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RESUMO 

 

No período recente emergiram e ganharam relevância muitos negócios de Economia Digital 

baseados no modelo de preço zero. Este advento gera inúmeros desafios não só para a análise 

econômica das firmas, mas de modo especial para os órgãos reguladores antitrustes, uma vez 

que a maioria dos seus instrumentos de análise se baseiam na avaliação de preços. Ao mesmo 

tempo, avanços na teoria econômica apresentaram sob outro paradigma as falhas de percepção 

do consumidor enquadradas de modo mais apropriado pela Economia Comportamental. Estes 

avanços ajudaram a descrever comportamentos do consumidor especialmente explorados por 

essas plataformas de preço zero. Desta forma, a presente monografia tem como objetivo apontar 

como os conceitos da Economia Comportamental podem ser utilizados no aprimoramento da 

Análise Antitruste para casos relacionados à Economia Digital e à prática de preço zero, sob a 

hipótese de que a prática do preço zero dificulta a atividade regulatória e os elementos teóricos 

da Economia Comportamental podem auxiliar na reformulação do ferramental analítico dos 

órgãos reguladores.  

 

Palavras-chave: Economia Comportamental. Economia Digital. Antitruste. Defesa da 

Concorrência. Economia e Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ABSTRACT 

 

Recently, several Digital Economy businesses have emerged and gained relevance based on the 

zero-price model. This advent generates numerous challenges not only for the economic 

analysis of firms, but especially for antitrust regulators, since most of their analysis instruments 

are based on price assessment. At the same time, advances in economic theory have presented, 

under another paradigm, consumer perception flaws framed more appropriately by Behavioral 

Economics. These advances have helped to describe consumer behaviors especially exploited 

by these zero price platforms. Thus, the present monograph aims to point out how the concepts 

of Behavioral Economics can be used to improve Antitrust Analysis for cases related to Digital 

Economy and the practice of zero price, under the hypothesis that the practice of zero price 

makes it difficult the regulatory activity and the theoretical elements of Behavioral Economics 

can assist in the reformulation of the analytical tools of the regulatory bodies. 

 

Keywords: Behavioral Economics. Digital Economics. Antitrust. Economics. Law & 

Economics. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No período recente emergiram e ganharam relevância muitos negócios de Economia 

Digital baseados no modelo de preço zero. Este advento gera inúmeros desafios não só para a 

análise econômica das firmas, mas de modo especial para os órgãos reguladores antitrustes, 

uma vez que a maioria dos seus instrumentos de análise se baseiam na avaliação de preços. Ao 

mesmo tempo, avanços na teoria econômica apresentaram as falhas de percepção do 

consumidor enquadradas de modo mais apropriado sob outro paradigma da Economia 

Comportamental. Estes avanços ajudaram a descrever comportamentos do consumidor 

especialmente explorados por essas plataformas de preço zero.  

A Legislação Antitruste tem grande relevância nas Economias Modernas como 

promotora da concorrência. Para tanto, boa parte do seu ferramental de análise econômica está 

fundamentado nos preços praticados pelas empresas, tendo como instrumento a teoria 

econômica neoclássica. Contudo, no período recente, estratégias de negócios especialmente 

vinculadas à Economia Digital oferecem produtos e serviços gratuitos (Economia de Preço 

Zero), o que impõe um grande desafio à análise dos órgãos reguladores. Nesse contexto, faz-se 

necessário reavaliar a análise antitruste para superar os desafios dessas mudanças das práticas 

concorrenciais, a partir de uma perspectiva proposta através da Economia Comportamental e 

suas possibilidades de complementar a Teoria Econômica atrelada à defesa da concorrência, 

uma vez que as estratégias adotadas pelas empresas nos mercados digitais remetem-se 

diretamente ao comportamento que a firma exerce sobre o consumidor nas plataformas digitais. 

Para tanto, a hipótese que essa pesquisa carrega é que a prática do preço zero dificulta 

a atividade regulatória e os elementos teóricos da Economia Comportamental podem auxiliar 

na reformulação do ferramental analítico dos órgãos reguladores. Portanto, a presente 

monografia possui como Objetivo Principal: apontar como os conceitos da Economia 

Comportamental podem ser utilizados no aprimoramento da Análise Antitruste para casos 

relacionados à Economia Digital e à prática de preço zero.  

Para a consecução do Objetivo Geral, o presente documento também terá como 

Objetivos Específicos: Revisar as origens e o presente da Legislação Antitruste; Analisar a 

Economia Digital e o advento do preço zero; Apresentar os motivos da prática de preço zero 

sob a ótica da Economia Comportamental; Apontar os impactos da Economia de Preço Zero 
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para a Análise Antitruste e potenciais aprimoramentos no ferramental econômico para os órgãos 

reguladores e formuladores de políticas públicas.  

A metodologia utilizada para esta pesquisa será uma ampla pesquisa bibliográfica em 

artigos acadêmicos, dissertações e teses, relatórios e outros documentos de trabalho de 

autoridades antitruste acerca do tema. 

A revisão se iniciará sobre as origens e presente da Legislação Antitruste, com a 

apresentação da evolução da Defesa da Concorrência, o modo como a teoria econômica está 

presente na análise jurídica dos mercados e os embates teóricos entre a Economia e o Direito 

(Capítulo 1). Depois, será abordada a relação da Economia Digital com a Economia de Preço 

Zero visando esclarecer acerca da inovação que a revolução tecnológica e a internet provocam 

nos mercados, em suas estruturas e estratégias de negócios. (Capítulo 2). Em seguida, será 

analisado como a Economia Comportamental aborda os efeitos do Preço Zero nos agentes 

econômicos, aqui compreendidos tanto pelas firmas quanto pelos consumidores, mas com foco 

em como isto pode ser explorado no comportamento destes últimos (Capítulo 3). E, com base 

nesta revisão, a pesquisa buscará identificar, analisar e discutir quais são os desafios 

encontrados pela Análise Antitruste com novas estratégias como a Economia de Preço Zero. A 

partir desses resultados, serão feitas sugestões para que as políticas públicas usem os conceitos 

da Economia Comportamental a fim de projetar novos ferramentais de análise para a defesa da 

concorrência. 
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CAPÍTULO 1: ORIGENS E PRESENTE DA LEGISLAÇÃO 

ANTITRUSTE 

 
 

A presente pesquisa de monografia tem como tema amplo a abordagem interdisciplinar 

entre Economia e Direito que abrange os campos da Economia Comportamental, da Economia 

Digital e da Legislação Antitruste, com foco na Defesa da Concorrência e na estrutura de Preço 

Zero como modelo de negócio nos mercados. 

Com a ascensão da internet e sua subsequente revolução tecnológica, novos e diferentes 

modelos de negócios vêm emergindo. Estas novas estruturas e falhas de mercado implicam em 

desafios para a Análise Econômica do Direito e na necessidade de buscar novas perspectivas 

para lidar com esses adventos. Assim, através desse capítulo, pretende-se elencar os principais 

pontos que destacam a importância da mesma para este campo de pesquisa, isto é, para a defesa 

da concorrência e seus órgãos antitrustes e para a discussão econômica e de seus modelos de 

mercado. 

Para iniciar a discussão sobre novas perspectivas para a Legislação Antitruste frente a 

Economia de Preço Zero a partir da Economia Comportamental, este capítulo está estruturado 

em três sessões. A primeira (1.1) trata da evolução da Legislação Antitruste no mundo com o 

objetivo de apresentar o contexto histórico que desenrolou o surgimento e a evolução da defesa 

da concorrência. Em seguida (1.2), apresenta-se a influência e utilização da Teoria Econômica 

para a análise jurídica dos mercados. Por fim (1.3), são discutidos os embates teóricos das duas 

disciplinas, sejam em conjunto ou separadamente, e como se desenrolou o surgimento do 

problema da presente pesquisa. 

  

 

1.1. Como emergiu a Legislação Antitruste 

  

         Uma das principais mudanças provocadas pela Revolução Industrial na Europa a partir 

do século XVIII foi em relação ao modo de produção, que passou do âmbito artesanal, 

fundamentado nas corporações de ofício, para o industrial, emergindo, principalmente, com as 

manufaturas do setor têxtil. Entretanto, as revoluções do período não somente impactaram no 

modo de produção com a ascensão das indústrias, mas também nos ideais econômicos e 
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filosóficos dos indivíduos daquela época. Segundo Forgioni (2016), o que se observou foi um 

retorno da ambição pelas conquistas dos mercados e, por conseguinte, uma indução à 

concorrência, fomentada pelo capitalismo comercial e pelos ideais do liberalismo econômico 

emergentes com Adam Smith. Ainda segundo a autora, mesmo que Smith não aborde em sua 

obra ideias sobre a concorrência, o mesmo ainda traz a face política para os mercados, que 

passam então a reger e modelar as relações econômicas entre os agentes.  

Forgioni (2016) também aborda o modo como os ideais sobre liberdade dessas 

revoluções influenciaram os agentes econômicos: a Revolução Industrial trouxe não só o 

desaparecimento das corporações de ofício, como também a extinção de suas normas que, de 

algum modo, “regulavam” as relações de produção e comércio entre os artesãos. Com isso, os 

produtores passaram cada vez mais a serem guiados pela busca incessante do lucro e pela 

concorrência. 

         Com a então recente assunção da política pelos mercados e da concorrência pelos fluxos 

de relações econômicas, os ideais de liberdade tomaram espaço também na economia, trazendo 

à tona os conceitos de livre-iniciativa, livre-concorrência e o dito laissez-faire, caracterizando 

a nascente e crescente liberalização econômica. Forgioni (2016) também aborda como a partir 

de 1790, decretos como Décret d’Allarde e a lei Le Chapelier instauraram a liberdade 

econômica para os agentes. Entretanto, o que se notou no início era como esses decretos, mesmo 

que defendessem a liberdade, a subordinavam ao interesse público e da coletividade, de modo 

que o Estado também colocasse suas restrições a essas liberdades – visando preços, qualidade 

e atividade econômica –, até que o ideal liberal econômico, de fato, passasse a reger as normas 

do mercado. Ainda segundo a autora, no momento em que a lei da oferta e da procura passam 

a ser de fundamental importância para a economia política da época, o liberalismo e o laissez-

faire levantaram a questão sobre a concorrência ser o melhor instrumento para estruturar o 

mercado, para garantir as liberdades individuais e o interesse público.  

         De acordo com Pereira Neto (2017), foi depois da II Revolução Industrial, com a 

ascensão das ferrovias, da siderurgia, das indústrias químicas, entre outras, que regras jurídicas 

que ordenassem os mercados passaram a ser novamente demandadas. A necessidade de um 

grande volume de capital, combinada com as enormes economias de escala que caracterizavam 

essas indústrias, fizeram com que seus proprietários concentrassem um grande capital que, por 
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consequência, deram origem às grandes empresas capitalistas privadas na virada do século XIX 

para o XX e à uma maior concentração de poder econômico.  

[...] Essa livre atuação dos agentes econômicos acabou por gerar elevada 
concentração de capitais e poder em mãos de alguns, trazendo fatores de 

instabilidade que comprometiam a preservação do mercado. As concentrações e os 

monopólios causavam distúrbios sociais não indiferentes. Basta pensar na prática 

dos chamados “preços de monopólio” [...] ou as grandes concentrações de poder 

econômico, que acabam por sujeitar a classe operária a condições desfavoráveis de 

trabalho. [...] (FORGIONI, 2016, p.63) 

          

A concentração de poder econômico passa a ser então uma preocupação para o interesse 

público
 
(FRAZÃO, 2017), que viria a ser solidificada no Sherman Act em 18901. Forgioni 

(2016) discorre sobre todo o contexto o qual antecedeu e influenciou a criação do marco inicial 

da legislação antitruste, baseado fundamentalmente na preocupação com a livre-concorrência e 

no bem-estar do público consumidor. Como dito anteriormente, a preocupação surge 

principalmente com a II Revolução Industrial e a ascensão das ferrovias e indústrias químicas. 

Nos Estados Unidos, casos de concentrações verticais e horizontais passaram a ser observados, 

além da prática de preços predatórios para atrair mais consumidores. O caso mais emblemático 

foi o da Standard Oil, que concentrou toda a produção petrolífera por anos no país. Entretanto, 

ainda que práticas horizontais fossem adotadas através dos cartéis, organizar um trustee2 passou 

a ser mais atrativo devido à sua estabilidade e segurança para as empresas participantes – e é 

nesse ponto que a Justiça Norte-americana decide aprovar a primeira norma com o objetivo de 

mitigar as falhas de mercado, reprimir condutas anticompetitivas, proteger o consumidor e zelar 

pela livre-concorrência3: o Sherman Act. 

[...} Essa abordagem mais ampla do Direito da Concorrência justificava-se 

igualmente pela constatação, de certa forma já antevista naquela época, de que 

mercados não são dados naturais ou espontâneos, mas sim construções sociais que 

decorrem de uma complexa somatória de interações entre os seus participantes 

públicos e privados – cujos propósitos são normalmente de difícil e imprecisa 

identificação – conformadas, mediadas, influenciadas ou determinadas por uma série 

de práticas, instituições e regras sociais e jurídicas [...] (FRAZÃO, 2017, p. 33) 

          

 
1 Em Pereira Neto (2017), nota-se como o Sherman Act não foi o primeiro ou o único marco legislatório sobre a 

concorrência no momento, uma vez que a Alemanha (1896) e o Canadá (1889), além do próprio Estados Unidos 

(1890) aprovaram normas que se preocupavam com condutas tomadas pelas empresas que viessem a prejudicar a 

competitividade. 
2 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste. 2017, p. 71. 
3 Tanto Frazão (2017), quanto Forgioni (2016), ressaltam que o Sherman Act não tinha a intenção de combater o 

liberalismo econômico no momento, muito menos a livre-inicaitiva, e sim andava lado a lado com o ideal liberal 

na economia, por isso então zelava pela liberdade econômica, livre-iniciativa e repressão das condutas 

anticompetitivas. 
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Em razão da promulgação do Sherman Act com a perseguição dos trustes, os mercados 

buscaram inovar no modo pelo qual tentavam falsear a concorrência e, subsequentemente, 

aumentar os seus lucros, passando a adotar condutas como a venda casada e a fusão e aquisição 

por parte das empresas, que tenderam a concentrar o controle de várias companhias em apenas 

uma para que se efetivasse o ganho do market share. E é nesse contexto que, em 1914, é 

promulgado o Clayton Act e criado o FTC (Federal Trade Comission)4 nos Estados Unidos, 

visando fortalecer as estruturas da legislação antitruste. Em 1936, com o objetivo de regular a 

discriminação nos mercados veio o Robson-Patman Act, e mais tarde, em 1950, o Celler-

Kefauver Act veio com o intuito de proibir concentrações que pudessem apresentar 

consequências anticompetitivas, ou seja, reforçar as previsões do art. 7º do Clayton Act na 

disciplina das fusões, segundo Paula Forgioni. 

