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1. Informações básicas sobre o Workshop 

Formato: painel 

Proponentes: Bárbara Simão, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec, 

terceiro setor  

Coproponentes: Marcela Mattiuzzo, comunidade científica e tecnológica. 

Palestrantes: 

 Bárbara Prado Simão, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Terceiro 

Setor: É advogada e pesquisadora em telecomunicações e direitos digitais no Idec. 

Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (FDUSP). Realizou 

intercâmbio acadêmico na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2015-2016). 

Foi participante da 4ª Escola de Governança da Internet (2017), promovida pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 

 Jonas Chagas Lucio Valente (UnB), Comunidade Científica e Tecnológica: 

Graduado pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub), mestre e doutorando 

em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). É pesquisador associado 

do Laboratório de Políticas de Comunicação (Lapcom) e co-autor do livro 

“Sistemas Públicos de Comunicação: A experiência de 12 países e o caso 

brasileiro”. 

 Veridiana Alimonti, Núcleo de Direito Concorrencial e Economias Digitais 

(Nuced), terceiro setor: é advogada, mestre em Direito Econômico e doutoranda 

em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. Trabalha como analista 

sênior de políticas para a América Latina na Electronic Frontier Foundation. Foi 

estudante visitante no Departamento de Proteção de Dados do Conselho da 

Europa em 2017, representante titular do terceiro setor no CGI entre 2011 e 2013 

e representante dos consumidores no Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços 

de Telecomunicações da Anatel (CDUST) até o início de 2015. 

 Flavia Lefevre: Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, Terceiro 

Setor: Conselheira no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), membro do 

conselho consultivo da ANATEL, representando consumidor (2006-2009), 

membro do conselho diretor do ILUMINA (Instituto de Desenvolvimento 



Estratégico do Setor Energético SP) e membro da Diretoria de Infraestrutura em 

Telecomunicações da FIESP. Mestre em Processo Civil pela PUC-SP. 

Moderador(a): Diogo Moyses, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, 

terceiro setor: coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec 

– Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Mestre em Direito pela Faculdade de 

Direito da USP e doutorando pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é especialista 

em regulação, políticas de comunicação e direitos humanos. 

Relator(a): Juliana Oms (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC): 

Graduada em direito pela Universidade de São Paulo (FDUSP). Durante a graduação, 

realizou intercâmbio acadêmico na Universidad de Chile (2017-2018). Atualmente, é 

advogada e pesquisadora em telecomunicações e direitos digitais no Idec. 

2. Estruturação do Workshop 

 Objetivos e resultados (propostos e atingidos) 

O objetivo proposto do workshop era discutir a intersecção entre o direito concorrencial, 

a defesa do consumidor e as economias digitais, especialmente considerando a 

conciliação entre os princípios da inovação, da livre concorrência e da proteção de dados 

pessoais para a Governança da Internet no Brasil. O painel pretendia questionar se, e 

como, a utilização de dados pessoais de usuários pode ser entendida também como 

problema Concorrencial.  

Pretendia-se que os palestrantes abordassem a importância da discussão sobre 

concentração econômica e seus impactos para o desenvolvimento de mercados baseados 

em dados, dando exemplos concretos de casos de referência já julgados por autoridades 

antitruste sobre o tema. Outro objetivo do painel será identificar qual o papel do Brasil 

nesta discussão, considerando as possibilidades de atuação do Cade e de engajamento da 

sociedade civil sobre o tema.  

Avalia-se que esses objetivos e resultados foram atingidos, tendo sido discutido a 

intersecção entres os temas mencionados, a utilização do dado pessoal como um problema 

concorrencial, o poder econômico das empresas de tecnologia e as limitações do papel do 

Brasil nessa discussão. Além disso, foi mencionado como exemplo a experiência de 

criação do Grupo de Direito Concorrencial e Economia Digital (Nuced) na Universidade 

de São Paulo, o qual possui o intuito de agregar estudantes da graduação e membros de 

organizações da sociedade civil para estudar o tema e preparar estratégias de incidência 

em temáticas concorrenciais. 

