentar a concorrência. Com isso, observa-se que os temas da inovação, qualidade e 

privacidade devem permear como um todo a análise dos atos de concentração, desde a 

determinação do mercado relevante, até o estudo da eficácia e das restrições. 

  

4.4. Análise ex-post das Concentrações Societárias 

 

As decisões sobre atos de concentração baseiam-se em previsões sobre o comportamento 

do mercado e do público consumidor diante de inúmeras hipóteses pautadas em premissas 

econômicas, cálculos, análises complexas e outros fatores. Isso, porque o controle de estruturas 

é prévio, e não concomitante ou posterior. De toda forma, ao final, por se tratar de meras 

especulações que podem ou não refletir a expectativa da realidade econômica futura, é possível 

que seja subvertida toda a fundamentação em que se baseou a decisão do órgão antitruste. 

Um importante remédio para contrabalancear o binômio previsão-realidade é a chamada 

análise ex-post dos atos de concentração, através da qual casos antigos serão reanalisados sob 

um aspecto crítico e progressista. A lógica é aprender com os próprios erros ou continuar com 

os acertos a partir de uma releitura periódica. Do contrário, de nada adianta grandes gastos para 

apurar importantes casos de concentração se as decisões são falhas e se repetem no tempo. 

Cumpre, porém, ressaltar que o CADE não goza de mecanismo específico para análise ex-

post, não obstante crítica dos próprios conselheiros139.  

Trata-se de uma escolha contraditória. É expressivo o número de decisões com aprovação 

parcial do ato de concentração, dependendo da elaboração de Acordos de Controle de 

Concentrações (ACC) e outros remédios visando a restrição de atos pelas partes. Ora, como 

aplicar ferramentas que se protraem no tempo e não as revisar em momento oportuno? De toda 

forma, atualmente, a autarquia conta apenas com o controle de condutas para averiguar atos 

praticados a posteriori; o que não é muito saudável, uma vez que se aguarda a consolidação de 

atos anticoncorrenciais (prejudiciais ao mercado e aos consumidores), ao mesmo tempo em que 

continua aprovando inúmeras concentrações que poderão ter conclusão idêntica. 

                                                
139 PIMENTA, Guilherme. Cade deveria fiscalizar pós-fusão, diz Alexandre Cordeiro. Jota, 26 jun. 2017. 

Disponível em: <https://jota.info/concorrencia/cade-deveria-fiscalizar-pos-fusao-diz-alexandre-cordeiro-

26062017>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
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Nesse sentido, a OECD elaborou o Guia de referências em avaliação ex-post por agências 

antitruste (Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement 

decisions140), visando estabelecer noções gerais das análises posteriores e demonstrar sua 

relevância na prática. Ao lado da recomendação da organização, já fazem uso das avaliações 

ex-post: Estados Unidos da América, Reino Unido141, União Europeia142, Canadá143, Japão144, 

entre outros. 

Dentre os benefícios trazidos pela revisão de decisões, a OECD evidencia as seguintes: 

melhoria e aperfeiçoamento das decisões, reanálise sobre a efetividade de ferramentas e teorias 

econômicas, repensamento sobre a validade de premissas econômicas, melhoria na aplicação 

de remédios e restrições, conhecimento sobre mercados específicos145.  

E aqui encontra-se a real necessidade da análise ex-post num mercado movido pelo Big 

Data. Como explorado exaustivamente durante o texto, trata-se de uma espécie de mercado 

relevante dotada de plasticidade e que depende do caso concreto em análise, utilizando-se de 

parâmetros variáveis e de difícil identificação. Ora, em se tratando de categoria específica e em 

constante desenvolvimento, sói necessária a prática de reavaliações de decisões para averiguar 

sua efetividade e pontos negativos para que se construa uma análise ex-ante sólida e menos 

tendente a falhas. 

Ademais, cumpre evidenciar que além desses fatores, a revisão periódica de casos reflete 

uma maior transparência por parte dos órgãos antitruste, os quais prestam contas de seus 

resultados, suas eficácias e perspectivas de melhorias. No ordenamento jurídico brasileiro, 

trata-se de mero cumprimento do princípio da transparência ou publicidade, consolidado no art. 

37, da CRFB/88, divulgando e exteriorizando atos públicos para possibilitar o exercício do 

                                                
140 OECD. Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement decisions. 2016. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf>. Acesso em: 

12 nov. 2017. 
141 COMPETITION & MARKETS AUTHORITY. Understanding past merger remedies Report on case study 

research. 2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 

606680/understanding_past_merger_remedies_April_2017.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
142 EUROPEAN COMMISSION. Ex-post Review of Merger Control Decisions. 2006. Disponível em:  

<http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/lear.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
143 CANADA REVENUE AGENCY. Ex Post Merger Review: An Evaluation of Three Competition Bureau Merger 

Assessments. Competition Bureau, 1 ago. 2007. Disponível em: <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-

bc.nsf/vwapj/Report-ExPost-070912-fin-e.pdf/$FILE/Report-ExPost-070912-fin-e.pdf>. Acesso em: 12 nov. 