  No Brasil, a partir de 1930, com um processo de industrialização mais robusto, 

começaram a surgir Decretos-Lei que buscavam estipular sanções para condutas 

anticompetitivas, caracterizadas principalmente por acordos entre empresas e pela prática de 

preços predatórios, mas sempre em razão da preocupação com a defesa do consumidor.5 Só em 

1962, ao inaugurar o  Conselho Administrativo de Defesa Econômica para regular o abuso de 

poder econômico das empresas com a Lei n. 4.137, é que a defesa da concorrência se tornou 

independente da defesa do consumidor. Entretanto, mesmo com uma boa proposta, essa Lei 

não apresentou a eficácia almejada, principalmente por ter sido sucedida pelo Regime Militar 

de 1964, que colocou à frente da democracia e seus instrumentos os próprios interesses 

ditatoriais. (PEREIRA NETO, 2015) 

 No entanto, a necessidade de promover a defesa da concorrência no Brasil se estabelece, 

de fato, a partir dos anos 1980. Diversos fatores conjunturais vão espelhar a demanda pela 

regulação, como a crescente liberalização econômica da época, a promoção das privatizações, 

a abertura econômica para a vinda de novas empresas, bem como a hiperinflação que assolava 

o Brasil. Com isso, nos anos 1990 e 1991 duas Leis foram promulgadas com o objetivo de 

reforçar as regras da defesa da concorrência: Lei n. 8.137/1990 e a Lei n. 8.158/1991, que já 

traziam preocupações e sanções a cartéis, crimes envolvendo tributos e relações de abuso contra 

 
4 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste. 2017, p. 75. 

 
5 Decreto-Lei n. 869/1938; Decreto-Lei n. 7.666/1945; Lei n. 1.521/1951. (PEREIRA NETO, 2015). 
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o consumidor. Ainda assim, era necessário desenvolver o sistema de defesa da concorrência no 

Brasil, quando em 1994, foi promulgada a Lei n. 8.884/1994, que transformou o CADE em 

uma autarquia federal, criou a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) 

e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE), compondo 

o que Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, conhecido por SBDC.  

Com o passar dos anos, melhorias nos aspectos de decisões do SBDC, principalmente 

quanto a notificação e remédios de Atos de Concentração, fez com que a Lei n. 12.529/2011 

fosse promulgada “com vistas a reformular o SBDC, unificando o CADE e as instâncias 

instrutória e decisória do processo antitruste e estabelecendo um regime de controle prévio de 

atos de concentrações”6, estando em vigência até os dias atuais. (PEREIRA NETO, 2015) 

  

 

1.2. O Antitruste e a Teoria Econômica 

  

         A relação entre a Legislação Antitruste e a Teoria Econômica sempre ocorreu, pois 

como visto anteriormente, o Direito buscou garantir a livre-concorrência, a liberdade de 

iniciativa econômica dos agentes, a mitigação das falhas de mercado e das condutas 

anticompetitivas, que são ideais econômicos típicos para o bom funcionamento dos mercados. 

Entretanto, adventos impactantes do século XX, como as duas Grandes Guerras Mundiais, a 

Crise de 1929, a Grande Depressão e os Anos Dourados do Capitalismo trouxeram perspectivas 

econômicas diferentes para a análise jurídica – e vice-versa –, a começar pela sua utilização 

para promoção de políticas públicas através da maior intervenção Estatal na economia. 

         A destruição em massa das guerras e toda a precarização que a população mundial 

sofreu com os impactos econômicos, políticos e sociais, além das crises econômicas que se 

faziam presentes, fizeram com que a participação Estatal nesses três âmbitos fosse urgente. 

Influenciados fortemente pela teoria econômica de John Maynard Keynes ascendente na época, 

os Estados passaram a intervir mais na economia a fim de assegurar suas atividades econômicas 

e o bem-estar da população, agindo principalmente através de políticas públicas que 

garantissem o bem-estar social e o bom funcionamento dos mercados. Desse modo, assim como 

 
6 PEREIRA NETO, p. 25, 2015. 
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o Estado e a Economia foram influenciados pela teoria econômica da época, os instrumentos 

jurídicos pelos quais o governo promovia suas políticas também eram fortemente pautados pela 

teoria econômica. 

         Após a Crise de 1929, para a salvação da economia e da população, a política do Estado 

de Bem-Estar Social se fez presente em muitos países, visando assegurar o mínimo de bem-

estar da população para que se sentissem seguras em voltar a incorrer em riscos associados ao 

consumo e ao investimento no mercado. Até o início dos anos 1970, a intervenção Estatal na 

economia foi amplamente aceita, uma vez que gerou um dos períodos de maior prosperidade 

na história mundial: os Anos Dourados do Capitalismo. Assim como o Estado pretendia 

assegurar sua população, também exercia uma forte regulação nos mercados para que lograsse 

os estímulos gerados pela livre-concorrência, quando tem-se então a forte influência da Escola 

de Harvard para a economia e o direito. 

         A Escola de Harvard era denominada estruturalista exatamente por prezar pela 

manutenção da estrutura de concorrência nos mercados, sendo menos importante se eles 

apresentassem ou não eficiências. Desse modo, se pautavam no esquema “estrutura-conduta-

desempenho” para a análise dos mercados, onde determina que a conduta adotada pelo agente 

econômico era reflexo da sua estrutura de mercado, cujo desempenho é um reflexo de suas 

características estruturais e pelo modo o qual costuma guiar suas ações/condutas. Exatamente 

por conta disso, os teóricos alinhados a esta Escola defendiam a maior intervenção estatal na 

economia, assim como foi feito durante a Era de Ouro do capitalismo no século XX, uma vez 

que o Estado através de uma forte regulação econômica seria capaz de controlar, através de 

instrumentos jurídicos, as estruturas dos agentes econômicos, e por conseguinte, o modo como 

guiaram sua conduta nos mercados e, por fim, seu desempenho, com o intuito de que através 

de uma estrutura de forte concorrência, as firmas tenderiam a guiar sua produção para preços 

baixos e maior qualidade e inovação, a fim de desempenhar uma boa atividade econômica. 

         Entretanto, os Anos Dourados do Capitalismo não perduraram indefinidamente, o que 

acabou trazendo grande descontentamento no equilíbrio entre o Estado e o Mercado e, 

consequentemente, pelo modo como eram guiadas às políticas públicas e intervencionistas 

estatais na economia, além da própria teoria econômica keynesiana. A partir de 1970, com uma 

nova onda de fortes crises econômicas, o ideal liberal das economias ascende novamente com 

o neoliberalismo e os ideais monetaristas de Milton Friedman, que pregavam, acima de tudo, o 
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livre funcionamento dos mercados, a não intervenção – ou mínima intervenção – Estatal na 

economia e o afrouxamento da regulação econômica, abrindo espaço para uma nova relação 

entre a teoria econômica e o direito guiada pela Escola de Chicago. 

         A Escola de Chicago, ao contrário da Escola de Harvard, coloca o ideal da eficiência 

acima de tudo – demonstrando-se fortemente influenciada pelas teorias econômicas neoliberais 

que tratam do livre-mercado, da racionalidade dos agentes econômicos e do funcionamento 

eficiente da economia. É também com a Escola de Chicago que o ideal do bem-estar do 

consumidor estar relacionado aos preços baixos praticados pelas empresas ascende, de modo 

que um mercado cujas empresas praticam preços baixos não é encarado como um perigo para 

a concorrência. Portanto, partindo do mainstream econômico, a Escola de Chicago passa a 

defender que uma regulação econômica que vise primordialmente à concorrência acabaria por 

afetar negativamente de modo a restringir o funcionamento eficiente dos mercados e, portanto, 

o Estado deve intervir minimamente com a regulação econômica. 

         A Escola de Chicago e a teoria do mainstream econômico lograram preponderância até 

a Crise de 2008, oriunda de bolhas especulativas que trouxeram novamente para a economia 

mundial a assombração do que foi a Crise de 1929, no século XX. Atualmente, teóricos 

defendem que o afrouxamento da regulação econômica e da intervenção Estatal foi apenas mais 

um fator que propiciou a Crise de 2008 e que, portanto, o papel do Estado na economia tem de 

ser revisitado, assim como os ideais que guiam os instrumentos jurídicos, não somente pelo 

fracasso na primeira década do século XXI, como também pelos novos mercados7 emergentes 

desde a revolução tecnológica com a internet, e seus subsequentes novos modelos de negócios 

– como a Economia de Preço Zero –, que garantem um desafio para a conciliação entre a teoria 

econômica e a legislação antitruste. 

 

 

1.3. Economia e Direito: embates teóricos 

  

         Além do embate teórico apresentado entre as Escolas de Harvard e de Chicago no 

âmbito da Economia e do Direito, e suas respectivas pautas sobre políticas públicas e regulação 

 
7 Além da revolução tecnológica culminada pelos negócios da internet, outro grande desafio a ser enfrentado pela 

economia e pelo direito é a financeirização dos mercados propriamente dita. 
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dos mercados, esta pesquisa pretende levantar outro debate teórico presente nesses dois campos 

e tão igualmente importante, que se realiza entre a ortodoxia e a heterodoxia econômica, onde 

pretende-se elucidar a importância de que novas perspectivas para a Legislação Antitruste 

podem e precisam ser trazidas pela Economia Comportamental, principalmente para análises 

no campo da Economia Digital. 

         Quando se trata de teoria econômica, o grande debate que o pensamento histórico traz 

é entre a heterodoxia e a ortodoxia. A ortodoxia no Brasil nada mais é do que o ramo que adota 

o núcleo duro8 de pressupostos neoclássicos, ou seja, aqueles que dizem respeito à 

racionalidade perfeita do agente econômico, ao equilíbrio dos mercados e a maximização das 

preferências, utilidades e lucro. Em contrapartida, a heterodoxia não adota esse núcleo duro, 

apresentando até mesmo teorias que os contradizem – como é o caso da Economia 

Comportamental, da Economia Marxista, da Economia Feminista etc. –, e não acreditam que 

para se construir uma análise econômica haja a necessidade de partir desses axiomas de 

racionalidade perfeita e equilíbrio dos mercados a partir da eficiência, por exemplo.  

Esse debate é muito importante para tratar dos objetos dessa pesquisa, uma vez que ele 

aponta o modo como a análise antitruste tem sido influenciada pelos ideais econômicos 

ortodoxos desde meados de 1980, com a ascensão do neoliberalismo na política e na economia, 

e como isso precisa ser flexibilizado para dar voz aos ideais da heterodoxia econômica, sendo 

a Economia Comportamental importante para trazer novas perspectivas à esta análise. 

         Com a revolução tecnológica no final do século XX e início do século XXI, fortalecida 

pela internet, a economia encontra-se em uma nova realidade altamente influenciada pelas 

inovações tecnológicas que acabam moldando e influenciando determinados comportamentos 

do consumidor – os colocando em uma situação vulnerável devido ao aumento das assimetrias 

de informação, especialmente nos mercados digitais. (FARANI e DROGHETTI, 2019). 

Farani e Droghetti (2019), assim como diversos autores que tratam sobre os Mercados 

Digitais, também apontam a importância de considerar que as plataformas online agem com 

uma nova estratégia de negócios, diferenciando-se do mercado tradicional – e por serem 

diferentes, seu tratamento também precisa ser diferenciado. Desse modo, adotando o Preço 

Zero como um “Modelo de Monetização”, os autores discorrem sobre como essa estratégia 

 
8 OREIRO, J. L.; GALA, P. O núcleo duro da divergência entre ortodoxos e heterodoxos na economia. Folha de 

São Paulo. 23/10/2016. 
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pode ser um “catalisador econômico”, uma vez que busca a criação de valor através da solução 

de problemas de custo de transação. 

Como explica o Evans (2011), a estratégia de preço zero pode ser utilizada pelo 

monopolista que visa aumentar os lucros das vendas de seus produtos complementares. 

Resumidamente, isso ocorre devido ao desejo do monopolista em aumentar os preços dos 

produtos X, por exemplo, tendo em vista o aumento dos lucros. Entretanto, ainda segundo o 

autor, o grau da complementaridade dos produtos, bem como a elasticidade de suas demandas 

devem ser levados em conta em razão do aumento de preços e da distribuição dos lucros, isto 

é, um aumento no preço do produto X poderia sim trazer mais lucros, porém, pode vir 

acompanhado da queda nas vendas do produto Y, que é o complementar de X. Isso, de fato, 

explica a estratégia do preço zero em produtos complementares, onde pode-se abusar do preço 

em um determinado produto - como o X no exemplo acima - e deixar a preço zero o produto 

Y, tendo toda a lucratividade atrelada a um só produto. Porém, deve-se lembrar que a estratégia 

de preço zero em produtos complementares é mais bem-sucedida se a firma tiver poder de 

mercado sobre os consumidores, por isso o exemplo com um monopolista. Ademais, um 

exemplo clássico dado por Evans (2011) que pode esclarecer essa estratégia refere-se ao 

consumo grátis de amendoins em um bar, que consequentemente leva o consumidor a pagar 

pelas cervejas ou outras bebidas. 

Além da estratégia utilizada através da complementaridade dos produtos, o preço zero 

também é usual em plataformas de múltiplos lados.  

“Várias empresas são baseadas em plataformas de vários lados que atendem a dois 

ou mais grupos distintos de consumidores, cada um dos quais pode fornecer uma 

fonte de receita. [...] Mas aqui o produto complementar para membros de um grupo 

de consumidores são os membros do outro grupo de consumidores. Se as 

elasticidades da demanda e as dependências cruzadas entre as demandas de cada 

grupo estiverem alinhadas adequadamente, é possível que o preço de maximização 

de lucro para um dos produtos seja zero.[...]” (Tradução livre. EVANS, p. 7-8, 2011) 

 

Como o modelo de negócios dessas plataformas dependem da atração de uma “massa 

crítica” e de seu uso intensivo, as plataformas digitais comumente induzem o comportamento 

do consumidor à dependência de seus serviços.  Nesse contexto, a Economia Comportamental 

ganha grande relevância ao conseguir explicar os vieses cognitivos e comportamentais 

(racionalidade limitada) explorados para esse fim, sendo esses os vieses que impedem o 

consumidor de tomar decisões claras e que potencializam os problemas associados à Assimetria 

de Informação (FARANI & DROGHETTI, 2019). 
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Um dos grandes problemas encontrados nos mercados digitais, na verdade, refletem a 

uma das falhas de mercado mais recorrentes na economia: a Assimetria de Informação. 

Entretanto, se tratando de plataformas online, a parte que quase sempre tenderá a se sair 

prejudicada será a do consumidor. Dentre diversas faces que a assimetria de informação pode 

assumir, uma delas é a tratada por Farani e Droghetti quando abordam a suscetibilidade de 

manipulação pelas plataformas digitais que pode incorrer sobre os consumidores em suas 

tomadas de decisões. Na verdade, esse é o grande problema que a Economia Comportamental 

também aponta quando trata da análise antitruste, uma vez que “diversas plataformas possuem 

significativo poder de mercado, muitas vezes os consumidores ficam ainda mais vulneráveis e 

acabam por sofrer com efeitos negativos decorrentes de seu exercício” (FARANI e 

DROGHETTI, 2019).  

Já segundo Evans (2011), pelo fato de o preço ser zero e isso não ser uma complicação 

para o consumidor e seu bem-estar, as autoridades antitrustes podem não levar tão a sério casos 

que tratam do preço zero - e essa é, infelizmente, uma tendência que tende a crescer no senso 

dessas autoridades. 