 Justificativa em relação à governança da Internet 

Se nos últimos anos a discussão sobre o direito concorrencial como possível ferramenta 

para lidar com a presença de grandes conglomerados nos mercados digitais passou a 



ganhar força, em 2019 essa percepção já se consolidou na agenda da governança da 

internet. Tornou-se recorrente, na imprensa, a publicação de artigos questionando o 

poderio de empresas como Google e Facebook. Autoridades antitruste têm aparecido cada 

vez mais inclinadas a agir de maneira incisiva contra potenciais condutas anticompetitivas 

dessas empresas, inclusive exigindo a aplicação de multas em alguns casos. É certo, 

porém, que inúmeros desafios são trazidos à tona por esse debate, especialmente 

relacionados à dificuldade de adaptação das ferramentas jurídicas já existentes para 

mercados nos quais um dos principais ativos econômicos é o uso de dados. Os efeitos em 

rede de grandes plataformas permeiam visões diferentes sobre se são possíveis eficiências 

positivas ou não para seus consumidores. Quais são, efetivamente, os problemas gerados 

pela concentração econômica nos mercados digitais, especialmente considerando a 

utilização de dados dos usuários? A proteção de dados pessoais pode ser de alguma forma 

entendida como uma questão também concorrencial? Como definir mercados relevantes 

nesses casos? Qual seria o melhor tipo de remédio? No Brasil, o uso da Internet tem como 

princípios a inovação, a livre concorrência e a proteção de dados pessoais. Conciliar estes 

três objetivos normativos é primordial para o desenvolvimento econômico e social do 

país de maneira sustentável, de forma que o workshop pretende avançar neste debate, 

identificando os principais gargalos desta intersecção. 

 Metodologia e formas de participação desenvolvidas durante o Workshop 

O moderador apresentou as linhas centrais de discussão do workshop. Cada representante 

teve cerca de 15 minutos para exposição. Foram abordados casos que exemplificam os 

impactos da concentração econômica nesses mercados, apresentando a importância do 

engajamento no tema e sua experiência com a participação do Núcleo de Direito 

Concorrencial e Economias Digitais da Universidade de São Paulo. O representante da 

academia trouxe um aporte técnico, destacando as potencialidades e desafios relacionados 

ao uso do direito concorrencial como ferramenta resolutiva para potenciais condutas 

anticompetitivas em mercados digitais. Os minutos finais foram reservados para o debate 

com a plateia e com a audiência remota. 

3. Síntese dos debates 

Bárbara Simão 

 Existe uma intersecção do direito do consumidor com concorrencial. Grandes 

plataformas de internet têm grande poder econômico, trazendo discussões sobre 

concorrência dessas empresas e sobre como isso afeta o consumidor.  

 Vendo experiências da Europa percebemos importância do debate para a proteção 

de dados e a necessidade de capacitação da sociedade civil para o tema. Com isso, 

surgiu o Nuced, a partir de cooperação do Idec e Vinicius de Carvalho (professor 

de direito concorrencial da USP e ex-presidente do Cade). Para o projeto deste 

semestre, os alunos estão analisando o caso Claro vs Fox e suas implicações 

concorrenciais e para o consumidor.  



 O fenômeno das economias digitais, importante entender como conseguem maior 

poder econômico. Uma plataforma pode também desenvolver infraestrutura, pode 

desenvolver ferramentas que a tornam melhor, mas que coletam mais dados 

pessoais, fazendo com que ganhem poder econômico, uma vez que quanto mais 

pessoas estão na plataforma, mais dados são coletados, resultando em maior poder 

econômico. 

 Plataformas de dois lados: são intermediadoras, assim quanto mais pessoas usam 

a plataforma, melhor para as empresas de publicidade. No WhatsApp, é a mesma 

lógica, quanto mais pessoa usam, maior a facilidade de comunicação. Existe um 

efeito em rede nesse mercado.  

 Ainda se gera uma dependência operacional da ferramenta. O primeiro a 

desenvolvê-la ganha conhecimento muito valioso, ganha o mercado e fica isolado. 

 Nesse contexto, o que a defesa da concorrência pode fazer? No direito 

concorrencial existe o controle de estrutura, um controle prévio em que ocorre a 

notificação para atos de concentração, e o controle de condutas, um controle a 

posteriori, feito para cartéis ou condutas unilaterais. 