2017. 
144 JAPAN FAIR TRADE COMMISSION. Basic Plan for Policy Evaluation at the Japan Fair Trade Commission. 

2013. Disponível em: <http://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/policy_evaluation.files/Basic_Plan_for_Policy_ 

Evaluation.pdf>. Acesso em 30 nov. 2017. 
145 OECD. op. cit., p. 9-16. 
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controle social146. É possível apontar também o direito de acesso à informação consagrado no 

art. 5º, XXXIII, da CRFB/88 e na Lei 12.527/2011. 

Tal fator cidadão é um dos nortes do guia de revisão de casos da Japanese Fair Trade 

Commission (JFTC), a qual aponta os seguintes propósitos da política de avaliação de casos: i) 

providenciar ao público as intenções, propósitos e resultados com explicações claras; ii) 

implementar atividades eficientes e de alta qualidade com o mínimo de custos; iii) gerir políticas 

públicas com foco na conquista de metas e satisfação do interesse público147. 

Por fim, o referido Guia da OECD possui uma extensa exposição sobre todas as etapas de 

uma reavaliação de casos, cuja análise pormenorizada fugiria do escopo do presente texto, 

entretanto, cabe mencionar as mais relevantes. Nesse contexto, a organização coloca o seguinte 

passo-a-passo148 na revisão ex-post: i) selecionar as decisões; ii) escolher o time de avaliadores; 

iii) identificar as contrafatuais (previsões); iv) selecionar a metodologia; v) selecionar as 

variáveis para estudo; vi) coletar dados e informações; vii) conclusões; viii) verificar a robustez 

dos resultados. 

Quanto ao ponto de número um, é salutar esclarecer que as revisões não serão de todas as 

decisões prolatadas, mas tão somente daquelas escolhidas como mais relevantes. Exigir uma 

reanálise completa de todos os julgados demandaria trabalho excessivo e injustificável, 

considerando que nem todos os casos gozam de mesma complexidade que outros, somado com 

o fato das restrições quantitativas e qualitativas dos órgãos antitruste. 

Em relação ao ponto número dois, a Comissão Europeia adotou a premissa de que a análise 

seria melhor aproveitada se os avaliadores fossem diversos daqueles que julgaram o caso ex-

ante149, conduta louvável que visa uma implementação prática da imparcialidade e da qualidade 

das conclusões. 

Por outro lado, o ponto de número seis revela importante preocupação. É comum que não 

exista à disposição dos órgãos antitruste o poder de exigir a prestação de informações por parte 

das partes originalmente envolvidas no caso, o que prejudica de forma significativa o resultado 

final da revisão. Por isso, quando da eventual aplicação no cenário brasileiro, seria de grande 

relevância a previsão legal acerca do dever de cooperação, resguardando o devido sigilo que a 

situação exigir. 

                                                
146 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Método, 2017. P. 

39. 
147 JAPAN FAIR TRADE COMMISSION, op. cit, p. 2. 
148 OECD. Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement decisions. 2016. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf>. Acesso em: 

12 nov. 2017. p. 19. 
149 Ibid, p. 17. 
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Finalmente, é importante concluir que as análises ex-ante constituem ferramenta 

fundamental para o aperfeiçoamento das decisões do CADE, de modo que a autarquia possa 

conhecer melhor seus fundamentos e parâmetros de decisão para aperfeiçoá-los ou, 

simplesmente, substituí-los. É sabido que grande parte do trabalho desenvolvido é direcionado 

à análise ex-ante de atos de concentração. Todavia, fechar os olhos para este ponto específico 

é subestimar um ciclo infinito: a ausência de análise ex-post reflete numa precariedade 

exponencial na análise ex-ante, que não pode ser consertada se as decisões não forem revisadas 

e compreendidas.  

Mais importante do que estudar e fazer previsões sobre o futuro, é necessário compreender 

o passado e seus impactos no presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análise de Casos 

 

5.1. Facebook e Whatsapp 

 

Em 2014, o Facebook adquiriu o Whatsapp por aproximadamente 19 bilhões de dólares150. 

Além da rede social com mesmo nome, o Facebook detém aplicativo de troca de mensagens 

chamado Facebook Messenger, bem como aplicativo para compartilhamento de fotos e troca 

de mensagens chamado Instagram. 

A referida operação foi aprovada sem restrições pelas autoridades antitruste competentes. 

A Comissão Europeia emitiu longa e minuciosa decisão sobre a casuística151, que será aqui 

analisada, enquanto a FTC não fez qualquer comentário sobre a aquisição, limitando-se a 

notificar os empresários em questão sobre o dever de manutenção das políticas de 

privacidade152. 