[...] It will prove increasingly challenging to get antitrust analysis right as more and 

more antitrust cases and mergers involve companies that offer products as zero 

prices. Based on my experience, there is a tendency on the part of companies, 

authorities, and courts to do more hand waving than serious analysis when they 

encounter products and services offered for free. [...] (EVANS, p. 3, 2011) 

 

Há outros efeitos negativos que Farani e Droghetti apontam acerca dos perigos da 

ausência de concorrência nos mercados digitais. Os efeitos vão além do exercício de abuso de 

posição dominante das plataformas sobre o comportamento do consumidor, uma vez que, como 

é sabido em mercados monopolistas, as ineficiências podem refletir na “inovação, qualidade, 

variedade, privacidade (incluindo a imposição de termos e condições mais restritos, 

divulgações de dados pessoais etc), comodidade, entre outros”.  

         Tanto Evans (2011) quanto Farani e Droghetti (2019), ressaltam que uma das grandes 

implicações para a análise antitruste seria o uso da ferramenta econômica mais usual: a teoria 

econômica neoclássica. É nesse ponto que a Economia Comportamental pode oferecer a análise 

antitruste uma visão mais ampla e enriquecida de novos conceitos sobre competitividade – por 

isso foi abordado, inicialmente, o embate teórico entre a ortodoxia e a heterodoxia econômica, 

e procurou-se, através desses trechos, demonstrar a necessidade de se flexibilizar a ótica 

ortodoxa econômica que rege as autoridades antitrustes atualmente para que conceitos como os 
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da Economia Comportamental possam ser agregados para fins de conhecimento, 

enriquecimento e construção de novos ferramentais. 

Farani e Droghetti concluem que, no âmbito da defesa da concorrência, além de toda a 

melhoria que deve sofrer o aparelhamento – com novas pesquisas acadêmicas e ferramentas de 

análise –, as autoridades antitrustes também deveriam se alinhar com as autoridades que tratam 

da Defesa do Consumidor e da Proteção de Dados, e agirem com caráter preventivo e 

repressivo. 

Desse modo, pretendeu-se, através desse capítulo, demonstrar o quão importante é a 

realização desta pesquisa para que as autoridades antitrustes reconheçam a importância de 

flexibilizar sua avaliação de poder de mercado e suas influências teóricas econômicas para que 

consigam lidar com os desafios propostos pelos novos mercados digitais e seus modelos de 

negócio, cabendo a ciência econômica contribuir com a Economia Comportamental como um 

novo ferramental para novas perspectivas da análise antitruste sobre os mercados de preço zero. 
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CAPÍTULO 2: A ECONOMIA DIGITAL E O ADVENTO DO PREÇO 

ZERO 

 

 

O presente capítulo busca apresentar os elementos centrais da Economia Digital e as 

evoluções dos fundamentos econômicos advindas dos mercados digitais e do Preço Zero.  Para 

tanto, é apresentado brevemente o histórico do surgimento da Economia Digital, o conceito de 

Mercados Digitais e os seus elementos e, por fim, o surgimento do fenômeno do Preço Zero 

nestes tipos de mercados. 

 

 

2.1. A Economia Digital  

 

Assim como a Primeira Revolução Industrial trouxe para o mundo as primeiras 

máquinas manufatureiras com a indústria têxtil, e a Segunda Revolução Industrial apresentou a 

ferrovia e as indústrias químicas e elétricas, a Economia Digital é aqui tratada como fruto da 

Terceira Revolução Industrial, emergente após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra 

Fria, cuja maior revolução foi a criação da internet. 

Embora criada durante a Guerra Fria, a história da internet tem seu início junto com a 

computação moderna, em meados da II Guerra Mundial, que proporcionou ao mundo uma série 

de desenvolvimentos tecnológicos. Embora o invento dos computadores tenha sido uma enorme 

revolução para o armazenamento de informações – entre diversas outras estratégias –, cada vez 

mais foi surgindo a necessidade de algo que facilitasse o compartilhamento e a comunicação 

entre os computadores e seus usuários, fato que levou o governo norte-americano a invenção 

da ARPANET9 em 1968 (conjunto de redes de comunicação que assegurava as informações do 

governo, encabeçado pela Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento 

de Defesa do Estados Unidos). Desta forma, o desenvolvimento da internet era de ordem 

estatal10 e liderada, majoritariamente, pelas autoridades militares dos EUA em conjunto com 

 
9 ABREU, K.C.K., 2009.  

10 GOLDFARB & TUCKER, 2019. 
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algumas universidades11, e só passou a ser amplamente disseminada nos anos 1990, quando da 

privatização do serviço.  

Com a rápida disseminação do uso da internet, a partir da década de 1990, a facilidade 

dos seus serviços começou a refletir-se também no comércio das empresas, que viram nas redes 

a oportunidade de incrementar e aumentar seu comércio. Desta forma, o mundo passou a ver, a 

partir desse momento, uma crescente digitalização econômica – entre outras muitas esferas –, 

que acabou contribuindo para o nascimento dos debates em torno de uma Economia Digital, 

que se preocupa, principalmente, em como as tecnologias digitais afetam os mercados e a 

atividade na economia.  Goldfarb & Tucker (2019) apontam que a Economia Digital não 

demanda, necessariamente, uma nova teoria econômica, mas sim uma ênfase e abordagem 

diferentes sobre os modelos de negócios que a mesma possibilita. Entretanto, as características 

que a Economia Digital traz para os negócios faz com que novos modelos e premissas precisem 

ser discutidos, não só no âmbito da Economia, como também do Direito12.  

O relatório da Comissão Europeia (EC) mostra que são três os principais fatores que 

diferem os mercados digitais dos outros mercados: os grandes e crescentes retornos de escala, 

as externalidades de rede e os dados. Em consequência aos crescentes e rápidos retornos de 

escala, as empresas apresentam então uma drástica redução em seus custos. Goldfarb & Tucker 

(2019) apontam os cinco principais custos que serão afetados pelas tecnologias digitais e que, 

por consequência, causam mudanças nos modelos de negócios das empresas e no modo de 

consumo dos agentes econômicos. São eles: 

a) Custos de Pesquisa 

b) Custos de Replicação 

c) Custos de Transporte 

d) Custos de Rastreamento 

e) Custos de Verificação 

 

Um dos maiores benefícios que o ambiente digital traz para os usuários da internet no 

geral, mas aqui retratados pelas empresas e consumidores, é a enorme redução nos custos de 

pesquisa, o que significa que os preços pagados por buscas e levantamentos de informações 

 
11 Em 1969 foi enviada a Universidade da Califórnia, onde foi tornando-se cada vez mais operacional (ABREU, 

2009). 

12 Com a disseminação do uso da internet e seus serviços veio também a grande questão sobre quem ou o quê 

deveria controlar vários aspectos da atividade comercial na internet. (GOLDFARB & TUCKER, 2019). 
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têm uma queda relevante para os agentes, que podem não somente pesquisar facilmente, como 

também armazenar toda essa informação. O impacto que a redução desse custo gera pode 

influenciar diretamente nos preços e nas organizações das firmas, uma vez que o levantamento 

de dados de busca/demanda por um produto, por exemplo, permite aferir a popularidade de 

determinado item e, por conseguinte, alterar a perspectiva de oferta para determinadas 

empresas, que passarão a ofertar em maior ou menor quantidade. 

Já os custos de replicação referem-se aos custos próximos de zero que os bens que são 

oferecidos em plataformas digitais podem replicar em seus preços. A ideia microeconômica 

que explica isso se deve ao fato de que um bem como uma informação ou um aplicativo 

opensource, por exemplo, podem ser consumidos por inúmeros agentes econômicos quando 

disponibilizado em sítios na internet e, portanto, não é um bem rival. Plataformas de streaming 

de filmes e músicas, e empresas que oferecem aplicativos opensource são grandes exemplos de 

custos que são replicados próximos de zero, uma vez que o produto que está sendo consumido 

por alguém no Brasil pode, ao mesmo tempo, estar sendo consumido por alguém na Europa ou 

na Austrália. O grande pró apontado por Goldfarb & Tucker (2019) sobre essa característica 

das redes é a grande diminuição da pirataria de produtos e do aumento da preservação de 

direitos autorais, uma vez que o produto com baixo custo influencia nos preços a que é ofertado, 

podendo ser baixo ou zero. 

Os custos de transporte têm muita conexão com o que é dito sobre os custos de 

armazenagem: ao mesmo tempo que é muito mais barato e eficiente a armazenagem de dados 

e informações em bits, é também baixo o custo de transporte dos mesmos. Isso porque uma 

mensagem pode ser enviada e recebida instantaneamente sem nenhum custo aparente, não 

importando o local no mundo em que o usuário esteja. 

No entanto, a grande problemática dessa pesquisa vai ser explicada não somente pelos 

baixos custos de pesquisa, mas também pelos efeitos que os baixos custos de rastreamento e 

verificação podem influenciar no comportamento das firmas em relação aos consumidores – e 

outras firmas. O rastreamento vai estar diretamente ligado ao levantamento de informações 

sobre pessoas ou empresas, enquanto a verificação permite a identificação do comportamento 

e dos dados dos agentes nas plataformas digitais, permitindo o levantamento de informações 

particulares sobre preferências, identidades, navegação, entre muitas outras coisas que podem 

ser rastreadas na internet.  

Desta forma, em razão das diversas novidades que a Economia Digital pode trazer para 

a organização das firmas em ambientes digitais, o que tem sido notado é que as firmas também 
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estão modificando seus próprios modelos de negócios para aumentar o alcance de seus produtos 

na internet, através de estratégias como a do Preço Zero, por exemplo. A forma de 

desenvolvimento dos negócios digitais traz uma série de benefícios para quem oferta e, 

principalmente, para quem consome, uma vez que a tecnologia está crescendo cada vez mais. 

Entretanto, o crescimento desenfreado de um mercado numa esfera tão ampla quanto a da 

internet também traz uma série de preocupações: proteção de dados, comando e controle, 

regulação e neutralidade de rede entre as nações. 

“We are living in a period of exciting innovation and change. Digitisation has 

fundamentally altered the way data is generated, stored, processed, exchanged and 

distributed. In combination with the Internet, digitisation has led to the emergence of 

new possibilities and business models. New developments in artificial intelligence 

(AI) further create additional possibilities for new forms of innovation and societal 

and economic opportunities.” (European Comission, 2019). 

 

 

2.2. Mercados Digitais e suas características 

 

 A tecnologia digital tem impulsionado uma série de inovações na organização 

econômica mundial exatamente pelo fato de trazer mudanças e novidades significativas para o 

comportamento dos mercados, dos agentes econômicos e a forma como se estruturam as 

interações entre firmas e consumidores. Ultimamente, acadêmicos e órgãos reguladores têm 

expandido ao máximo suas pesquisas com o objetivo de descrever os mercados digitais e suas 

características na forma em que atuam. Nesse contexto, este capítulo apresenta os tipos de 

plataformas digitais, os mercados e suas estratégias, que lhe dão novas características e se 

apresentam como um novo desafio para a descrição econômica e a análise antitruste. 

 Assim como Baptista (2018)13 esclareceu, há diversas tipificações dos tipos de 

plataformas digitais e qual o serviço principal que ela facilita para os seus usuários. Há primeiro 

a descrição que classifica as plataformas como sendo de (a) comércio, (b) encontro e (c) mídia 

e propaganda. A plataforma de (a) comércio é aquela onde se realizam as negociações digitais 

entre compradores e vendedores de diversos produtos, são exemplos os sites de lojas de compra 

online; as plataformas de (b) encontro são as responsáveis por interligar usuários que possuem 

o mesmo interesse, podendo ser relacionados a namoro, trabalho e até mesmo sites de reservas 

de hotéis; e as plataformas de (c) mídia e propaganda são as responsáveis pela divulgação de 

 
13 Baptista (2018) explica a tipificação das plataformas através do estudo “Market Power of Platforms and 

Networks”, de 2016, realizado pela autoridade de defesa de concorrência alemã, Bundeskartellament. 



28 

 

 

 

  

qualquer tipo de anúncio de modo que coloque em contato os anunciantes com os 

consumidores. Outra abordagem classifica as plataformas digitais como sendo: 

(a) Plataformas de Transação: são aquelas onde grupos de usuários que possuem os 

mesmos interesses se unem para realizá-los. Esse tipo de plataforma só existe quando 

dois ou mais lados digitais se aproximam e são beneficiados pela interação mútua. 

Exemplos dessas plataformas e das suas características serão explicados posteriormente 

com a definição dos Mercados de Dois ou Múltiplos Lados e os Efeitos de Rede gerados 

nessas plataformas; 

(b) Plataformas de Não-transação: em contrapartida, as plataformas de não-transação 

não precisam, necessariamente, que existam dois os mais lados digitais com os mesmos 

interesses para que elas existam. Geralmente um lado se beneficia mais que o outro com 

determinada interação, e o exemplo que Baptista (2018) traz sobre sites que os leitores 

vão buscar alguma informação ou qualquer outro tipo de interação, sem que 

necessariamente exista uma ação por parte do site, mas que contenha anúncios, ilustra 

bem a definição desse tipo de plataforma, onde anunciantes ganham mais com a atenção 

recebida por seus anúncios do que os leitores que estão buscando por algo, não havendo 

uma interação direta entre as partes; 

(c) Plataformas de Correspondência: as plataformas de correspondência têm uma 

definição muito similar com as de encontro citadas acima, uma vez que buscam 

combinar os interesses dos usuários que as utilizam. Essas conexões podem ser vistas 

em sites de namoro, aplicativos de mobilidade – como a Uber e a 99 Táxis –, redes 

sociais de busca por empregos, sites de reservas de hotéis, entre outros exemplos; 

(d) Plataformas Fornecedoras de Mídias e Propagandas: e por fim, as plataformas 

de mídia e propaganda são aquelas que colocam consumidores ou qualquer outro grupo 

online em contato com os anunciantes, que buscam a atenção para os seus anúncios.  

 

Dentre algumas características que os mercados digitais vão apresentar, e que fazem 

com que eles se diferenciem dos tradicionais, destaca-se como principal a abordagem dos 

Efeitos de Rede. Segundo Renzetti, Bueno & Paixão (2021), “os efeitos de rede referem-se ao 

aumento de utilidade de uma plataforma conforme seu número de usuários aumenta”, em 

outras palavras, esses efeitos demonstram que os mercados digitais se tornam cada vez mais 

atrativos não pela sua qualidade ou preço – aliás, não somente em razão dessas variáveis –, mas 

principalmente pelo alcance de possibilidades que as redes virtuais geram no que tange ao 
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tamanho e à conexão, e é por essa razão que quanto mais usuários estão conectados, mais serão 

atraídos.  

Os Efeitos de Rede também podem ser Diretos ou Indiretos. Os Efeitos de Rede Diretos 

ocorrem quando uma plataforma vai se tornando mais atrativa na medida que mais usuários vão 

aderindo. Literaturas geralmente ilustram os efeitos de rede diretos através do sistema de 

telecomunicações e das redes sociais, uma vez que quanto mais usuários estiverem usando uma 

rede de celular ou o Facebook, Instagram, Twitter etc, mais indivíduos serão atraídos para essas 

plataformas.  