 São dois lados da mesma moeda, enquanto o direito concorrencial está do lado da 

oferta, garantindo o direito de escolha do consumidor, o direito do consumidor 

olha para o lado da demanda. 

 Uma das principais perguntas dessa intersecção é como considerar o bem-estar do 

consumidor? A teoria hegemônica olha somente para o preço, ou para eficiências 

do mercado. Mas nas economias digitais os dados são preços implícitos, os 

serviços são gratuitos e o preço está embutido nos dados. Assim, como valorar, 

por exemplo, a multa? 

 Exemplos de casos: a União Europeia multou o Facebook por compartilhar dados 

entre o Facebook e WhatsApp, o que era condição para aprovar a fusão da 

empresa; no caso Google shopping, a empresa coloca em evidência sua ferramenta 

de compras em seu buscador, levando a uma reclamação de uma competidora, no 

entanto a autoridade dos Estados Unidos e o Cade não consideraram a prática 

anticompetitiva; a Europa multou a Google, pois vinculava o fabricante de sistema 

Android ao sistema Google, prendendo o consumidor e violando seu direito de 

escolha; a autoridade alemã considerou que o Facebook não pode dar 

consentimento no atacado, ou seja, somente pelo Instagram e WhatsApp, tem que 

ser específico.  

 Importante pensar qual o dano que existe e a definição de bem-estar a se 

considerar na análise do direito concorrencial. 

 

Veridiana 

 A concentração do poder economico na internet é cada vez mais um assunto, 

relacionado com o papel de intermediação que essas plataformas possuem, 

monetizando as atividades humanas, buscas, deslocamentos etc. 



 Como o antitruste deve intervir nesse contexto? Qual é a ferramenta adequada? 

Existem muitas divergências ainda em como responder a essas perguntas. 

 Os dados são barreira de entrada? Para alguns, embora os dados cumpram um 

papel relevante, não são uma barreira econômica. É possível mudar de plataforma, 

o mercado é dinâmico, como já ocorreu anteriormente. Existem grandes e 

pequenos, mas os primeiros precisam inovar para manter sua posição.  

Argumenta-se que as plataformas diversificam suas atividades, mesmo que uma 

empresa seja dominante em um setor especifico, podem competir em outra 

atividade.  

 Quanto os dados são importantes para manter uma posição dominante? 

 A combinação desses dados com combinações de algoritmos, com possibilidade 

de criar valor e melhorar o instrumento, as quantidades de dados faz com que a 

plataforma seja uma experiência diferente para você. Isso pode fazer com que a 

empresa não seja superada.  

 Não há um custo de preço para alterar de uma plataforma para outra, mas a 

qualidade, por conta dos efeitos de rede, é muito mais importante que o preço, 

criando um custo para alterar de uma plataforma para outra.  

 Economia digital tem lógica de “o vencedor leva tudo”. Plataformas operam 

muitas vezes no vermelho, porque quando ganhar o nicho do mercado, vai se 

estabelecer. Além disso, muitos querem investir não para vencer os giganetes, mas 

para ser comprado por eles.  

 A lógica tradicional de análise de fusões e aquisição não funcionou no caso da 

economia de dados. Argumenta-se que esses critérios do antitruste não impõe o 

valor dos dados. Análise prévia deve analisar a quntidade de dados, por exemplo, 

quando fornece conhecimento profundo de competidor. Acesso diferenciado a 

esse recurso pode aumentar a concentração. É possível favorecimento da nova 

entidade em razão da comunicação dos novos dados, risco de exclusão de novos 

competidores, eventuais danos de eficiência. 

 Na compra do Linkedin pela Microsoft, em 2016, os efeitos de rede foram 

considerados. Na relação com redes profissionais, considerou-se que havia um 

problema, uma vez que a Microsoft poderia colocar o linkedin direto em seus 

sistemas operacionais, vinculado ao office. Fez-se avaliação em relação a própria 

privacidade: discussão se pode ser considerado elemento de qualidade. 

Considerou-se que outras empresas que tinham modelos de privacidade melhor, 

poderiam ser marginalizadas, o que seria pior para o consumidor. Foram criados 

remédios para que a relação profissional não retirasse competidores.  