Cumpre mencionar que o valor da concentração foi considerado excessivo por 

especialistas153. Isso, porque o Whatsapp fornece conversas criptografadas de ponta a ponta, 

sem qualquer colheita de dados pessoais pela plataforma154, enquanto o Facebook Messenger 

observa a conversa de seus usuários155 para direcionar publicidade personalizada. De toda 

forma, quando da análise da aquisição, o Facebook reiterou que não tinha interesse em passar 

a colher dados do Whatsapp, e tampouco teria condições técnicas de fazê-lo156.  

Quando da análise do caso, a Comissão Europeia identificou dois mercados relevantes, 

quais sejam, serviço de comunicação e serviço de publicidade online. Sobre o estudo da 

                                                
150 OLSON, Parmy. Facebook Closes $19 Billion WhatsApp Deal. Forbes, 06 out. 2017. Disponível em: 

<https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/10/06/facebook-closes-19-billion-whatsapp-

deal/#6a36f86d5c66>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
151 EUROPEAN COMMISSION. Caso nº Comp/M. 7217 – Facebook/Whatsapp, Regulation (EC) nº 139/2004, 

Merger Procedure. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003 

_20310_3962132_EN.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
152 FTC. FTC Notifies Facebook, WhatsApp of Privacy Obligations in Light of Proposed Acquisition. 2014. 

Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/04/ftc-notifies-facebook-whatsapp-

privacy-obligations-light-proposed>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
153 EDWARDS, Jim. Why Facebook Had No Choice But To Pay $19 Billion For WhatsApp. Business Insider, 19 

fev. 2014. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/why-facebook-paid-19-billion-for-whatsapp-2014-
2>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
154 “Não guardamos suas mensagens durante a prestação dos Serviços. Depois que suas mensagens (incluindo 

conversas, fotos, vídeos, mensagens de voz e compartilhamento de informações de localização) são entregues, elas 

são excluídas de nossos servidores” WHATSAPP. Política de Privacidade. Disponível em: 

<https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-information-we-collect>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
155 “Coletamos o conteúdo e outras informações fornecidas por você quando usa nossos Serviços, como quando se 

cadastra em uma conta, cria ou compartilha conteúdos, envia mensagens ou se comunica com os outros.” 

FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: <https://www.facebook.com/about/privacy>. Acesso em: 15 nov. 

2017. 
156 EUROPEAN COMISSION, op. cit., item 170. 
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concorrência no primeiro mercado, os julgadores concluíram pela inexistência de prejuízo à 

concorrência por três motivos cruciais: i) o Facebook e o Whatsapp não concorrem diretamente, 

uma vez que o primeiro oferece proteção à privacidade menor que o segundo; ii) os 

consumidores continuariam possuindo ampla gama de escolha, face às diferenças entre os 

aplicativos e outros players no mercado; iii) foge da competência do órgão julgador a análise 

de prejuízos à privacidade157. 

Por outro lado, a questão referente ao mercado de publicidade também não seria alvo de 

aumento de poder de mercado por parte do Facebook, pois os dados não únicos, tampouco estão 

em regime de monopólio, podendo ser colhidos através de diversas outras formas para atingir 

o fim desejado158. 

Não agiu bem a Comissão Europeia. 

Em primeiro lugar, mesmo identificando a existência de um mercado de dois lados, 

desconsiderou substancialmente seus efeitos. Grande parte das considerações são pertinentes 

ao mercado de publicidade, não analisando as consequências sobre o mercado de comunicação, 

justamente de onde são colhidos todos os dados para que a publicidade personalizada seja 

possível. Os já estudados spill-over effects comprovam a interdependência constante entre 

ambos os lados da plataforma, que necessitam de um estudo de causa-consequência recíproca. 

Em segundo lugar, também foram desconsiderados os efeitos da economia de escala e de 

escopo. Uma vez que o Facebook detém volume e variedade de dados considerável, as barreiras 

de entrada no mercado ficam reduzidas a cada vez que o ciclo de feedback se fecha com a 

aquisição de dados e ingresso de novos usuários à plataforma. A rápida velocidade de análise 

dos dados faz com que qualquer potencial concorrente tenha dificuldade galopante em manter 

estabilidade no mercado, principalmente com a total disposição de usuários das plataformas em 

estudo. 