Já os Efeitos de Rede Indiretos acontecem quando a plataforma tem dois ou mais lados, 

e o valor do produto14 dessa plataforma tende a aumentar para determinado grupo na medida 

em que o outro lado da plataforma vai agregando mais usuários. Desse modo, os efeitos 

indiretos são facilmente visualizados em plataformas de transação e de correspondência, uma 

vez que um lado depende de outro para que a interação ocorra. Há ainda algumas peculiaridades 

sobre os Efeitos Indiretos de Rede tal que eles podem ser: 

(a) Unilaterais: ocorre quando apenas um lado se beneficia do aumento de usuários 

do(s) outro(s) grupo(s) dessa plataforma. Redes sociais são exemplos de plataformas 

unilaterais; 

(b) Bilaterais: ocorre quando os dois ou mais lados das plataformas se beneficiam do 

aumento do número de usuários dos outros grupos. Plataformas de matching geralmente 

são bilaterais, uma vez que interligam dois ou mais grupos com os mesmos interesses, 

e o aumento do número de usuários só tende a trazer efeitos positivos.  

 

Os Efeitos de Rede (Diretos e Indiretos), além de serem uma característica dos mercados 

digitais, também podem se comportar como externalidades positivas e negativas nas 

plataformas. A externalidade pode ser positiva quando nota-se um crescimento no número de 

usuários numa plataforma, ao passo que a diminuição do uso de determinada rede acaba por 

gerar uma externalidade negativa – e é exatamente pelo fato de os usuários decidirem fazer 

parte de uma plataforma de acordo com a utilidade dela para si faz com que os efeitos de rede 

também gerem externalidades. 

 
14 Bundeskartellament, 2016. 
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Além dos Efeitos de Rede, os mercados digitais também possuem outras 

características15 relacionadas à sua estrutura, como a (a) não neutralidade da estrutura de 

preços, ao passo que em mercados digitais a discriminação de preços é mais comum e um lado 

pode ser mais onerado do que o outro; (b) Individualização da experiência, com o 

rastreamento de dados dos usuários por meio de cookies, algoritmos, rastreamento de dados etc, 

o que também possibilita o direcionamento de conteúdo para cada usuário; (c) alta capacidade 

de inovação, com o constante crescimento das plataformas digitais e sua capacidade de 

atratividade por meio da facilidade dos seus serviços; (d) ausência de lucro e fluxos de caixa 

por um longo período, em razão do volume gigantesco do aporte para investimentos nessa 

tecnologia; e (e) Transações Diretas, onde as plataformas digitais por vezes atuam como uma 

intermediadora a fim de promover uma transação entre seus lados. Por transações diretas pode-

se entender sites de lojas e marketplaces, ou seja, transações comerciais.  

Negócios da internet são considerados plataformas – nos termos de direito 

concorrencial – se eles promovem serviços de intermediação que permitem 

Transações Diretas entre um ou mais grupos de usuários que estão conectados pelos 

Efeitos Indiretos de Rede. (Tradução livre: Bundeskartellament, 2016, p. 2) 

 

Uma estratégia de mercado que vem ganhando destaque nas plataformas digitais é a 

chamada multi-sided markets, ou Mercados de Múltiplos Lados. Esse tipo de mercado nada 

mais é do que plataformas digitais que promovem a interação de dois ou mais grupos de 

usuários com os mesmos interesses, que ao integrarem parte dessa plataforma acabam se 

beneficiando dos efeitos diretos e indiretos de rede. Segundo Renzetti, Bueno & Paixão (2021), 

os mercados de múltiplos lados são, geralmente, separados em duas categorias: (a) não 

transacionais: onde não ocorre, necessariamente, uma transação entre os lados da plataforma; 

e (b) transacionais: onde há uma intermediação cobrada das relações entre dois grupos, isto é, 

geralmente um dos lados nessa transação é cobrado para intermédio de compra e venda, por 

exemplo.  

A principal característica dos mercados de múltiplos lados é a capacidade de diminuir 

os custos de transação de quem as integra. Além disso, como dito anteriormente, esses mercados 

podem cobrar para intermediar as relações entre os múltiplos lados; no entanto, observa-se que 

algumas plataformas não vêm cobrando de determinado lado e, com isto, surge o advento dos 

Mercados de Preço Zero. 

 

 
15 BAPTISTA, 2018. 
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2.3. O advento do Preço Zero nos mercados digitais 

 

 Como demonstrado, os mercados digitais agem de maneira diferente dos mercados 

tradicionais exatamente pelo fato de as possibilidades de estratégias de negócios na internet 

serem amplas. Entretanto, quanto mais as plataformas se desenvolvem, mais se nota a adoção 

de uma estratégia em especial que tem um potencial enorme de atração de usuários – aqui 

consumidores – na Internet: os chamados mercados de Preço Zero.  

 Os Mercados de Preço Zero são aqueles que oferecem produtos e serviços digitais sem 

que haja uma cobrança monetária por isso. A principal diferença estrutural que ele apresenta 

em relação aos outros mercados é em relação a variável preço: como é zero, então os preços 

deixam de ser uma importante variável econômica que funciona como sinalizadora do 

funcionamento deste mercado, além de carregar informações importantes como poder 

econômico, market share e posição dominante.  

 Segundo o Evans (2011), os produtos de preço zero têm estado presentes há um bom 

tempo na história (como o uso dos rádios, por exemplo). Entretanto, a estratégia de preço zero 

vem crescendo cada vez mais de acordo com o desenvolvimento de plataformas online, onde 

seu comportamento vem ganhando mais destaque. Os consumidores podem acessar ao Google 

em qualquer momento para fazer uma busca, bem como podem “logar” nas redes sociais do 

Facebook e do Instagram sempre que desejarem. Além disso, softwares caracterizados como 

open source podem ser baixados por qualquer usuário em seus computadores, com livre 

utilização. E com um simples acesso a rede da Amazon um consumidor pode comprar e receber 

seus produtos em casa sem custo de frete. Todos estes exemplos supracitados demonstram 

como as empresas podem diversificar o uso da estratégia de preço zero em suas plataformas, 

com o objetivo de atrair cada vez mais usuários nessas redes.  

 Newman (2015) vai classificar as estratégias com o preço zero em duas categorias: 

sustentáveis e não sustentáveis. A sustentabilidade a que se refere o autor discute a manutenção 

da empresa que adota esse modelo de negócio ao longo do tempo, sem uma cobrança monetária 

dos seus produtos. As estratégias sustentáveis são aquelas praticadas pelas empresas de modo 

que, a princípio, pode parecer de fato que não há custos sendo cobrados pelos produtos de preço 

zero, entretanto, são esses custos “ocultos” aos olhos dos consumidores que trabalham na 

manutenção da empresa no longo prazo. São elas: 

(a) Estratégias de Produtos Complementares: essa estratégia é mais disseminada 

entre empresas que desejam aumentar o lucro das vendas provenientes de seus produtos 

que são complementares. As empresas que praticam esse tipo de estratégia geralmente 
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detêm certo poder de mercado e as elasticidades da demanda dos seus produtos são 

inelásticas. Na prática, a fim de aumentar as receitas das vendas do produto Y sem 

provocar a queda das vendas no produto Z, a empresa coloca este último a preço zero 

para os consumidores, o que dá margem para ela aumentar o quanto pretender dos preços 

do produto Y, tendo toda a lucratividade desejada proveniente das receitas de um só 

produto. Um exemplo da estratégia de preço zero em produtos complementares é a 

vinda do navegador Internet Explorer juntamente com a compra de um sistema 

Windows; 

(b) Estratégias de Plataformas de Múltiplos Lados: as estratégias com múltiplos 

lados seguem, basicamente, a dinâmica de funcionamento dessa plataforma, isto é, os 

negócios só existirão se houver uma “massa crítica” de consumidores em um dos lados. 

Isso significa que empresas manterão suas plataformas atendendo a um ou mais lados 

de consumidores a um preço zero, ao mesmo tempo que extrai suas receitas por outros 

meios dentro dessas plataformas, através de anúncios, por exemplo. Redes sociais, 

marketplaces e sites de reserva são as plataformas que mais se utilizam da estratégia de 

preço zero em mercados de múltiplos lados; 

(c) Estratégia de Produtos Premium: é muito comum encontrar empresas que se 

utilizam da estratégia de preço zero em produtos premium na internet. Basicamente, a 

dinâmica desse negócio consiste em oferecer a versão simples de um produto 

inicialmente a preço zero, com a possibilidade de obter versões mais completas e 

avançadas através do pagamento ou assinatura de uma versão premium, sendo essas 

versões a fonte das receitas das empresas. Grandes utilizadoras dessas estratégias são as 

plataformas de streaming, aplicativos de jogos para celulares, empresas de softwares 

(como a Adobe), entre outras. 

 

Entre as estratégias sustentáveis, Evans (2011) ainda ressalta que a principal diferença 

entre as empresas que negociam o preço zero em produtos complementares e as plataformas de 

múltiplos lados é sobre quem se beneficia mais de seus "subsídios": enquanto nos produtos 

complementares o subsídio aparentemente se volta mais ao consumidor, que está pagando 

apenas por um produto (o sistema Windows, conforme exemplo), nas plataformas de múltiplos 

lados quem se beneficia mais desses subsídios são as firmas, uma vez que obtém seus ganhos 

por outras formas além da monetária. 
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Já as estratégias não sustentáveis são aquelas que já possuem caráter e fins não 

lucrativos, ou fazem parte de uma estratégia inicial de preço predatório da empresa para atrair 

consumidores. São elas:   

(a) Organizações sem fins lucrativos: organizações que buscam ofertar produtos e 

serviços sem caráter lucrativo e, por vezes, dependendo de doações. Se encaixam 

também nessa classificação as empresas que oferecem plataformas open source, tal 

como a Linux16, que são mantidas no longo prazo através de uma vasta rede de 

voluntários; 

(b) Estratégia de Recuperação: as estratégias de recoupment, mesmo que classificadas 

como não sendo sustentáveis a longo prazo por Newman (2015), ainda assim detém 

potenciais problemas anticompetitivos, uma vez que podem vir a apresentar um 

problema nas estruturas de determinado mercado. A estratégia consiste quando, 

inicialmente e por um determinado período de tempo, a empresa oferta seus bens e/ou 

serviços a um preço zero com o objetivo de atrair usuários/consumidores para suas 

plataformas, além de que seu preço predatório funcione como uma barreira à entrada 

para novos players neste mercado. Quando estabelecida sua posição dominante, a 

empresa passa a cobrar um preço de monopolista por seus bens e/ou serviços ofertados 

anteriormente a preço zero. Embora pareça uma boa estratégia, ela é insustentável no 

longo prazo uma vez que as empresas incorrem em altos custos no período que não 

cobram de seus consumidores, além de impactar no bem-estar dos mesmos e causar 

danos a estrutura daquele mercado.  

 

Os mercados de preço zero, em um primeiro momento, podem levantar uma série de 

indagações sobre a manutenção dos mesmos em relação aos seus lucros, investimentos, 

despesas, entre outras diversas variáveis, já que não há uma troca monetária por seus produtos. 

Entretanto, como demonstrado, uma série de estratégias praticadas nos mercados de preço zero 

são guiadas pelo modo como o usuário/consumidor vai se comportar nas redes – se eles formam 

uma massa crítica, se decidirão pagar por uma versão premium, se contribuirão voluntariamente 

para a manutenção de um software open source, entre outros exemplos supracitados. Desta 

forma, as variáveis-chave que vão incidir sobre os consumidores e o modo como eles, de fato, 

pagam por esses produtos e serviços serão a atenção e a informação que disponibilizam para 

 
16 NEWMAN, 2015. 
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poderem fazer uso do produto de determinada plataforma. Isso é claro quando uma 

característica fundamental dos mercados digitais é o potencial que eles têm de individualizar a 

experiência de cada usuário, através de algoritmos, cookies, coleta de dados e rastreamento de 

informações – o que, como já apresentado, custa muito pouco para as empresas, mas na 

realidade, é através da coleta desses tipos de dados que impulsionam seus negócios e, portanto, 

é o preço não monetário pago por seus consumidores/usuários.  

Como a Economia Comportamental já vem discutindo, os indivíduos possuem 

racionalidade limitada que os impedem de tomar uma decisão ou se comportar sem que haja 

influência de uma série de vieses cognitivos e, por vezes, podem ter seu comportamento 

induzido por algo. Assim, os danos concorrenciais que os mercados digitais, e principalmente 

o mercado de preço zero podem trazer para a estrutura desses mercados na economia pode ser 

ainda um tanto abstrato, mas a partir do momento que esses mercados possuem amplas 

possibilidades de antever e induzir o comportamento dos seus usuários/consumidores, tornam-

se uma preocupação para a defesa da concorrência onde cabe a Economia Comportamental 

propor novas perspectivas e ferramentais teóricos para Análise Antitruste. 

In zero-price markets, customer information can serve multiple functions. It can 

inform procompetitive behavior; it can also enable anticompetitive exclusionary 

practices. It can be the source of indirect network externalities, which in turn can 

cause a market to tip in favor of a dominant firm. And information can be a valuable 

and tradable good: it can be sold to (or used by) firms that wish to use it strategically, 

integrated as an input to production, or used to target certain customers with 

advertisements. (NEWMAN, 2015, p. 166) 
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CAPÍTULO 3: A ECONOMIA DE PREÇO ZERO SOB A ÓTICA DA 

ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

A fim de apresentar como a Economia Comportamental pode ser incorporada no 

arcabouço conceitual antitruste para a análise das estratégias de negócios das empresas nos 

mercados digitais, esse capítulo busca explicar a Economia Comportamental e suas premissas. 

Nesse contexto, visa apresentar também como as empresas e os consumidores agem nas 

plataformas digitais e os vieses dos seus comportamentos. Por fim, discute-se como a economia 

de preço zero pode afetar o comportamento dos agentes.   

 

 

3.1. A Economia Comportamental 

 

A Economia Comportamental é uma escola heterodoxa de pensamento econômico, ou 

seja, ela não adota em sua teoria os pressupostos do programa de pesquisa neoclássico de que 

os agentes econômicos possuem racionalidade perfeita, autocontrole e são autointeressados. 

Essa escola de pensamento ganhou maior força após a Crise de 2008, quando os eventos 

econômicos fizeram com que os pressupostos neoclássicos – que vinham influenciando o 

pensamento e o sistema econômico desde meados de 1980 – tiveram sua legitimidade e 

credibilidade significativamente reduzidas. Mesmo ganhando popularidade recentemente, a 

Economia Comportamental tem estado presente há um bom tempo na história do pensamento 

econômico como uma fusão da própria Economia com os estudos da Psicologia, de onde 

também ganha o nome de Psicologia Econômica. Desde Adam Smith, com a obra Teoria dos 

Sentimentos Morais, a psicologia econômica vem sendo citada e estudada por célebres 

economistas como John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Stanley Jevons, Thorstein Veblen, 

George Katona, até os mais atuais com a Economia Comportamental, como Daniel Kahneman, 

Richard Thaler e Dan Ariely. 