 Discussões: Liberdade de escolha, qualidade e privacidade começam a ser 

analisadas e o dado passa a ser considerado enquanto um ativo que pode levar a 

uma concentração maior.  

Flavia Lefèvre 

 O que inspiraria os órgãos de antitruste para fazer uma intepretação mais ampla? 



 Empresas de tecnologia detêm um poder de mercado absurdo. Uma plataforma 

que tem 2,7 bilhões de usuários espalhados por muitos países, com economia 

muito maior que o continente africano. Youtube tem interferência no fluxo de 

informação determinante. Facebook e Alphabet têm como principal renda a 

publicidade, porque são as que mais concentram os dados pessoais, mais atraentes 

são para os anunciantes. Não são somente um espaço de intermediação, tem 

editoração das notícias, clipping, resume notícias, faz impulsionamento de acordo 

com as perfilização dos algoritmos. Youtube decide o que você vai ver e o que 

não vai ver.  

 Liberdade tem esfera individual e esfera coletiva, a criação é mais direcionada aos 

poderes públicos que precisam criar normas para garantir em escala coletiva nossa 

privacidade e liberdade. Tanto é que LGPD coloca como finalidade a proteção da 

liberdade e direitos relacionados a personalidade.  

 Há uma atuação sobreposta de direitos: direito do consumidor (art. 4º politicas das 

relações de consumo, proibição de práticas anticompetitivas, direcionado a 

empresas e orgãos publicos); MCI, pressuposto a garantia da privacidade e 

liberdade; e LGPD; Direito concorrencial é construído em uma realidade de 

funcionamento de mercados muito diferente da de hoje, em que há exploração da 

big data como principal modelo de produção, impondo nova realidade que desafia 

esses órgãos. As leis são organismos vivos, sendo necessário se adequar a essa 

realidade, o que ocorre pouco no Cade. 

 Os dados de acesso à internet mostram que precisamos de muita atenção à 

associação entre plataformas e conexão de internet, pois é determinante para nosso 

direito de fluxo de informação, direitos como eleitores, já que a maioria dos 

acessos são feitos pelos dispositivos móveis, com acesso menos qualificado para 

os consumidores de baixa renda. Os planos pré-pagos predominam, influenciando 

o tipo de uso que se tem pela internet. 

 Plataformas surgiram em momento do mundo em que os países tinham adotado 

práticas neoliberais, reduzido o Estado, com baixa atuação na busca do estado de 

bem-estar social.  

 

Jonas Valente 

 O capitalismo está em reconfiguração, mas o palestrante continua classificando a 

sociedade como neoliberalismo. Com a crise recente no capitalismo, a dificuldade 

de recuperação e desaceleração da produtividade, a economia digital aparece 

como solução.  

 Importante olhar como os dados se contróem e são tratados para ser informação e 

inteligência artificial. 

 Dados são um novo ativo que geram transformação qualitativa na economia e 

vantagem competitiva. Por exemplo, Facebook adquiriu empresa que identificou 

que WhatsApp era grande competidor, por isso a comprou. 



 Plataformas com grande poder de mercado, porque se beneficiam da capacidade 

de conectar vários lados, sendo o dado ativo central para fazer o reforço da sua 

posição dominante. Diversas estratégias concorrenciais, como aquisição dos seus 

concorrentes nos próprios ou não nichos. Essa integração de nichos faz toda a 

diferença. 

 Lógicas de economia de dados/economia de plataforma. Efeitos de rede não são 

absolutos, existem os efeitos negativos, mas os positivos são mais poderosos. 

Como o uso intensivo de dados, capacidade de processamento e controle da 

operação. Lojas de aplicativos definem e regulam as formas pelas quais os agentes 

econômicos podem navegar no sstema. Exemplo firefox no celular não permite 

usar Facebook muito bem.  

 Apresentei trabalho tentando mostrar retrato das plataformas, demonstrando o 

domínio econômico. Dificuldade de escolha do indicador, número de pessoas, 

receita, capacidade de romper barreiras etc.  