Em terceiro lugar, usou-se como parâmetro a onipresença, não exclusividade e não 

concorrência dos dados, o que terminaria numa classificação de bem público. Como aponta 

Stucke e Grunes, a Comissão deveria considerar não apenas quantos dados a concentração 

proporciona em comparação com o mundo de dados, mas sim quantos dados ela tem em relação 

ao quanto já está disponibilizado no mercado159. Os dados jamais terão a mesma facilidade de 

                                                
157 Ibid, itens 104 e 175. 
158 Ibid, itens 189. 
159 STUCKE, Maurice; GRUNES, Allen. No Mistake About It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big 

Data. The Antitrust Source. 2015. p. 80. 
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colheita num cenário com efeitos de rede e ciclos de feeback, tampouco gozarão de idênticas 

características entre os empresários face à sua infungibilidade. 

Por fim, a Comissão Europeia incorreu em grande erro ao desconsiderar a privacidade 

quando do estudo sobre a viabilidade do ato de concentração. O direito concorrencial jamais se 

preocupará com questões individuais, de fato, mas é de sua natureza a proteção da coletividade, 

nela considerados consumidores. Portanto, o que se visa analisar não é a violação de privacidade 

de fulano ou de cicrano, mas sim proporcionar o bem-estar geral de todo um conjunto de pessoas 

de forma preventiva, a fim de evitar danos futuros. 

Como consequência, no início de 2017, a Comissão Europeia aplicou multa de 122 milhões 

ao Facebook pelo fornecimento de informações inverídicas quando do ato de concentração160. 

Mesmo tendo afirmado que não colheria dados do Whatsapp e nem poderia fazê-lo se quisesse, 

o Facebook anunciou que começaria a colher dados do referido aplicativo com toda a 

companhia e parceiros161. Como ora analisado pelo órgão antitruste, mesmo se o Whatsapp e o 

Facebook conseguissem unir seus dados, não haveria violação à concorrência. 

Ademais, a própria comissão declarou que os usuários teriam plena consciência e liberdade 

para migrar de plataformas por questões de privacidade e qualidade. Os números dizem outra 

coisa. Em 2014, o Messenger contava com 400 milhões de usuários162 e o Whatsapp com 500 

milhões163, enquanto que, em 2017, o cenário virou, o primeiro conta com 1,2 bilhões164 de 

usuários e o segundo com 1 bilhão165.  

Por conseguinte, questiona-se: os consumidores preferem o uso do Messenger porque não 

gostam da maior proteção e privacidade (em tese) do Whatsapp, ou por questões de conforto e 

comodismo quando da utilização da rede social Facebook? Uma melhor análise sobre 

privacidade, economia comportamental e colheita de dados, quando da análise da concentração, 

poderia trazer respostas concretas e evitar prejuízos coletivos no cenário atual.  
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18 mai. 2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/05/18/technology/facebook-european-union-fine-
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161 SCOTT, Mark. Relaxing Privacy Vow, WhatsApp Will Share Some Data With Facebook. The New York Times, 
25 ago. 2016. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/08/26/technology/relaxing-privacy-vow-

whatsapp-to-share-some-data-with-facebook.html?_r=0>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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abr. 2017. Disponível em: <https://techcrunch.com/2017/04/12/messenger/>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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<http://fortune.com/2017/07/28/whatsapp-one-billion-daily-users/>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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5.2. Google e Waze 

 

No final de 2013, a Motorola Mobility Holding, subsidiária da Google Inc., adquiriu a 

integralidade do capital social da companhia Waze Mobile Limited, a qual desenvolve serviço 

de navegação em tempo real para motoristas em aplicativo, pelo valor de 1,3 bilhões de 

dólares166.  

Tanto a FTC dos Estado Unidos da América, quanto o Office of Fair Trading (OFT) do 

Reino Unido, autoridades antitruste competentes, aprovaram a operação, mas somente a 

segunda organização comentou sobre o caso167. 

A OFT considerou como mercado relevante o serviço de navegação para celulares no 

âmbito do Reino Unido. Isso, porque além do Waze, a Google possui o aplicativo Google Maps; 

a diferença entre ambos reside no fato de que o mapeamento do primeiro é realizado em tempo 

real através do constante feedback dos usuários, enquanto o segundo é atualizado de forma 

estática com atualizações de mapeamentos por satélite ou por veículos do próprio empresário. 

Em suma, o órgão antitruste terminou por não impedir a concentração, pois o número de 

usuários e de dados que o Waze possuía era consideravelmente inferior ao do Google no Reino 

Unido, de modo a não causar qualquer interferência no mercado. Ademais, afirmou que a 

aquisição era improvável de causar relações anticompetitivas com a Apple, a maior concorrente 

do Google no mercado relevante geográfico168. 

Agiu mal a OFT. 

O primeiro ponto que surge é a desconsideração de algo que antecede o mercado de dois 

lados, os mercados relacionados. Tanto o Google, quanto a Apple possuem serviços além dos 

serviços de mapeamento, principalmente o desenvolvimento de aparelhos celulares com os 

sistemas operacionais Android e iOS, respectivamente. Em ambos, os respectivos aplicativos 

de geolocalização são pré-instalados, o que desperta considerável status quo bias no 

consumidor para causar-lhe conformismo e indisponibilidade para buscar outro serviço com 

funcionalidade idêntica. Ou seja, foi considerada a Google como um empresário estático e 

presente em apenas um mercado, não se avaliando o potencial cruzamento interno de dados. 

