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RESUMO  
 
 
Considerando que a Amazon somente começou a receber apenas recentemente o 
escrutínio das autoridades de defesa da concorrência da Comissão Europeia e 
Estados Unidos, enquanto outras empresas de tecnologia já estavam na mira há 
alguns anos (inclusive sendo condenadas a altas multas), o presente trabalho busca 
entender se houve alguma alteração nas teorias de análise dos danos, em especial 
no que se refere à integração vertical e formação de conglomerados digitais. Para 
tanto, primeiro, foi feito um estudo sobre o modelo de negócio da Amazon, como forma 
de se entender onde se encontram as preocupações levantadas pelas investigações. 
Em segundo, por meio de revisão bibliográfica, buscou-se entender as teorias 
tradicionais de danos relacionados à verticalização e formação de conglomerados. 
Também por meio de revisão bibliográfica, foram apresentadas o que atualmente tem-
se discutido sobre a teoria de danos no contexto da dinâmica dos mercados digitais. 
Desse modo, observa-se que a teoria tradicional consegue captar parcialmente o que 
ocorre nos mercados digitais, no entanto, por conta das características intrínsecas da 
dinâmica de funcionamento do mundo digital, surgem novas variáveis de análise que 
não poderiam ter sido previstas pela doutrina tradicional. Por conta disso, conclui-se 
que às teorias de dano decorrentes de verticalização e formação de conglomerados 
foram adicionados novos fatores de análise, que podem explicar a instauração de 
investigações contra a Amazon somente em 2018/2019.   
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Amazon. Mercados digitais. Efeitos de rede. Dados. 
Informações. Teoria do dano. Integração vertical. Conglomerados. Ecossistemas 
digitais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Considering that only recently Amazon has been targeted by the European and 
American antitrust authorities, whereas other technology companies have been 
scrutinized for a couple of years (being condemned with elevated fines), the present 
study aims to understand whether there was a shift in the theories of harms, especially 
those related to vertical integration and the formation of conglomerates. In the first 
place, a study of Amazon’s business model was drawn, as a mean to understand the 
context of the concerns raised by the recent investigations. Afterwards, the traditional 
theories of harm regarding vertical integration and the formation of conglomerates 
were briefly revisited. Subsequently, it was brought to the debate what it is being 
discussed in terms of potentially new theories of harm in the context of digital markets. 
Given the results, it was possible to conclude that traditional theory of harms can 
partially grasp the dynamic of the digital markets, however, given their intrinsic 
characteristics, new variables were brought to the analysis, which could explain why 
the investigations against Amazon were only recently opened. 
 
 
KEYWORDS: Amazon. Digital markets. Network effects. Data. Theory of harm. 

Vertical integration. Conglomerates. Digital Ecosystems.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

Você já imaginou como seria a sua vida sem falar com aqueles amigos 

distantes, chegar na sua casa e não colocar uma série para passar no Netflix, ou de 

notar que precisa de algo e na hora fazer a compra sem ter que sair de casa? Em 

pleno século 21, é difícil imaginar como seria a nossa rotina sem a tecnologia: 

pesquisas realizadas sem o Google, comunicação e interação com os amigos 

distantes sem o WhatsApp/Facebook/Instagram, assistir séries ou filmes sem ser por 

um serviço de streaming (como Netflix ou Amazon Prime Video), e de cada vez mais 

economizar tempo (e dinheiro) fazendo compras diretamente pela internet. Essa 

pequena lista demonstra que não é difícil olhar ao redor e identificar as grandes 

empresas de tecnologia que estão cada vez mais presentes na nossa rotina, além de 

a cada dia ocuparem os destaques nos noticiários – seja por conta de questões 

relativas à privacidade, uso de dados, ou questões concorrenciais.  

 

Até meados de 2018, o Google e Facebook eram os protagonistas dos 

noticiários, especialmente noticiários relacionados ao antitruste, em especial por conta 

das duras multas impostas ao primeiro pela Comissão Europeia, além do forte 

escrutínio a que ambas estavam sujeitas tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. 

E a Amazon em meio a todo esse cenário? Apesar de se tratar de uma empresa de 

tecnologia e ser tão grande e relevante quanto as mencionadas anteriormente, a 

Amazon pouco aparecia nas notícias do mundo antitruste – cenário que começou a 

se alterar por volta de julho de 2018.  

 

O panorama traçado gerou a curiosidade e a vontade de entender por que 

somente no ano de 2018, quase 2019, a Amazon se tornou objeto de preocupação 

das autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo, em especial na União 

Europeia e nos Estados Unidos. 

 

A hipótese que se levanta é que as teorias de danos referentes à verticalização 

e formação de conglomerados esteja sendo revisitada no contexto da economia 

digital. Isso porque a dinâmica de funcionamento dos mercados digitais e os novos 
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fatores tidos como fundamentais para o seu desenvolvimento (como a coleta e análise 

de dados) são distintos daqueles previstos no momento de criação da teoria 

tradicional antitruste no Século XIX.  