A grande inovação dessa escola de pensamento econômico é a sua proposta mais realista 

sobre a teoria e a ciência econômica, que vai ser fundamentada pela incorporação de estudos 

da psicologia na economia, a fim de justificar os comportamentos dos agentes econômicos 

considerados não racionais e que, por conseguinte, têm suas decisões e ações guiadas por suas 

emoções.  
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Assim, o comportamento dos agentes econômicos na Economia Comportamental possui 

como pressupostos que: (i) o agente econômico possui racionalidade limitada, (ii) 

autointeresse também é limitado, assim como o seu (iii) autocontrole.  

A grande proposta da Economia Comportamental também diz respeito ao contraponto 

criado entre o Homo economicus – o ser de racionalidade perfeita e autointeressado encontrado 

facilmente nos livros de economia –, e o Homo sapiens – o ser humano de fato, como indivíduo 

fundamentado em suas emoções e valores, apresentando, portanto, racionalidade limitada. 

Neste contexto, a teoria desenvolve uma série de estudos para demonstrar como o tomador de 

decisões apresenta uma série de vieses que influenciam e guiam as suas ações, constituindo o 

que os pesquisadores da área chamam de Arquitetura de Escolhas.  

A Arquitetura de Escolhas de um agente econômico considera uma série de vieses 

cognitivos dos indivíduos, que agem por heurísticas – que são atalhos mentais que os 

indivíduos usam para tomar decisões rápidas –, e são afetados pelo contexto que é inserido no 

momento das escolhas, quase sempre estimulado por Nudges comportamentais.  

“A nudge [...] is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior 

in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their 

economic incentives” (Thaler and Sunstein, 2008). 

 

A Economia Comportamental traz uma série de novos conceitos para a teoria econômica 

baseados nos estímulos psicológicos que os agentes recebem ao tomarem as suas decisões. Um 

dos principais é o Nudge, que pode ser traduzido como empurrãozinho ou cutucão a que são 

submetidos os indivíduos a fim de que esse Nudge induza a um comportamento específico. São 

muito utilizados dada a sua simplicidade de implementação, seus baixos custos de manutenção 

e seu potencial de escalabilidade. Entre muitos conceitos, essa pesquisa abordará os seguintes:  

(a) Heurística: atalhos mentais utilizados pelos indivíduos ao tomarem decisões 

rapidamente, isto é, baseiam suas decisões em crenças sobre a probabilidade em um 

evento incerto; 

(b) Viés: decisões são tomadas com falta de precisão e isenção; 

(c) Dor de Pagamento: segundo a Economia Comportamental, o meio pelo qual os 

indivíduos realizam seus pagamentos (dinheiro, cartão de crédito, cheque etc) influencia 

nos seus gastos, uma vez que o pagamento por um meio (por exemplo, o dinheiro) é 

mais perceptível e, portanto, mais doloroso do que outro (cartão de crédito, por 

exemplo); 

(d) Sistema 1/Sistema 2: o Sistema 1 é o sistema de resposta mental e pensamento 

rápido do indivíduo, caracterizado por ser instintivo, sentir emoções, dores; é 
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associativo e não gera esforço, tem pensamento para o curto prazo; geralmente apresenta 

vieses e comete erros sistemáticos. Já o o sistema 2 é aquele mais reflexivo e de 

pensamento lento, caracterizado por ser mais ponderado, complexo, requer mais 

planejamento, apresenta maior racionalidade e controle, e por ser mais lento também 

demanda mais esforço e pensa no longo prazo. 

 

Portanto, a Economia Comportamental reflete o quanto um agente econômico é afetado 

nas suas decisões por uma racionalidade limitada em razão da sua capacidade cognitiva 

enevoada, isto é, dos vieses culturais e de valores que carregam consigo, sendo na maioria das 

vezes influenciados por experiências passadas, hábitos, costumes, e também podem considerar 

mais o curto do que o longo prazo. O contexto a que estão inseridos os tomadores de decisões 

também influencia o modo como eles agem, estando assim inseridos numa arquitetura de 

escolhas. Portanto, a decisão a ser tomada e o modo como [re]agem os agentes deixa de ser 

racional porque também apresenta um viés emocional. 

Desse modo, quando unidos os conceitos da Psicologia e da Economia para entender o 

comportamento dos agentes econômicos, sejam firmas ou consumidores, nota-se que uma carga 

de vieses e heurísticas influenciam as decisões desses agentes e o modo como eles agem. Num 

ambiente digital, quando novas estratégias são descobertas e há uma assimetria de informação 

quanto ao lado que está sendo mais exposto, os consumidores tornam-se suscetíveis a agir 

conforme indica o seu Sistema 1, isto é, de forma intuitiva e rápida a fim de se utilizar de um 

produto ou serviço que está sendo ofertado a preço zero, o que acaba por deixá-los vulneráveis 

a algumas estratégias oportunistas. É nesse ponto que a Economia Comportamental pode 

contribuir para a Análise Antitruste, uma vez que as estratégias dos mercados nas plataformas 

digitais se utilizam de variáveis comportamentais para aumentar seus retornos, escalabilidade, 

ganhos de market share e, portanto, seu alcance e poder de mercado. 

 

 

3.2. O comportamento dos agentes econômicos nas redes 

 

 Assim como a Internet traz uma série de inovações para o modo como os seus usuários 

se relacionam, se comunicam, anunciam, pesquisam, entre outras ações que geram uma rede de 

contatos e informações, a tecnologia também traz novidades ao modo como as firmas e os 

consumidores se comportam nos mercados digitais. A fim de traçar uma relação entre os 
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comportamentos adotados pelos agentes econômicos nesses mercados e a Economia 

Comportamental, o capítulo discutirá, inicialmente, a forma como o consumidor age nas 

plataformas online, para depois, em contrapartida, discutir sobre o modo como as firmas se 

comportam nas redes, enquanto um panorama entre esses acontecimentos e a Economia 

Comportamental vai sendo desdobrado. 

 

O CONSUMIDOR 

 Os mercados de preço zero pela ótica do consumidor, isto é, da demanda, demonstram-

se muito atrativos primeiro porque não há uma troca monetária por aquele produto ou serviço, 

e uma vez que o consumidor não está desembolsando, o viés da Dor de Pagamento é inibido. 

Esse viés é explicado pela Economia Comportamental como aquele que, a depender da forma 

como é realizado o pagamento por um bem ou serviço, o consumidor tende a sentir mais “dor” 

ao desembolsar, o que acaba por influenciar os seus gastos de acordo com a forma que o 

pagamento se realiza. Assim, quando o consumidor se depara com um pagamento não 

monetário numa plataforma de preço zero, ele não sente essa “dor”, e sua racionalidade limitada 

age instintivamente a aceitar que o uso da plataforma é plenamente gratuito – isso é 

demonstrado pela quantidade de usuários que aceitam os Termos e Condições de Uso de 

determinada plataforma e/ou aplicativo sem nem sequer saber ou procurar ter conhecimento 

sobre o que estão concordando.  

A outra razão pela qual as plataformas de preço zero costumam atrair muitos usuários 

se realiza nos ganhos em utilidade e qualidade17 que os consumidores têm ao utilizarem a 

plataforma. Os ganhos de utilidade são aqueles tradicionalmente analisados na teoria 

econômica e abordados no parágrafo anterior. Já os ganhos em qualidade vêm com o 

aprimoramento que as plataformas vão desenvolvendo conforme o número de seus usuários vai 

aumentando – a massa crítica –, o que possibilita uma maior coleta de dados, informações e 

personalização por algoritmos para os seus consumidores. 

A coleta de dados realizada pelas plataformas de preço zero tende a produzir algoritmos 

que individualizam a experiência de cada consumidor, o que gera um debate muito grande no 

que tange a proteção de dados e privacidade das preferências de seus usuários. A forma pela 

qual os algoritmos sugerem publicações, produtos, páginas, notícias, entre diversas outras 

coisas, pode ser encarada pela Economia Comportamental como um nudge digital, de modo 

 
17 FARANI & DROGHETTI, 2019. 
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que cada vez que a plataforma sugere ou redireciona o consumidor a uma página que combina 

com os dados dele, os algoritmos são interpretados como um empurrãozinho.  

Nesse sentido, o texto de Lembcke et al (2019) demonstra preocupação sobre a ética 

que os empurrõezinhos – nudges –, que são colocados para consumidores em plataformas 

digitais, adota quanto a liberdade de escolha individual de cada usuário. Alguns argumentos 

são trazidos para essa preocupação: o primeiro ponto trata do contexto em que estão vivendo 

os consumidores quando são expostos a esses nudges – sendo a pandemia do Covid-19 um bom 

exemplo de arquitetura de escolha no que tange ao consumo via plataformas digitais. A 

complexidade dos contextos em que os consumidores estão expostos pode gerar complicações 

na transparência desses nudges, uma vez que acaba enevoando as opções disponíveis no 

momento de tomada de decisão e, portanto, colocando em xeque a formação livre da escolha – 

o que pode ser relacionado com a assimetria de informação existente nas plataformas digitais 

(um dos grandes problemas apontados pela defesa da concorrência). Outro ponto que levanta 

uma problemática discorre sobre os objetivos específicos que são embutidos na utilização 

desses nudges e, nesse ponto, há o objetivo egoísta do nudger quando age em benefício próprio 

para obtenção de lucros. 

Além da ética do nudge, a digital choice vai ser outra preocupação abordada por 

Lembcke et al (2019) quanto ao que os usuários de plataformas digitais enfrentam. Isso deve-

se ao fato da alta carga de informação que os ambientes digitais apresentam, corroborando para 

que os usuários sofram uma sobrecarga cognitiva de escolha, o que os leva a agirem pelo 

Sistema 1, isto é, de modo automático, intuitivo e enviesado. 

 

A FIRMA 

A prática da adoção do preço zero pelas firmas, isto é, sob a ótica da oferta, ocorre em 

razão de uma série de incentivos, como a obtenção de dados do consumidor, a atenção do 

usuário, o altruísmo (nos casos em que se aplica, como plataformas open source) e o 

desenvolvimento de uma base de consumidores (“massa crítica”). Especialmente este último 

incentivo permite que a firma tenha ganhos por meio do aumento da atratividade da plataforma, 

das receitas em produtos complementares e do aumento de market share. (FARANI & 

DROGHETTI, 2019). É por isso que, sob o ponto de vista da firma, a principal forma de atuação 

da plataforma será como arquiteta de escolhas. 

[...] Portanto, a tradução da posição dominante em poder de arquiteto é evidenciada 

quando, à luz da economia comportamental, considera-se que pessoas possuem 

limitações e hábitos difíceis de serem rompidos. Assim, ao conhecer os 

comportamentos dos consumidores, as plataformas desenham a arquitetura de suas 
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páginas, links e ferramentas de modo a encorajar a formação de novos hábitos, ou 

reforçar hábitos já existentes, incentivando os consumidores a utilizarem de forma 

involuntária e automática tais ferramentas, por meio de nudges. [...] (FARANI e 

DROGHETTI, p. 175, 2019) 

 

 As plataformas podem atuar como arquitetas de escolhas exatamente pelo baixo custo 

de coletar informações do comportamento dos consumidores e de personalizar a experiência de 

cada um através dos seus algoritmos, ou da forma que lhes for conveniente. Assim, o uso da 

racionalidade limitada dos consumidores pelas plataformas digitais, além de incidir em uma 

questão importante sobre liberdade de escolha e privacidade, também pode configurar em uma 

estratégia anticompetitiva. 

Além disso, outro grande problema encontrado nos mercados digitais reflete a uma das 

falhas de mercado mais recorrentes na economia: a Assimetria de Informação. Entretanto, se 

tratando de plataformas online, a parte que quase sempre tenderá a se sair prejudicada será a do 

consumidor. Dentre diversas faces que a assimetria de informação pode assumir, uma delas é a 

tratada por Farani e Droghetti (2019) quando abordam a suscetibilidade de manipulação pelas 

plataformas digitais que pode incorrer sobre os consumidores em suas tomadas de decisões. Na 

verdade, esse é o grande problema que a Economia Comportamental também aponta quando 

trata da análise antitruste, uma vez que “diversas plataformas possuem significativo poder de 

mercado, muitas vezes os consumidores ficam ainda mais vulneráveis e acabam por sofrer com 

efeitos negativos decorrentes de seu exercício” (FARANI e DROGHETTI, 2019).  

Reyna (2018) também apresenta em seu artigo um estudo realizado pelo OFT-UK 

(United Kingdom’s Office of Fair Trading), que aponta como as firmas podem se utilizar da 

variável preço a fim de se promover ao explorar a racionalidade limitada dos consumidores. 

São elas: (a) Sales (promoções); (b) Complex princig (estratégias de “compre 3 e leve 2”); (c) 

Baiting (promoções e/ou acordos por tempo limitado); (d) Time Limited Offers (preço especial 

por apenas um determinado período); e, por fim (e) Drip Princing, que ocorre quando um 

produto ou serviço tem um preço inicial baixo, mas vai aumentando ao longo do tempo, sendo 

uma das estratégias de preço zero apresentadas anteriormente como de Recuperação (item 2.3). 

 Em resumo, a Economia Comportamental está presente intrinsecamente nos 

comportamentos dos consumidores e das firmas nas redes, uma vez que é através de elementos 

psicológicos que ela apresenta – nudges, arquitetura de escolhas, dor de pagamento, 

racionalidade limitada – que é possível identificar uma série de estratégias utilizadas pelas 

firmas online, bem como é a razão de as plataformas digitais de preço zero serem tão atrativas 

para os usuários consumidores.  
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3.3. A Economia Comportamental e o efeito do Preço Zero 

 

 Os Mercados de Preço Zero, como antes apresentados, são plataformas digitais que não 

incidem cobranças monetárias pelos produtos e serviços que ofertam, e por essa razão são 

considerados modelos de negócios inovadores no âmbito digital.  Assim, a nulidade da variável 

preço faz com que esse mercado se distancie muito da visão tradicional da economia, bem como 

surta efeitos nos comportamentos das firmas e dos consumidores que estão a eles ligados, 

passando inicialmente de uma estratégia para um fenômeno gerador de um efeito – o efeito do 

preço zero. 

Experimentos realizados por Shampanier, Mazar e Ariely (2007) demonstraram que 

quando as pessoas têm de escolher entre dois produtos, e um deles está sendo vendido a preço 

zero, há uma reação exagerada quanto a este produto, uma vez que é como se não só fosse algo 

barato, mas como se essa característica também lhe acrescentasse valor. Para tanto, os autores 

propuseram dois modelos de análise de demandas: um que leva em conta a economia de preços 

tradicionais, sendo zero um preço como qualquer outro, e um segundo modelo onde se analisa 

os efeitos de um preço zero. A conclusão que demonstra o modelo do efeito de preço zero 

indica que:  

"quando todos os preços são positivos, a mudança de 1 euro nos preços não surte 

efeito significativo na demanda. Apenas quando um dos preços torna-se zero é que 

pode se observar uma perturbação. [...] participantes [do experimento] reagem ao 

preço zero como se houvesse uma valorização" (Tradução livre de SHAMPANIER, 

MAZAR & ARIELY, p. 746, 2007).  

 

Assim, a demanda pelo produto de preço zero não só aumenta como também o 

consumidor tende a valorizá-lo mais, pois há uma reação diferente do consumidor quando a 

redução de preços leva ao preço zero.  