                                                
166 ORESKOVIC, Alexei; BARR, Alistair. Google finalizing $1.3 billion deal for mapping company Waze: source. 
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Por outro lado, a análise restrita não permitiu que se averiguasse as consequências de um 

mercado movido por dados com efeitos de rede e feedback loops. Partiu-se da premissa que 

qualquer operação de mergers e acquisitios entre um empresário com grande e pequeno market 

share será sempre saudável ao mercado, pois sua soma de esforços será pequena quando 

comparado ao todo. Uma falácia que incentiva players mais desenvolvidos a adqurir startups e 

empresários de menor potencial, mas com tecnologias promissoras, para criar situação de poder 

de mercado e monopólio. 

O mercado relevante do Big Data não começa sua análise no market share, mas sim na 

relevância investida no seu ciclo de valor: colheita, análise e uso de dados. Ignorar essa 

premissa seria negar a existência dos network effects e de seus ciclos, onde uma maior 

possibilidade de colheita de dados variados, com rápida análise e aplicação satisfatória refletem 

numa maior colheita de dados e num aumento exponencial de usuários. 

Como consequência, outro ponto que se destaca é o crescimento das barreiras de entrada, 

uma vez que os maiores players conseguirão, cada vez mais, delimitar seu poder de mercado e 

fazer com que a inovação e qualidade dos novos concorrentes seja desestimulada, uma vez que 

não se consegue colher dados e conquistar usuários de forma automática e simplificada.  

 

5.3. Microsoft e LinkedIn 

 

Em 2016, a Microsoft adquiriu a LinkedIn pelo valor de 26,2 bilhões de dólares169. A 

Microsoft é sociedade empresária atuante no setor de sistemas operacionais de computadores, 

servidores, aparelhos celulares, aplicações de produtividade (Office), vídeo games, cloud-

computing, publicidade online, e serviços de busca online (Bing). Por outro lado, o LinkedIn 

opera rede social voltada para profissionais. 

A operação foi submetida à apreciação da Comissão Europeia, a qual decidiu pela 

aprovação com restrições em decisão longa e minuciosa170. 

Agiu muito bem. 
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Trata-se de uma decisão com imensa precisão e atenta às especificidades do mercado de 

Big Data. Ainda que determinados fundamentos sejam passíveis de questionamento, não é 

possível negar que se trata de verdadeiro caso paradigmático. 

Em primeiro lugar, a Comissão tomou todas as precauções possíveis para identificar os 

limites do mercado relevante, separando todas as atividades econômicas exercidas pelos 

empresários e examinando os possíveis impactos concorrenciais que a concentração poderia 

causar em cada uma delas171.  

Em segundo lugar, examinou com minúcia os aspectos de mercado de dois lados, 

identificando os serviços gratuitos para coleta de dados, bem como os serviços pagos de 

publicidade. Quanto a este último, chegou à conclusão de que não haveria impacto relevante no 

mercado, pois os dados são não-exclusivos e de fácil coleta, bem como a Microsft não exerce 

poder de mercado em determinadas empresas172. Não obstante o argumento sobre exclusividade 

e coleta de dados não seja sustentável, a fundamentação e conclusão do órgão foram lógicas. 

Em terceiro lugar, por se tratar de concentração entre empresários que atuam em mercados 

relevantes diversos, observou todos os impactos que a operação teria em âmbito horizontal, 

vertical e conglomerado, visando evitar potencial erro sobre uma classificação fechada da 

operação. Com isso, pôde observar os potenciais danos existentes sobre uma pré-instalação do 

LinkedIn nos computadores com sistema operacional Windows, tal qual os efeitos de uma 

possível multifuncionalidade do aplicativo com o sistema Office173. 

A análise atingiu seu ponto nevrálgico nesse momento. Na hipótese de pré-instalação, seria 

possível gerar no consumidor um possível status quo bias, onde ficaria conformado com a rede 

social já ao seu pleno acesso e limitaria as possibilidades de buscar os serviços de outro player. 

Por outro lado, a cooperação entre Office e LinkedIn faria com que o uso do aplicativo fosse 

muito mais benéfico ao usuário, uma vez que tal sistema é um dos mais utilizados 

mundialmente, garantindo uma melhoria na experiência do usuário, ao mesmo tempo em que 

reduzindo barreiras de entrada. 