 Existem diferentes nomes para o fenômeno: datopólios, monopólios modernos, 

dentre outros. Os monopólios digitais não são uma estrutura de mercado, mas 

agentes que partem de nichos consolidados, usam muitos dados e conseguem 

diversificar suas atividades. Uber, por exemplo, fará plataforma de trabalho. O 

grupo Google não tem foco específico, mas atua em demanda identificada a partir 

do volume monumental de dados que coleta. 

 Nesse contexto, quem tem mais condição de fazer inovação? O Facebook que tem 

2,7 bilhões de pessoas ou um engenheiro aqui do FIB? 

 Segmentos tem lógicas próprias, mas a lógica de economia de plataformas gera 

concentração. Ampliando seu poder de mercado.  

 Insuficiência das ferramentas do antitruste. O maisntream do antitruste fala em 

bem-estar do consumidor, uma abordagem histórica para justificar concentração, 

desde que haja bem-estar. Aqui o paradigma do bem-estar do consumidor não 

serve.  

 As autoridades no máximo aplicam multa o que não faz diferença para as grandes 

empresas. Intervenção ex post não funciona, porque o cenário de poder de 

mercado já está estabelecido. Precisa ter intervenção prévia, análise das fusões. É 

preciso levar a sério o fracionamento.  

 

PERGUNTAS 

 O que seria o fracionamento? Como levá-lo em um contexto em que empresas 

transnacionais colocam em questão o papel do Estado nacional? 

 Oferta da Amazon prime com frete grátis foi uma estratégia nos EUA para trazer 

vários consumidores. Sob a ótica do bem-estar do consumidor é positivo, pois tem 

acesso a muitos serviços por preço baixo. Como lidar com isso? 



  Maioria dos municípios não tem acesso à internet, ou é muito precária. Quais são 

os benefícios da internet e até que ponto será tóxica para essas pessoas? O que 

resolver primeiro? Como cada cidadão pode enfrentar os monopólios de dados? 

 Dificuldade de precificar o valor dos dados. Não se falou se isso poderia ser 

entendido como externalidade. É necessário o direito concorrencial ou as outras 

regulações são suficientes para a atuação estatal sobre a regulação de dados? 

Bárbara Simão: os serviços poderiam ser considerados preço predatórios, empresa baixa 

o preço do seu produto, de modo que os competidores percam dinheiro, para que esta 

empresa vire a dominante. O que pode acontecer depois? Uma análise do Cade 

consideraria o estágio dos competidores, como estão no mercado. Mas é difícil o Cade 

considerar como uma conduta anticompetitiva.  

Veridiana Alimonti: do ponto de vista do bem-estar do consumidor pode ser bom, mas 

importante lembrar que esse conceito surge para justificar a concentração, pode trazer 

preço mais baixo, inovação. Na economia digital, qual o limite para esse conceito, quando 

se cria gigantes que não podem ser superados, com capacidade para identificar padrões 

de mercado e de possíveis competidores, a partir de seus dados, antes de ser possível para 

o próprio Cade identificar?  

Fracionamento é considerado no Facebook principalmente. Sobre afirmação de que com 

mais dinheiro é possível combater as fake news, o ideal não seria ter uma única plataforma 

capaz de combater, mas ter várias plataformas com possibilidade de escolha. 

Flávia Lefèvre: Zuckerberg queria dar acesso à internet em locais sem acesso. Troca o 

acesso pela neutralidade, pelo direito amplo. Não só nessa região, mas nas periferias de 

São Paulo os consumidores também têm dificuldade de acesso de baixo qualidade. Esse 

tipo de acesso é tóxico, temos que lutar para que o acesso seja dado de forma integral. 

Pode ter menos velocidade, mas que seja integral sem comprometer direitos 

fundamentais.  

Jonas Valente: lógica transnacional é fundamental, pois faz com que pessoas não 

consigam cogitar a possibilidade de transformação. Sobre a identificação do mercado 

relevante pode ser feito a partir dos pontos de controle da rede, como mecanismos de 

busca, que organizam o fluxo, mas não tem uma proposta definida. Já temos regulação de 

dados, é preciso correr atrás do prejuizo na discussão concorrencial, coordenação com 

outros tipos de regulação. Não pode olhar só aspecto econômico, tem que olhar para a 

desinformação.  