Não obstante em comparar o efeito do preço zero em dois modelos, os autores também 

fizeram uma série de experimentos que comprovaram a validade do modelo desejado. Além 

disso, observou-se que o comportamento do consumidor quando demanda um produto de preço 

zero, gerando um "efeito", não é explicado pela decisão que leva em conta a relação custo-

benefício ou pelos custos de transação, isto é, o efeito de preço zero não é explicado por 

decisões racionais dos consumidores. Assim, os autores propuseram uma série de causas 

psicológicas que determinam o comportamento do consumidor frente ao preço zero, tais como 

normas sociais, dificuldade de mapeamento e afeto e a arquitetura de escolhas que está inserido. 

Portanto, embora o comportamento do consumidor possa ser guiado por uma dessas causas, a 
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depender do contexto inserido, a causa psicológica afetiva é a que melhor explica o efeito do 

preço zero na tomada de decisão do consumidor. 

Farani e Droghetti (2019) argumentam que quando se trata de mercados em que a 

estratégia de negócio é o preço zero, os consumidores tendem a apresentar vieses em seus 

comportamentos, que podem em decorrer em três efeitos interessantes para a análise da tomada 

de suas decisões: 

(1º) Free Effect: refere-se à aceitação do produto por parte do consumidor em relação 

ao seu preço. O que isso quer dizer é que há uma sobrevalorização do produto quando 

o mesmo é ofertado a preço zero, porém, quando o mesmo passa a ter um “preço 

positivo”, há uma certa hesitação por parte do consumidor em adquiri-lo, dada a sua 

percepção de que o mesmo fora ofertado anteriormente a preço zero devido a sua menor 

qualidade. Segundo Farani e Droghetti (2019), este efeito vai além de uma análise 

racional feita sobre custos e benefícios.  Entretanto, o Free Effect pode auxiliar na 

análise de estratégias de negócios adotadas pelas empresas que, de um modo ou outro, 

tendem a moldar as escolhas feitas pelo consumidor através de comportamentos – que 

não necessariamente são racionais e maximizam suas utilidades – que induzam à compra 

de produtos complementares (um a preço zero e outro a preço positivo) e à 

disponibilização de dados em troca da manutenção de um produto a preço zero – muito 

recorrente em mercados de aplicativos e plataformas digitais; 

(2º) Privacy Paradox: O segundo efeito, que é decorrente do comportamento enviesado 

do consumidor, também está presente no artigo “The psychology of privacy: What can 

behavioral economic contribute to competition in digital markets?”, de Agustín Reyna 

(2018), e refere-se ao Paradoxo da Privacidade. Ele vai explicar sobre como os 

consumidores tomam decisões equivocadas ao conceder os seus dados na Internet 

mesmo demonstrando preocupações sobre a sua privacidade. Farani e Droghetti (2019) 

enfatizaram o problema que isso pode gerar para ações tomadas de maneira coletiva e 

como isso pode ser agravado quando as decisões são tomadas no curto prazo, uma vez 

que o contexto em que esses consumidores estão vivenciando podem influenciar nas 

suas escolhas – tal como tratado por Thaler e Sustein –, acarretando num problema 

maior onde se combina assimetria de informação, racionalidade limitada e o 

comportamento do carona; 

(3º) O terceiro efeito, na realidade, traz a exacerbação da racionalidade limitada do 

sujeito que se baseia em suas heurísticas para tomar decisões. O problema aqui é que, 
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dada a heurística de uma experiência positiva com o preço zero de um produto em uma 

plataforma, os consumidores tendem a demandar esse mesmo modelo em outros 

mercados também – e, nesse ponto, são muito abstratas quais poderiam ser as estratégias 

de negócio em uma plataforma que não seja a digital, e até mesmo quais seriam suas 

implicações no antitruste.  

 

Desse modo, através dos experimentos e das conclusões retiradas dos estudos 

apresentados acima, nota-se que o fato de o produto ou serviço ser ofertado em uma plataforma 

de preço zero com o objetivo inicial de colocar em prática um novo modelo de negócio no 

âmbito digital, acaba por tomar alcances psicológicos sobre aqueles que estão consumindo o 

produto ou serviço dessas plataformas. Entretanto, em razão disso surtir efeitos psicológicos 

que influenciam o modo pelo qual os consumidores agem e tomam decisões online, isto é, 

ocorre um efeito sobre seus comportamentos, faz com que o preço zero passe de uma estratégia 

para também um fenômeno gerador de um efeito – o efeito do preço zero. É nesse ponto, ou 

seja, quando a estratégia de negócio torna-se capaz de influenciar o comportamento dos 

consumidores que possuem racionalidade limitada e tomam decisões enevoadas por uma série 

de vieses cognitivos, que os mercados de preço zero passam a não somente preocupar a 

Economia Comportamental, como também desafiar a Análise Antitruste.  
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CAPÍTULO 4: IMPACTOS DA ECONOMIA DE PREÇO ZERO PARA A 

ANÁLISE ANTITRUSTE 

 

O último capítulo desta pesquisa tem o objetivo de discutir quais os impactos que os 

Mercados de Preço Zero impõem para a Análise Antitruste – de defesa da concorrência –, dado 

que não se comportam como mercados tradicionais. Para isso, serão apresentados, 

primeiramente, alguns casos selecionados de plataformas de Preço Zero, para em seguida 

discorrer sobre como essas plataformas estão sendo interpretadas e os desafios que elas trazem 

para a Análise Antitruste. Desse modo, a pesquisa conclui com uma visão da Economia 

Comportamental para a Análise Antitruste, através de proposições e reflexões para um novo 

ferramental econômico que auxilie a defesa da concorrência nos mercados digitais. 

 

4.1. Apresentação de alguns casos selecionados de plataformas de Preço Zero 

 

A fim de apresentar como algumas plataformas de preço zero trabalham e como seus 

serviços podem ser úteis e atrativos para a “massa crítica” que compõe seus usuários, esse 

capítulo abordará brevemente alguns casos selecionados onde Mercados de Preço Zero estão 

envolvidos e sendo investigados, enquanto também desenrola sobre os desafios que estão 

colocando para a análise antitruste. 

 Atualmente, um grupo de empresas vem ganhando destaque nas plataformas digitais 

exatamente pelo fato de praticarem o preço zero de maneira sustentável, o que faz com que seus 

negócios só tendam a crescer cada vez mais. São chamadas big techs as grandes empresas que 

vêm ganhando espaço nos debates, reunidas por um acrônimo que lista as mais poderosas 

empresas da Internet: FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Dentre essas, o 

Facebook, a Amazon e o Google serão os destaques desta pesquisa. 

 Não é de hoje que empresas como Google, Microsoft, Facebook e Amazon vêm surgindo 

nos debates da defesa da concorrência ao redor do mundo, principalmente por serem líderes 

nos mercados digitais e pioneiras em estratégias que lidam com o comportamento dos agentes 

econômicos nas redes. Entretanto, suas estratégias vêm repercutindo em razão do grande 

volume de dados e informações dos usuários que elas possuem, além de estarem agindo de 

forma anticompetitiva com potenciais entrantes nos mercados que atuam. 
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 Quanto ao Facebook, no final de 2020 a Federal Trade Comission (FTC), autoridade 

antitruste dos Estados Unidos, processou a empresa por monopolização ilegal dos serviços de 

redes sociais na Internet. Embora os atos de concentração tenham sido aprovados no passado, 

o FTC continuou pesquisando os impactos das compras do Instagram e do WhatsApp pelo 

Facebook, e concluiu que a empresa vem se envolvendo em uma estratégia sistemática de 

eliminação da concorrência – e manutenção do seu monopólio – através da aquisição de redes 

sociais concorrentes nos últimos anos. Além disso, a FTC também alega que o Facebook impõe 

condições aos desenvolvedores de softwares APIs (Interface de Programação de Aplicações) 

que configuram como anticompetitivas, uma vez que somente disponibilizava essa interface a 

outros aplicativos com a condição de que estes não desenvolvessem negócios concorrentes aos 

seus serviços.  

“A rede social pessoal é fundamental para a vida de milhões de americanos [...] As 

ações do Facebook para consolidar e manter seu monopólio negam aos consumidores 

os benefícios da concorrência. Nosso objetivo é reverter a conduta anticompetitiva 

do Facebook e restaurar a concorrência para que a inovação e a livre concorrência 

possam prosperar.” (Ian Conner, Diretor do Competition Bureau da FTC)  

 

 A Amazon, também em 2020, foi acusada pela European Comission – autoridade 

antitruste da União Europeia – de usar os dados do comércio de varejo realizado em sua 

plataforma de maneira desleal, infringindo a concorrência. Segundo a EC, a empresa atua na 

plataforma de duas maneiras: vendendo seus próprios produtos ao atuar como varejista, e 

disponibilizando seus serviços de intermediadora para que inúmeras outras empresas e 

comerciantes possam anunciar seus produtos através dela. Desta forma, a Amazon tem acesso 

a inúmeros dados de negócios detalhados de cada um dos anunciantes em sua plataforma: 

receitas, visitas, desempenho, logística, comentários dos consumidores, entre outras 

informações. Em razão de um potencial dano a concorrência, a European Comission está 

trabalhando juntamente a autoridade antitruste italiana a fim de investigarem os possíveis danos 

de uma conduta de abuso de posição dominante por parte da Amazon na Europa.  

 Como já discutido ao longo dessa pesquisa, há dois grandes preços cobrados pelas 

plataformas de preço zero: informação e atenção. Enquanto a Amazon e o Facebook encontram-

se na mira das autoridades antitrustes justamente pelo grande volume de dados que possuem, e 

como isso afeta a concorrência, o Google está sendo investigado por monopolizar a indústria 
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de busca e publicidade online. Na audiência com as Big Tech em 2020, o Google foi acusado18 

de abusar de sua posição dominante para “murar” a Internet, isto é, operando seus mecanismos 

de pesquisa para que alguns sites tivessem menos visibilidade que outros.  

Marcado por uma grande audiência histórica nos Estados Unidos, que reuniu os 

presidentes do Facebook, Amazon, Google e Apple, o ano de 2020 foi muito significativo para 

as investigações sobre as Big Tech, uma vez que a pandemia do Covid-19, que trouxe uma 

dependência ainda maior dos serviços da Internet, fomentou cada vez mais as preocupações 

que essas empresas têm causado para a defesa da concorrência.  

 Desse modo, o objetivo da apresentação desses casos selecionados foi demonstrar 

brevemente como as plataformas de preço zero podem operar nos mercados digitais com uma 

magnitude gigantesca dos seus negócios. Tal é o alcance dos seus poderes de mercados que 

autoridades antitrustes do mundo todo estão se desdobrando para investigar suas condutas 

anticompetitivas e como regular esse mercado, que também apresentou potencial inovador para 

os desafios que propõe.  

 

 

4.2. Antitruste e Preço Zero 

 

Os Mercados de Preço Zero, como já muito discutido, não podem ser considerados 

mercados convencionais, e por serem fruto de uma inovação tecnológica crescente, trazem uma 

série de desafios para a interpretação tradicional da Economia e, por conseguinte, do Direito.  

 Essas plataformas estão cada vez mais presentes na vida econômica das firmas e das 

empresas, e por estarem incidindo sobre temáticas de privacidade e liberdade individual, além 

de estarem utilizando novas estratégias de negócios num ambiente completamente novo de 

mercado – o digital –, os Mercados de Preço Zero também estão gerando uma série de 

preocupações para as autoridades de defesa da concorrência.  

A defesa da concorrência dos mercados tende a analisar o comportamento do que, para 

o antitruste, é uma das variáveis mais sinalizadoras de práticas anticompetitivas, o preço, a fim 

de identificar estruturas que demonstrem o poder de mercado das firmas, a definição de seus 

 
18 TRACY, Ryan. Big Tech’s Power Comes Under Fire at Congressional Antitrust Hearing. The Wall Street 

Journal. 29/07/2020. Disponível em: < https://www.wsj.com/articles/tech-ceos-defend-operations-ahead-of-

congressional-hearing-11596027626> 

https://www.wsj.com/articles/tech-ceos-defend-operations-ahead-of-congressional-hearing-11596027626
https://www.wsj.com/articles/tech-ceos-defend-operations-ahead-of-congressional-hearing-11596027626
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mercados relevantes, e a participação das mesmas naquele segmento. Desse modo, segundo 

Herrera-González & De Streel (2017), o principal problema encontrado pelas autoridades 

antitrustes ao analisar Mercados de Preço Zero se deve, principalmente, ao estreitamento do 

conceito de uma transação econômica – isto é, a autoridade antitruste só considera que há esse 

tipo de transação quando a mesma envolve valores monetários e troca de dinheiro, o que não é 

o caso dos Mercados de Preço Zero.  

A primeira dificuldade que a Análise Antitruste vai enfrentar ao lidar com os mercados 

de preço zero são discutidas por Evans (2011) e Newman (2015). Ambos os autores alegam 

que, pelo fato de o preço ser zero e isso não ser uma complicação para o bem-estar do 

consumidor, as autoridades antitrustes podem não levar tão a sério casos que envolvem 

plataformas de preço zero19. Além disso, a principal razão dessa dificuldade enfrentada pelas 

autoridades se dá pela estruturação desse tipo de mercado:  

[...] A market involving zero prices is, as a structural matter, very different from the 

markets that gave rise to modern antitrust law and theory. The central feature 

exhibited by zero-price markets is the interrelated nature of the relevant products. To 

profitably offer products at a price of $0 in the long term, a rational firm must intend 

to turn a profit in some manner not involving those products. [...] (NEWMAN, 2015, 

p. 154) 

 
[...] It will prove increasingly challenging to get antitrust analysis right as more and 

more antitrust cases and mergers involve companies that offer products as zero 

prices. Based on my experience, there is a tendency on the part of companies, 

authorities, and courts to do more hand waving than serious analysis when they 

encounter products and services offered for free. [...] (EVANS, p. 3, 2011) 
 

Nesse contexto, diversos autores e pesquisadores do assunto sugerem que a defesa da 

concorrência adeque suas inquirições ao tipo de transação que está analisando, uma vez que 

mesmo não havendo uma troca monetária, o produto ou serviço a preço zero geralmente não é 

totalmente gratuito, e outras variáveis estão sendo cobradas em troca, como dados, informações 

e a atenção dos consumidores. Assim, é preciso que haja maior entendimento do 

modelo/estratégia de negócios das empresas, para que se possa mensurar os custos e preços em 

seus mercados. 

[...] However, many new business models developing on Internet are based on 

economic transactions that are not monetary, but are not free either. In these markets, 

commodities such as time and/or personal data are exchanged for contents or 

services. In consequence, as in any exchange, a price can be identified. The only 

difference with conventional market is that these prices are not measured in monetary 

units but in other units. So, if zero-price markets need to be analysed for competitive 

or regulatory purposes, the unit of measure should be consistent with the type of 

transactions going on in those markets. If time (or data) is the money in those markets, 

 
19 Essa era, infelizmente, uma tendência no senso das autoridades antitruste na época. Hoje em dia há muitas 

investigações e debates em torno de casos que envolvem as plataformas de preço zero. 