Nesse sentido, a Comissão Europeia reconheceu a existência e a relevância dos network 

effects onde quanto mais profissionais estiverem utilizando a rede social, mais valor de mercado 

ela terá e mais atrativa para novos usuários ela será, que, por conseguinte, fornecerão dados 

para o desenvolvimento da plataforma174,. Também se reconheceu as consequências do multi-

                                                
171 Ibid 163, itens 8-164. 
172 Ibid 163, item 261. 
173 Ibid 163, item 342. 
174 Ibid 163, itens 340 e 341. 
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homing no caso concreto (quando o usuário faz uso de mais de uma rede social profissional), 

chegando-se a conclusão que a pré-instalação e conectividade com o Office afastariam qualquer 

manutenção de competitividade a curto prazo; mesmo que novas tecnologias disruptivas 

surgissem, não se sustentariam face às grandes barreiras de entrada no mercado175. 

Em quarto lugar, repetindo equívoco praticado no “caso Facebook e Whatsapp”, comentou-

se sobre a perda de privacidade como parâmetro de escolha do consumidor. A Comissão 

evidenciou que existem outras redes sociais profissionais que oferecem maior segurança de 

dados que o LinkedIn (v.g. XING), o que daria grande leque de liberdade de escolha ao 

consumidor sobre qual serviço utilizar, se o mais seguro ou o mais vulnerável176. Entretanto, 

conforme estudos de economia comportamental aqui apresentados, não é possível fazer 

afirmativa tão contundente face à racionalidade limitada e decisões compulsivas imanente aos 

seres humanos, as quais mascaram os reais anseios e vontades buscados. 

Por fim, a Comissão estabeleceu duas restrições principais: i) Liberdade de escolha sobre a 

prévia instalação do LinkedIn nos sistemas Windowns, com a posterior possibilidade de deletá-

lo da plataforma; ii) Não restringir determinadas ferramentas, como o Office, à compatibilidade 

exclusiva com o LinkedIn, também permitindo a interatividade com outras redes sociais 

profissionais177. Ocorre que ambas as restrições são válidas apenas pelo prazo de cinco anos, 

não havendo qualquer exigência para mantê-las quando exaurido tal lapso. A Comissão crê que 

o prazo será suficiente para preparar e organizar o mercado, a fim de afastar quaisquer condutas 

anticompetitivas. 

 

5.4. Phorm, Oi e Telefônica 

 

O CADE conta com alguns julgados envolvendo a temática do Big Data, mas jamais houve 

reconhecimento acerca de sua existência e relevância conforme simples pesquisa processual no 

sítio virtual da autarquia. Com isso, da análise de atos de concentração remanescem 

desconsiderados todos os pressupostos e efeitos aqui apresentados, o que pode configurar no 

estabelecimento de precedentes insuficientes e propensos à prática de atos anticorrenciais a 

curto prazo. 

                                                
175 Ibid 163, itens 344-347. 
176 Ibid 163, item 350. 
177 EUROPEAN COMISSION. Caso M. 8124 – Microsoft/LinkdIn, Commitments to the European Commission. 

Disponível em: <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE1vh40>. Acesso em: 17 nov. 

2017. 
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Um dos casos que carrega consigo um nítido mercado envolvendo dados é o referente aos 

contratos de parceria entre Phorm e Oi, tal qual Phorm e Telefônica178, ambos ocorridos no ano 

de 2010. 

Tanto Oi, quanto Telefônica, são sociedades empresárias prestadoras de telefonia fixa e 

móvel, incluindo serviços de banda larga. Por outro lado, a Phorm é empresário cujo objeto 

social é a prestação de serviços direcionados de conteúdo e publicidade online através da 

parceria com provedores de internet, websites anunciantes e agências de publicidade. 

Em maio de 2010 foi submetido ao CADE a análise de parceria entre Oi e Phorm, onde esta 

promoveria auxílio à navegação virtual ao mesmo tempo em que formularia perfis de 

comportamento dos usuários para fins de publicidade individualizada. Por unanimidade foi 

conhecida e aprovada a operação sem qualquer restrição. 

O relator Fernando de Magalhães Furlan observou os seguintes pontos quando da prolação 

de seu voto: i) o CADE não é competente para analisar questões sobre privacidade; ii) não há 

impactos no mercado, uma vez que a Oi conseguiria igual resultado sozinha; iii) problemas 

quanto à dissociação entre interesses e conteúdo visitados pelo usuário. 

Ademais, durante a análise do ato de concentração, houve rumores sobre uma possível 

parceria futura entre Phorm e Telefônica, o que, consoante entendimento do conselheiro relator, 

poderia gerar preocupações sobre a concorrência no mercado de telecomunicações, uma vez 

que Oi e Telefônica constituem 55% desse mercado. Não havendo provas suficientes, o 

argumento foi afastado. 

Cinco dias antes da publicação do voto em comento, houve registro do pedido de 

autorização sobre parceria entre Telefônica e Phorm. O conselheiro relator, Ricardo Machado 

Ruiz, e o conselheiro Marcos Paulo Veríssimo votaram pela aprovação da operação sem 

restrições, enquanto o presidente Fernando de Magalhães Furlan votou pela aprovação da 

restrição desde que a parceria entre Phorm e Oi fosse desfeita. Ao final, o ato de concentração 

foi aprovado pela maioria do plenário. 

Os argumentos de Ruiz e Veríssimo foram no seguinte sentido: i) o CADE não é competente 

para analisar questões sobre privacidade; ii) analisam-se dois mercados, quais sejam, banda 

larga e publicidade; iii) ambos os mercados são pulverizados, de modo que a parceria 

promoveria mais uma opção; iv) a Phorm não atua como coordenadora entre Oi e Telefônica, 

afastando-se potencial ato de concentração entre ambas. 

                                                
178 O número dos julgados é, respectivamente, 08012.003107/2010-62 e 08012.010585/2010-29. 
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A seu turno, os argumentos de Furlan divergiam nos seguintes aspectos: i) trata-se de 

hipótese de mercado de dois lados; ii) união entre Oi e Telefônica a partir da parceria com a 

Phorm; iii) supressão de concorrência no mercado de banda larga, e fechamento das barreiras 

de entrada no mercado de publicidade. 

Cumpre apontar que, em 2014, a Oi foi multada em 3,5 milhões de reais pelo Ministério da 

Justiça por prática de atos atentatórios ao direito à privacidade e à intimidade através do 

mapeamento do tráfego de dados de seus usuários com fins de promover publicidade 

personalizada179. 

Agiu mal o CADE. 

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a definição de mercado relevante foi insuficiente 

e não considerou aspectos diferenciais do mercado de dados. Dentro do ciclo de valores do Big 

Data, a delimitação do mercado reside especificamente na coleta e análise de dados. Não foram 

observadas as premissas dos efeitos de rede e de uma concorrência sem preço, de modo a 

considerar a importância do comportamento dos usuários na plataforma. Ademais, não foi 

considerada a alta exposição da Phorm aos dados de mais de 55% dos usuários brasileiros de 

internet, bem como sua potencial participação em um mercado de venda de dados. 

Alguns autores, como Marcela Matiuzzo, afastam a condição de mercado de dois lados 

observada por Furlan, uma vez que a principal atividade envolvida seria o varejo de dados, 

inexistindo qualquer relação de spill-over effect entre os serviços de publicidade e os de 

fornecimento de dados pelo uso dos serviços de internet180. Todavia, tal consideração deve ser 

realizada com cautela, pois não pôde ser vislumbrado nos autos, com absoluta certeza, até qual 

ponto os serviços oferecidos pela Phorm foram importantes na manutenção de consumidores e 

na captação de novos. 

De toda forma, a análise falhou ao desconsiderar os efeitos de um mercado de venda de 

dados por parte da Phorm, o que, por conseguinte, geraria um crescimento desproporcional no 

mercado de publicidade que tem a figura dos insumos materializada nos dados. Isso, porque 

haveria o surgimento de novo player no mercado com detenção significativa de informações 

sobre o comportamento de usuários para posterior análise e direcionamento de publicidade 

individualizada. Como consequência, restringem-se as barreiras de ingresso nesse mercado em 

                                                
179 CASEMIRO, Luciana; XAVIER, Luiza. Oi é multada em R$ 3,5 milhões por invasão de privacidade feita por 

Velox. O Globo, 23 jul. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/oi-

multada-em-35-milhoes-por-invasao-de-privacidade-feita-por-velox-13348505>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
180 MATIUZZO, Marcela. Online Advertising Platforms and Personal Data Retail: Consequences for Antitrust 

Law. Competition Policy International, Inc. 2015. p. 6-9. 
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particular, principalmente pelo fato de a Phorm atuar, além do Brasil, na China, Coréia do Sul, 

Turquia e Romênia181. 

Em segundo lugar, ainda que à luz da antiga Lei 8.884/94, não é possível afastar a proteção 

do consumidor do âmbito das decisões do CADE. Como já analisado, a análise sobre o direito 

à privacidade foge da competência da autarquia quando realizada a partir de um olhar micro ou 

individualizado, o que não pode ser replicado diante de uma perspectiva macro ou coletiva. A 

inexistência de uma prevenção nesse sentido ignora totalmente a diretriz de proteção ao 

consumidor estabelecida tanto na antiga, quanto na nova Lei do CADE, ao mesmo tempo em 

que abre campo fértil para a prática de atos ilícitos para posterior análise judicial ou 

administrativa. A mencionada condenação em 3,5 milhões por violação à privacidade, portanto, 

poderia ter sido evitada se houvesse uma efetiva análise preventiva sobre a temática. 