48 

 

 

 

  

then it is logical to use it for competitive assessment. [...] (HERRERA-GONZÁLEZ, 

F.; DE STREEL, T.A., p. 13, 2017) 

 

 Desse modo, há ainda uma série de outros desafios que vêm sendo identificados para a 

Análise Antitruste dos Mercados Digitais, principalmente no que tange a suas atuais 

ferramentas e cabedais teóricos de investigação de condutas anticompetitivas das firmas. As 

principais implicações para a defesa da concorrência serão as delimitações de mercado 

relevante das empresas e as definições dos seus poderes de mercado.  

 O mercado relevante é aquele onde um ou mais bens concorrem, na medida em que os 

produtos desse mercado podem ser substitutos na demanda dos seus consumidores. A 

delimitação de mercado relevante pode ser feita por duas óticas: a geográfica e a do produto. 

Portanto, quando definido o mercado relevante, é permitido a análise antitruste identificar o 

poder de mercado que determinada firma apresenta dentro daquela dimensão – geográfica ou 

do produto. Desse modo, a depender da sua participação de mercado naquele âmbito relevante, 

na ocorrência de uma concentração horizontal ou vertical entre empresas, a firma originária 

desse ato pode passar a exercer seu poder de mercado sobre os consumidores ao aumentar os 

preços, diminuir a qualidade do produto e/ou a oferta. Desse modo, a delimitação de mercado 

relevante pelas autoridades antitruste permite identificar os riscos e danos que determinado ato 

de concentração pode oferecer a sociedade e ao mercado no geral. 

 A principal ferramenta que as autoridades antitruste utilizam para a delimitação do 

mercado relevante é o Teste do Monopolista Hipotético (TMH), onde é analisado se, a partir 

de um ato de concentração, a firma supostamente poderia aumentar os seus preços em busca de 

maior lucratividade, conforme define Newman (2016): 

The HMT asks whether a hypothetical firm that controlled all sales of the relevant 

product(s) would likely be able to profitably impose "at least a small but significant 

and non-transitory increase in price (SSNIP) on at least one product in the market.”  

A SSNIP is usually – though not always – taken to mean a two-year, five percent 

increase in the total price paid by customers. (NEWMAN, 2016, p. 64-65) 

 

 

 Portanto, para analisar atos de concentração em mercados de preço zero a partir do TMH 

e do SSNIP (conforme definido acima), isto é, com a suposição de que os preços praticados 

pela firma após o ato de concentração podem ser aumentados depois de um período, não seria 

possível chegar a uma conclusão. Primeiro porque o mercado de preço zero tende a permanecer 

em preço zero no futuro, isto é, não é como se o zero fosse um preço inicial, mas sim uma 

característica dessa plataforma. E segundo que esses testes foram desenvolvidos para mercados 

de apenas um lado, e como já apresentado, a principal característica dos mercados digitais, e 
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também dos mercados de preço zero, é sua capacidade de apresentar múltiplos e 

interdependentes lados.20   

 A dificuldade conceitual da Análise Antitruste em analisar os mercados de preço zero 

deriva de uma premissa importante da Escola de Chicago, que relaciona o bem-estar do 

consumidor com os preços baixos praticados pelas empresas de determinado segmento. Desta 

forma, a análise antitruste dos mercados de preço zero seria comprometida por essa premissa, 

porque, inicialmente, as plataformas não apresentariam nenhuma preocupação concorrencial, 

já que não há cobrança pelos bens e serviços ofertados digitalmente. No entanto, há outros 

fatores preocupantes a serem analisados – conforme faz essa pesquisa – que aponta que o preço 

zero não é sinônimo de bem-estar do consumidor nas plataformas digitais – pelo contrário, o 

preço zero torna-se uma estratégia de negócios pautada na irracionalidade dos agentes, 

deixando a Análise Antitruste suscetível a erros. 

 Outra característica que os mercados digitais – de preço zero – também apresentam e é 

uma implicação para a definição do mercado relevante vai ser apresentada pelo single-homing 

e multihoming. Segundo Renzetti, Bueno & Paixão (2021), a diferença entre plataformas se 

single-homing e multihoming leva em consideração a escolha dos usuários e o momento de 

competição, isto é, os usuários que utilizam plataformas single-homing tendem a utilizar 

somente ela e, por isso, a concorrência entre plataformas ocorre no momento de adesão do 

consumidor. Por outro lado, o multi-homing permite que os usuários acessem mais de uma 

plataforma ao mesmo tempo e, desse modo, a concorrência nesse mercado ocorre após a adesão, 

quando as plataformas competem pela atenção do consumidor. Portanto, Baptista (2018) 

conclui que a definição de mercado relevante no âmbito digital também tende a ser afetada 

pelas características de single-homing e multihoming – ainda mais por esta última – uma vez 

que a dimensão de produto relevante se torna confusa, dado que os usuários distribuem seu 

tempo e atenção em diversas plataformas e, por isso, é difícil identificar se os produtos são bens 

substitutos entre si para os consumidores. 

 O fato de os mercados poderem ser single-homing e multihoming nas plataformas 

digitais também impacta na definição de poder de mercado das firmas, exatamente pelo fato 

de uma averiguação do market share de determinada plataforma e sua concentração de 

consumidores serem difíceis de mensurar, dada a característica de multihoming. Aliás, em 

mercados de preço zero que apresentam múltiplos lados, o market share seria ainda mais difícil 

de ser calculado uma vez que o cálculo tradicional só leva em conta um lado do mercado, e no 

 
20 NEWMAN, 2016. 
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mercado digital precisaria considerar a participação das firmas em todos os lados da plataforma. 

Assim, levados em consideração os efeitos de rede, as características multihoming e o cálculo 

de market share, os mercados de preço zero também desafiam a análise antitruste a definir o 

poder de mercado das firmas no ambiente digital.21 

 Newman (2016) ainda elenca uma série de condutas anticompetitivas que podem ser 

praticadas em mercados de preço zero, tais como: 

(a) Price and Cost Fixing: referem-se, diretamente, a acordos horizontais, no que tange 

a fixação de Preço Zero e a fixação de Custos de Informação ou Atenção. Ocorre se 

houver acordos entre compradores e fornecedores para fixação do preço em zero, ou 

quando há conluio entre fornecedores para fixar a atenção dos consumidores em suas 

plataformas e/ou níveis de custos de coleta de informações;  

(b) Tying: diz respeito à prática da venda casada que pode acontecer em vínculos 

contratuais entre os usuários e as plataformas, e é preocupante na medida em que pode 

ser uma estratégia muito coerciva. O exemplo aqui é claro quando o usuário pode se 

utilizar daquela plataforma a preço zero, contanto que ceda seus dados e informações 

em troca. Outro exemplo já foi abordado nessa pesquisa por “Estratégia de Produtos 

Complementares” nos mercados de preço zero22; 

(c) Negociação Exclusiva: quando o produto de preço zero é consumido em razão de 

uma negociação exclusiva, como por exemplo, a instalação de aplicativos da Google 

como padrão no sistema Android; 

(d) Preço Predatório: estratégia preocupante quando se trata de mercados de preço 

zero, uma vez que a aparente gratuidade dos produtos e serviços pode ser mais atrativa 

para a empresa, em detrimento da concorrência naquele mercado. Também já foi citado 

anteriormente como uma estratégia utilizada em mercados de preço zero; 

 
21 BAPTISTA, 2018. 
22 Outra implicação encontrada pela análise antitruste ao lidar com o produto de preço zero será que, 

necessariamente, o produto pelo qual a empresa obtém lucro também precisará ser pesquisado, segundo Evans 

(2011) no seguinte trecho: 

[...] O fato de um produto ser gratuito não é, no entanto, completamente irrelevante para a prática antitruste. Um 

preço zero fornece uma bandeira vermelha de que o modelo de concorrência de livros didáticos e a análise 

antitruste padrão não se aplicam ao produto em questão. Quase certamente a análise antitruste adequada 

precisará considerar o produto gratuito junto com seu produto complementar para ganhar dinheiro. Se o 

inquérito antitruste se concentrar em um produto gratuito, a análise deve ser expandida para outros produtos 

fornecidos pela empresa que, com efeito, subsidiam o fornecimento do produto gratuito. As práticas comerciais 

relacionadas ao produto gratuito podem resultar em benefícios ou custos para os consumidores do produto 

complementar lucrativo. Se o inquérito antitruste se concentrar em um produto lucrativo que possui uma 

contrapartida gratuita, a análise deve ser estendida ao produto gratuito pelo mesmo motivo. [...] (Tradução livre. 

EVANS, p. 17, 2011) 
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(e) Recusas de Negociação: geralmente acontece quando uma empresa se recusa a 

negociar com outra para viabilização de seus serviços em conjunto, em prol do próprio 

negócio individual. Por exemplo, um site de buscas a preço zero pode se recusar a abrir 

links de outros sites quaisquer, prejudicando o segundo no seu próprio negócio sem nem 

ao menos negociar; 

(f) Fusões e Aquisições: fusões e aquisições nos mercados de preço zero podem, 

inicialmente, não parecerem danosas a concorrência e aos consumidores, uma vez que 

não acarretarão aumento futuro de preços aos consumidores. Entretanto, há diversos 

riscos que podem ser negligenciados se as concentrações nesses mercados forem 

ignoradas, dado que, após o ato de concentração, a empresa pode passar a concentrar 

muitos dados e informações de consumidores, além de gerar grandes barreiras à entrada 

nesse mercado, já que o âmbito digital requer muito investimento inicial em tecnologia. 

 

O Stigler Center Report do Comitê de Estudo Sobre Plataformas Digitais da 

Universidade de Chicago (George J. Stigler Center for the Study of the Economy and the State), 

aponta uma série de características das plataformas digitais que podem contribuir para a 

eliminação da concorrência nessas plataformas, tais como: “efeitos extremamente fortes de 

externalidades de rede, economias muito forte de escala, notáveis economias de escopo por 

conta do papel dos dados, custos marginais próximos de zero, custos de distribuição 

drasticamente mais baixos que empresas tradicionais, e um alcance global da oferta de seus 

produtos e serviços.”.  

Desse modo, os mercados de preço zero apresentam uma dinamicidade muito grande 

em relação aos mercados tradicionais, principalmente pela sua dinâmica de escalabilidade e 

pelo alcance dos seus efeitos de rede. Isso leva a um outro ponto que tem repercutido nas 

discussões sobre mercados digitais que é: a competição interplataforma23 (quando há uma 

competição entre plataformas, como Amazon e Submarino, por exemplo) e intraplataforma 

(quando essas plataformas apresentam uma competição dentro delas mesmas e se comportam 

como reguladoras do seu próprio mercado, de novo sendo Amazon e Submarino exemplos, pois 

ao mesmo tempo que ofertam seus produtos, também competem com vendedores que utilizam 

suas plataformas para vender seus próprios produtos). Nota-se que nos mercados 

intraplataforma, como as próprias plataformas concorrem com seus usuários, a vulnerabilidade 

que eles se colocam frente ao poder de mercado e market share da grande plataforma também 

 
23 RENZETTI, BUENO E PAIXÃO, 2021. 
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é concorrencialmente preocupante, uma vez que a plataforma pode se utilizar de sua posição 

dominante para influenciar o comportamento dos usuários (como ocorreu com a Amazon). 

Há outros efeitos negativos que Farani e Droghetti apontam acerca dos perigos da 

ausência de concorrência nos mercados digitais. Os efeitos vão além do exercício de abuso de 

posição dominante das plataformas sobre o comportamento do consumidor, uma vez que, como 

é sabido em mercados monopolistas, as ineficiências podem refletir na “inovação, qualidade, 

variedade, privacidade (incluindo a imposição de termos e condições mais restritos, 

divulgações de dados pessoais etc), comodidade, entre outros”.  

 

“Visto que os efeitos de rede representam significativas barreiras à entrada a novos 

entrantes, especialmente quando aliados a outras características da economia 

digital, tais como economias de escala e a detenção de dados pessoais, algumas 

plataformas têm sido capazes de exercer o seu poder de mercado para atenuar a 

concorrência e explorar os consumidores.” (FARANI e DROGHETTI, p. 173, 2019) 

 

Nesse contexto, o presente capítulo buscou apresentar as diferenças dos mercados de 

preço zero para os seus pares tradicionais, destacando como as suas peculiaridades possibilitam 

condutas anticompetitivas, sejam elas já conhecidas ou novas. Ao mesmo tempo, permite 

apontar que o alcance e as implicações destas condutas ainda são pouco conhecidas e, por isto, 

vem ganhando espaço no debate da Economia e do Direito. Como demonstrado, as ferramentas 

atuais de Análise Antitruste para definição de mercado relevante e poder de mercado das 

empresas, ao averiguar suas práticas e condutas, não são adequadas para os mercados de preço 

zero e nem geram o mesmo resultado obtido na inquirição dos mercados tradicionais. Ainda há 

que ser muito pesquisado, por um bom tempo, o modo como a análise antitruste vai lidar com 

os mercados digitais – especialmente os mercados de preço zero. Porém, a fim de assegurar, 

nos mercados de preço zero, a relação mantida com os consumidores e a manutenção do bem-

estar, da livre escolha e da proteção individual dos mesmos, o próximo capítulo, que é o 

desfecho dessa pesquisa, trará uma reflexão sobre como a Economia Comportamental pode 

auxiliar e vir a ser incorporada no cabedal teórico econômico da Análise Antitruste. 

 

 

4.3. Economia Comportamental e Análise Antitruste 

 

Ao longo desta pesquisa foi apresentado o desdobramento histórico da defesa da 

concorrência e o diálogo que a Economia e o Direito estabelecem nesse campo; para logo em 

seguida ser explicado como se originou a Economia Digital e como isso possibilitou o 
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surgimento de mercados digitais, com novas características desafiadoras para a Análise 

Econômica do Direito e novas estratégias inovadoras de negócios, como o mercado de preço 

zero. Diante disso, foi apresentado os conceitos de Economia Comportamental que elucidam 

como a tecnologia digital influencia os comportamentos dos agentes econômicos nas redes, e 

os efeitos que o preço zero geram nos consumidores de determinada plataforma. 

 Com esse caminho traçado, pretende-se trilhar o desfecho desta pesquisa com reflexões 

e sugestões que pontuem o modo como a Economia Comportamental pode auxiliar a Análise 

Antitruste a desenvolver novas ferramentas de pesquisa e inquirição para os mercados digitais. 

 A primeira grande motivação para esse apontamento surge da necessidade que a Análise 

Antitruste, bem como demais políticas públicas, vem apresentando sobre o conhecimento e 

expansão do seu arcabouço teórico econômico – como já discutido no primeiro capítulo desta 

pesquisa. A segunda motivação é ilustrada pelo desenvolvimento dos mercados digitais, das 

estratégias de negócios das firmas e os impactos no comportamento do consumidor. Portanto, 

é necessário um desenvolvimento da própria teoria econômica para comportar os novos 

mercados, além da inovação e atualização, aqui proposta, do conjunto teórico econômico que é 

utilizado para lidar com a defesa da concorrência e demais políticas públicas. 

 A Economia Comportamental é uma das escolas de pensamento econômico que mais 

tem ganhado destaque nas discussões da defesa da concorrência em razão dos desafios 

enfrentados por ela, atualmente, para lidar com os mercados digitais – enfaticamente, o de preço 

zero. A proposta vem gerando debates exatamente pelo fato de explicar os comportamentos dos 

agentes econômicos sob uma ótica mais realista da economia. Entretanto, com as novas 

propostas também vem novas críticas que, segundo Evans (2011), embora relevantes, ainda 

assim não são razões fortes o suficiente para desacreditar a proposta Comportamental. 

 Como discutido anteriormente no item (3.2), as firmas vêm se comportando nas redes 

de modo a expandir e diversificar as suas estratégias de negócios, reconhecendo nos dados, 

informações e atenção dos usuários novos ativos; e os consumidores, ao se depararem com 

tantas facilidades e tecnologias, vêm se comportando de modo a constituir a massa crítica de 

usuários que as plataformas precisam, atraídos pelo preço zero praticado pelas empresas que 

geram efeitos em seus comportamentos. A partir disso, nota-se como estratégias que induzem 

o comportamento e a ação dos consumidores têm sido empregadas pelas empresas a fim de 

obter suas receitas através da indução do comportamento dos consumidores nas redes, por meio 

de nudges e outras ferramentas que exploram a racionalidade limitada dos indivíduos. 
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 Quando os dados e as informações dos consumidores se tornam ativos para as 

plataformas digitais, os mercados de preço zero passam cada vez mais se utilizar de estratégias 

que se aproveitam da racionalidade limitada dos seus consumidores, uma vez que, além de 

possibilitarem uma alavancagem nos negócios digitais, as empresas também podem passar a 

comercializar esses dados. Desse modo, a capacidade diferencial que uma determinada 

plataforma detém de coletar dados e informações dos consumidores e utilizar esses dados para 

seu próprio negócio podem lhe conferir uma importante vantagem competitiva em relação a 

seus concorrentes, dado o baixo custo de obtenção dessas informações. Além disso, Stucke & 

Reeves (2011), Reyna (2018) e Rezentti, Paixão & Bueno (2021) ressaltam que, dada a alta 

tecnologia, investimentos e alcance necessários para produzir uma plataforma de mercado de 

preço zero que seja sustentável, o uso dos dados e informações dos consumidores podem 

configurar uma barreira à entrada nesses mercados.  

 Newman (2016) destaca a problemática que o preço cobrado pelas plataformas de preço 

zero, isto é, a atenção e a informação dos seus consumidores, também incide no debate da 

proteção individual e da privacidade dos agentes. Segundo o Clayton Act, indivíduos podem 

denunciar firmas que estão agindo de maneira anticompetitiva alegando que estão ferindo a sua 

propriedade. É sobre justamente a temática de propriedade que Reyna (2018) constrói seu 

artigo sobre a psicologia da privacidade e como a Economia Comportamental pode contribuir 

para a análise da concorrência nos mercados digitais. No texto, o autor disserta sobre o 

“paradoxo da privacidade” e como ele ocorre com os consumidores nos mercados digitais de 

preço zero, além de ressaltar sobre como a Economia Comportamental seria útil para a análise 

antitruste dessas plataformas.  

Hoofiagle and Whittington posit that "free offers are . . . used widely as an enticement 

to get consumers to try a product without realizing its costs.' Strandburg claims that 

consumers generally do not understand the types and prevalence of potential data-

collectionrelated harms, do not understand firms' data-related practices, and do not 

understand "how any given instance of data collection fits into the data about them 

that is already flowing in the online ecosystem."'And Shelanski suggests that "a 

platform's use and protection of customer data is often difficult for consumers to 

observe or understand.' (NEWMAN, 2016, p. 67-68) 

 

Algumas considerações sobre a irracionalidade dos agentes econômicos merecem ser 

trazidas para demonstrar como mais uma vez a Economia Comportamental é relevante para a 

análise dos mercados sob a ótica pública, para que o ideal de mercado eficiente e racional seja, 

aos poucos, desconstruído.  

No que tange às Análises Antitrustes e a consideração de que as firmas agem de forma 

racional, Stucke & Reeves (2011) são objetivos em apontar que a Economia Comportamental 
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pode ajudar a elucidar o comportamento das firmas quanto às (a) barreiras à entrada que 

determinado mercado apresenta, (b) à análise das eficiências geradas por atos de concentração 

através de fusões e aquisições, e (c) na forma como julga-se que o próprio mercado pode 

resolver o problema da irracionalidade. Quanto às barreiras à entrada, há dois 

comportamentos que demonstram que não é só porque o mercado não as apresenta, ou apresenta 

de maneira “leve”, significa que ele esteja funcionando em concorrência perfeita: o primeiro 

diz respeito ao excesso de entradas que ocorre quando há muitas firmas entrantes no mercado 

mesmo que seja uma atitude economicamente irracional – é o que aconteceu no mercado das 

paletas mexicanas24 no Brasil, por exemplo, ou também é o que podemos chamar de um “desejo 

sazonal”, quando há muitas firmas entrando num mercado porque o produto é um sucesso no 

momento, sem necessariamente pensar ou projetar expectativas futuras para aquele 

mercado/produto. O segundo comportamento seria o das entradas esparsas, que ocorre quando 

entradas naquele mercado são necessárias e devem acontecer, mas não ocorrem pois os agentes 

já agem de maneira irracional antes mesmo de adentrar no mercado.  

Em relação à concentração de mercado via fusão e aquisição há uma série de 

comportamentos que as firmas apresentam que, por vezes, podem ser considerados eficientes, 

mas, na realidade, estão sendo precipitados, o que a Economia Comportamental chama de viés 

otimista das firmas. Esse viés ocorre quando as firmas estimam que lograrão sucesso baseadas 

numa pequena amostra do mercado no momento. Desse modo, ao julgar que tais fusões e 

aquisições podem gerar eficiências significativas para o mercado, apenas pelo fato de que as 

firmas são grandes participantes ou detêm certo sucesso, abstrai-se a noção de que os agentes 

econômicos podem falhar ao administrar a futura empresa e até mesmo manter a qualidade de 

seus produtos, o ritmo de sua produção, podendo até não conseguir mais trazer inovação e 

diversificação ao mercado e, portanto, a eficiência.  

Assim, a análise dos comportamentos irracionais das firmas vai além de barreiras à 

entrada e concentrações via fusões e aquisições, pois também deve ser considerado o 

comportamento irracional dos seus funcionários, por vezes gerado pelo conflito de interesses 

entre agente-principal destas firmas. Esses conflitos interessam a Análise Antitruste exatamente 

pelo fato de que a concorrência e competitividade entre os indivíduos que trabalham nas firmas 

também podem ser afetadas pela racionalidade, autointeresse e autocontrole limitados 

 
24 CARVALHO, Vinicius M.; BARBOSA, Vitor J. M.; PONCE, Paula P. Economia Comportamental e Análise 

Antitruste. JOTA. 02/02/2018. Disponível em: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-

concorrencia-regulacao/economia-comportamental-e-analise-antitruste-02022018>. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-concorrencia-regulacao/economia-comportamental-e-analise-antitruste-02022018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-concorrencia-regulacao/economia-comportamental-e-analise-antitruste-02022018
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demonstrando que, portanto, a irracionalidade está presente nos mercados sob diversas 

posições. 

 A implementação da Economia Comportamental na Análise Antitruste ainda gera uma 

série de dúvidas e reflexões, principalmente pelo teor prático da teoria. Pesquisar, elaborar e 

construir essas ferramentas não é uma tarefa fácil, principalmente quando as autoridades 

antitrustes ainda são tão lideradas pelas teorias econômicas neoclássicas. Na verdade, uma das 

críticas levantadas para a implementação da Economia Comportamental na Defesa da 

Concorrência é exatamente a subjetividade que a mesma pode trazer para a análise e a 

individualidade que a teoria apresenta sobre o comportamento. Mas como já apontado, 

pesquisadores que discutem sobre o assunto argumentam que nenhuma das críticas é forte o 

suficiente para invalidar a proposta da Economia Comportamental, principalmente quando se 

tem novos desafios sobre os quais as ferramentas usuais não são capazes de realizar uma boa 

análise. Portanto, saber que a Economia Comportamental pode oferecer uma nova perspectiva 

para a Análise Econômica do Direito é fundamental e não deve ser descartado.  

 Para tanto, a implementação da Economia Comportamental na Análise Antitruste 

sugerida por esta pesquisa precisa levar em consideração que os mercados de preço zero se 

utilizam dos dados e das informações dos consumidores, que pagam pelos produtos e serviços 

com esses ativos, além da própria atenção. Sugere-se, juntamente ao que propõe Reyna (2018), 

que o Antitruste estude a adequação da Economia Comportamental para auxiliar, 

principalmente, no que tange aos três âmbitos abaixo: 

(a) Definição de Mercado e Identificação de Custos de Mudança (Grau de 

Substituição): como já descrito anteriormente, a análise de mercado relevante realizada 

pelas autoridades antitruste se sai muito prejudicada e anuviada nos ambientes digitais, 

pois as ferramentas atuais não são eficientes o bastante para lidar com o mercado de 

preço zero, ainda mais por este não apresentar a variável mais importante e sinalizadora 

para a definição do mercado: o preço. Assim, propõe-se que as percepções 

comportamentais dos consumidores sejam usadas para identificar vieses de demanda 

que tendem a influenciar os custos de mudança referentes a substitutibilidade dos 

produtos em determinado mercado. Desse modo, para Mercados de Preço Zero, é 

necessário que exista um novo teste para substituir o SSNIP, que analisa através do 

preço, por outro que analise através da qualidade do produto em plataformas digitais, o 

Small but Significant Non-transitory Decrease in the Quality test25, para averiguar se o 

 
25 GEBICKA & HEINEMANN, 2014. In: REYNA, 2011. 
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usuário tende a trocar de plataforma a cada vez que a plataforma X viola seus direitos 

de privacidade ou sofre um rebaixamento da qualidade de suas funcionalidades; 

Assim, uma vez que o que queremos é definir como consumidores reagiriam a tais 

aumentos de custos, a aplicação de testes comportamentais pode significar uma 

importante contribuição a este respeito. (Tradução livre: REYNA, 2018, p. 248) 

 

(b) Exploração de Vieses de Privacidade: como ponto focal da pesquisa, a Economia 

Comportamental é quem oferece a teoria e as ferramentas necessárias para identificação 

dos vieses de comportamento dos consumidores. Portanto, os vieses de privacidade do 

usuário que são explorados pelas firmas a fim de obter vantagens competitivas, ao serem 

considerados pela análise antitruste, podem também contribuir para o enforcement da 

concorrência e do consumidor; 

 

(c) Concepção, Implementação e Testagem de Remédios: a implementação da 

Economia Comportamental também pode auxiliar no levantamento de uma série de 

pesquisas sobre como os mercados e os consumidores se comportam no ambiente digital 

ao identificar e elencar seus vieses de comportamento. Com essas informações, as 

autoridades antitruste podem não somente desenvolver novas ferramentas de análises 

para os mercados digitais, como também propor remédios para condutas 

anticompetitivas dos mercados de preço zero, com base nos vieses comportamentais. 

 

Adicionalmente as propostas de Reyna (2018) que também são as sugestões reforçadas 

através desta pesquisa, aqui propõe-se também que as autoridades antitruste exerçam a sua 

função educativa para com os mercados e a sociedade, a fim de instruir o consumidor sobre o 

que está em jogo ao utilizar as plataformas digitais nos mercados de preço zero. Essa atitude 

partida de uma autoridade é muito importante para os consumidores, uma vez que grande parte 

dos usuários dificilmente consegue parar de usar as redes, seja pela utilidade, seja pelas 

dificuldades impostas pelas plataformas em deixar os consumidores saírem (através de 

configurações complexas).  

Desse modo, a pesquisa propõe a adoção da Economia Comportamental em ferramentas 

que analisem os vieses comportamentais das firmas e, principalmente, dos consumidores para 

o desenvolvimento da Análise Antitruste dos mercados digitais. Assim, será possível a 

regulação das políticas de privacidade das empresas que atuam nos mercados de preço zero e 

sobre como elas utilizam esses dados, para que não fira o bem estar do consumidor, sua 

liberdade individual, a proteção dos seus dados e ocorra o abuso da racionalidade limitada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa se iniciou com a motivação de propor o início de uma solução, sob a ótica 

econômica, para a análise jurídica dos mercados praticada pela defesa da concorrência. Como 

foi apresentado, o cabedal teórico econômico utilizado massivamente pelas autoridades 

antitruste é o proposto pela teoria econômica neoclássica, que carrega a premissa de que os 

agentes econômicos possuem racionalidade perfeita, são autointeressados e buscam sempre 

maximizar suas preferências através do seu autocontrole. Sabe-se que os indivíduos e as firmas, 

ao longo da história, vêm ditando o rumo da economia mundial e, portanto, grandes sucessos, 

bem como grandes crises foram logradas através dos ânimos que o mercado apresentava – suas 

expectativas, convenções e animosidade. Portanto, como uma Lei Psicológica Fundamental de 

Keynes, os mercados andarão de acordo com as emoções daqueles que o estão dirigindo, e por 

razões psicológicas os agentes deixam de ser racionais, pois também são guiados e guiam 

através de suas emoções.  

 A disseminação da Internet também trouxe consigo novos caminhos para o comércio, 

como a Rota da Seda no passado, possibilitando as firmas de expandir seus negócios por veias 

digitais. A inovação foi e está sendo tão grande, que firmas que estão se mantendo como as 

maiores e mais influentes nos mercados digitais fazem isso através da estratégia do preço zero, 

ou seja, não cobrando pelos seus produtos e serviços monetariamente, e ainda assim 

possibilitando que essa estratégia seja sustentável.  

 No entanto, tudo tem um custo, “Não existe almoço grátis”, como aponta Friedman, e 

o custo cobrado por essas plataformas é tão inovador quanto as suas estratégias: informação e 

atenção. De tal modo que os dados dos consumidores – e por vezes dos concorrentes – 

transformaram-se em ativos para as empresas de preço zero, a disputa atualmente baseia-se na 

atenção recebida dos usuários das plataformas.  

 Assim, uma competição num ambiente totalmente inovador chama a atenção das 

Autoridades Antitrustes justamente pela grandeza dos seus negócios, suas posições de mercado 

e a atratividade que exerce sobre os consumidores. Entretanto, preocupadas com as estruturas 

desse mercado e com o bem-estar dos consumidores, os mercados digitais tornam-se os alvos 

de investigação da defesa da concorrência.  
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 Inspiradas e pautadas pela teoria econômica neoclássica, a Análise Antitruste não detém 

ferramentas analíticas que possam inquirir, com eficiência, os mercados digitais, uma vez que 

as estratégias utilizadas dentro deste âmbito são essencialmente comportamentais. Desta forma, 

a pesquisa apontou a importância de se abrir o leque de influências da Economia sobre o Direito 

para que outros estudos e pesquisas possam auxiliar na elaboração de novos ferramentais, aqui 

dados pela Economia Comportamental. 

 Portanto, conclui-se aqui que a Economia Comportamental tem muito a oferecer para a 

Análise Antitruste, principalmente porque volta seu foco e suas preocupações para o 

comportamento dos agentes econômicos e o modo como eles agem sob estímulos – fatores 

muito importantes quando a preocupação da Análise Antitruste se volta para a liberdade 

individual, a liberdade escolha dos consumidores e a privacidade de seus dados. 
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