O referido ponto ganha maior relevância quando observados os fundamentos do voto do 

conselheiro Furlan, o qual ao mesmo tempo em que afastou a competência para análise de 

privacidade, verificou potencial problemática quanto à dissociação entre interesses e conteúdo 

visitados pelo usuário. Esse fato, por si só, configura questão relativa à experiência virtual do 

consumidor e, por conseguinte, sua privacidade e intimidade, criando-se um verdadeiro 

paradoxo lógico. 

Por fim, a carência de informações levou à desconsideração da análise sobre potencial ato 

de concentração reflexo entre Oi e Telefônica a partir dos respectivos contratos de parceria com 

a Phorm. De fato, em um mercado competitivo e com poucos players, como o de 

telecomunicações, é incomum que dois competidores busquem auxílio de um mesmo 

empresário, ainda mais quando este tem amplo acesso aos dados de seus usuários.  

O mercado de dois lados foi duplamente ignorado quando esquecido o mercado de venda 

de dados, bem como quando afastada a análise minuciosa dos efeitos no mercado de 

telecomunicações. Durante o decorrer de todo procedimento referente à Oi e Phorm, as partes 

desmentiram de forma veemente sobre uma futura parceira com a Telefônica, o que não se 

comprovou antes mesmo da publicação do acórdão final. 

Ainda que se trate de uma decisão que desconsiderou efeitos típicos de um mercado 

envolvendo dados, acredita-se que o CADE tenha potencial para reverter essa situação em 

julgados futuros. A autarquia tem interessante hábito de adequar seus procedimentos àqueles 

vislumbrados pelos principais órgãos antitruste alienígenas, adequando-se a práticas 

mundialmente reconhecidas. De toda forma, nesse primeiro passo para mudanças diante da 

                                                
181 MRWEB. Brazilian Telecoms Leader Fined over Phorm 'Trials'. MRWEB, 5 ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.mrweb.com/drno/news19515.htm>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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análise de um mercado específico, sói necessária a implementação urgente da análise ex-post 

de julgados, a fim de examinar antigas considerações para ponderar sobre erros, acertos e 

possíveis mudanças para o progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusão 

 

O mercado guiado pelos dados não é, por si só, algo destrutivo e prejudicial, muito pelo 

contrário. Assim como os produtos e serviços são continuamente criados e superados por ondas 

destrutivas de inovação, a economia e a concorrência também desenvolvem seus conceitos e 

estudos. Trata-se de um fenômeno natural que não deve ser pura e simplesmente reprimido, 

mas incentivado e acompanhado de forma sustentável e equilibrada, principalmente com o 

auxílio do Direito, ora pela efetividade das leis, ora pela atuação de suas instituições. 

Não é interessante que os órgãos antitruste permaneçam se utilizando de premissas gerais 

quando da análise de mercados envolvendo uma concorrência sem preço e fundada em um 

mercado de dois lados. Como consequência, fatores relevantes como os efeitos de rede e ciclos 

de feedback serão provavelmente relevados, de modo a fomentar campo fértil para a prática de 

atos anticorrenciais que serão reprimidos a longo prazo, ou que sequer serão descobertos. 

Assume, também, grande relevância o reconhecimento de competência para análise de 

casos envolvendo a proteção do consumidor enquanto direito coletivo. Em um mercado 

relevante onde os dados são considerados como insumo, não seria salutar afastar a análise dos 

efeitos de eventual ato de concentração em relação aos próprios usuários. Temas como queda 

na inovação, qualidade e privacidade podem mudar o rumo das decisões antitruste, ampliando 

de forma minuciosa a discussão sobre substitutibilidade de produtos e serviços, e introdução 

das barreiras de ingresso no mercado. 

Ademais, o reconhecimento da economia comportamental como fator relevante dentro da 

análise de atos de concentração tem grande contribuição para uma decisão mais qualificada e 

próxima da realidade concreta. Ficou no passado o tempo em que os consumidores eram 

considerados como meras peças num cenário econômico. O ser humano tem suas 

peculiaridades, com falhas e imperfeições inerentes, que costumam ser aproveitadas pelos 

empresários quando do desenvolvimento de suas plataformas, o que suscita um estudo 

aprofundado nas autoridades antitruste neste aspecto em específico. 

Por fim, é necessário concluir que o simples apontamento de críticas e erros não é suficiente 

para colher avanço e desenvolvimento, sói também encontrar soluções. Por isso, o presente 

texto teve a preocupação de identificar as especificidades, de forma individual, para aprofundar 

seus respectivos remédios, principalmente quando da análise do sistema brasileiro e dos casos 

concretos. Não é coerente fomentar um sistema que não acolhe aqueles que dormem, quando 

quem dorme, na realidade, é o próprio sistema. A realidade é outra, o mercado é outro, os 

empresários são outros, as pessoas são outras. Os dados já foram lançados. 
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