 

No entanto, antes de se entrar propriamente na análise das hipóteses acima 

levantadas, é necessário entender o objeto de estudo: a Amazon. Por conta disso, a 

primeira parte do presente trabalho será destinada à compreensão da empresa, seu 

desenvolvimento, seus pilares de crescimento e sua visão estratégica. Para a 

realização dessa primeira etapa, e como forma de ambientação, foi feito um estudo 

documental tendo como principal base o livro “A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da 

Amazon”, de Brad Stone. Apesar de não ser um livro com características cientificas, 

ele foi necessário para entender a história da empresa e os principais momentos do 

seu desenvolvimento. Além disso, como forma de aprofundar e entender a visão que 

guiou a Amazon ao longo dos seus anos, também foram estudadas as Cartas aos 

Investidores que são publicadas anualmente desde 1997 e matérias relacionadas à 

empresa. 

 

Após a apresentação do panorama descritivo sobre o objeto de estudo e 

estabelecido o contexto atual, foi inserido um tópico para explicar o objeto das 

investigações atuais e quais seriam os focos de análise. As informações sobre as 

investigações foram buscadas por meio dos sites oficiais das autoridades de defesa 

da concorrência, assim como em sites de notícia que pudessem complementar a 

análise sobre as investigações.  

 

Como será demonstrado em momento oportuno, as investigações 

recentemente abertas possuem como foco principal o marketplace da Amazon, o 

oferecimento do bundle de serviços por meio do Amazon Prime, e a coleta e utilização 

dos dados obtidos através da plataforma. Por conta disso, entendeu-se relevante abrir 

um capítulo para entender o que exatamente é o marketplace e sua relação com o 

Amazon Prime. O objetivo será tentar explicar o que é o marketplace, o seu 

funcionamento e a sua dinâmica (em especial a questão da Amazon ser a proprietária 

da plataforma e também atuar como vendedora de produtos de sua própria marca por 

meio da plataforma). Esse estudo será feito por meio de análise documental e revisão 

bibliográfica de artigos que estudam o marketplace da Amazon. 
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Posteriormente, e tendo em vista o panorama traçado na parte anterior, o 

capítulo buscará apresentar o que tradicionalmente se entendeu por verticalização e 

formação de conglomerados, sua racionalidade e seus possíveis danos. Feita uma 

breve apresentação da doutrina tradicional para cada uma das hipóteses, buscar-se-

á apresentar o que se tem discutido sobre potenciais novas formas de condutas 

anticompetitivas realizadas por meio de plataformas digitais, em especial no contexto 

de integração vertical e formação de conglomerados.   

  

Feitas as considerações e as análises acima o objeto central do presente 

trabalho é a compreensão do motivo pelo qual as investigações contra a Amazon 

foram instauradas somente em 2018/2019, buscando entender o que potencialmente 

mudou nas teorias de análise, e quais deverão ser os cuidados a serem tomados 

quando da análise das empresas digitais, tendo em vista as especificidades do 

mercado. 

 

É importante destacar que o presente trabalho não necessariamente buscará 

defender um enforcement mais rigoroso das autoridades contra essas empresas, mas 

sim contribuir para o esforço de desenvolvimento de um direito concorrencial para a 

economia digital, de modo a não desincentivar a inovação e o desenvolvimento 

dessas e de novas empresas (o perigo do falso positivo), mantendo um ambiente 

saudável e competitivo.  

 

2. ENTENDENDO A AMAZON  

 

A presente seção buscará fazer um breve panorama histórico da Amazon, 

destacando quais foram suas fases de desenvolvimento da empresa e seus pilares 

de crescimento. Neste momento, a intenção é tentar entender como ela se 

desenvolveu a ponto de se transformar em uma das maiores e mais respeitadas 

empresas do mundo, com diversas frentes de negócios que, ao fim, se 

complementam.  
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Em setembro de 1994, a Amazon foi criada à semelhança de outras empresas 

de tecnologia: na garagem da casa do seu principal fundador – Jeff Bezos. Por sua 

vez, o site beta da Amazon.com foi somente lançado na primavera de 1995, tendo 

sido enviado a amigos e familiares do fundador e aos primeiros empregados da 

empresa.1 Naquele momento, o foco principal e carro-chefe da empresa era os livros, 

uma vez que, segundo explica Frank Rothaermel, os livros podiam ser “facilmente 

obtidos e estocados, além de serem produtos idênticos, independentes de onde 

ocorresse a compra – on line ou em livrarias físicas”.2  

 

Feita a escolha pelo comércio de livros e com o auxílio de capital obtido por 

meio da Oferta Pública Inicial (ou IPO, para a sigla em inglês) ocorrida em 1997, cinco 

aspectos ficaram claros sobre a visão de negócio da Amazon3: (i) foco no longo prazo, 

(ii) foco no cliente e expansão da sua base, (iii) preços baixos, (iv) investimento para 

expansão de infraestrutura, e (v) diversificação, como é possível captar dos trechos 

publicados na primeira Carta aos Acionistas, publicada em 1997.4  

 

It's All About the Long Term 

(…)  
Our decisions have consistently reflected this focus. We first measure 
ourselves in terms of the metrics most indicative of our market 
leadership: customer and revenue growth, the degree to which our 
customers continue to purchase from us on a repeat basis, and the 
strength of our brand. We have invested and will continue to invest 
aggressively to expand and leverage our customer base, brand, 
and infrastructure as we move to establish an enduring franchise.  
(…) 
We will continue to focus relentlessly on our customers.  
(…)  
At this stage, we choose to prioritize growth because we believe that 
scale is central to achieving the potential of our business model. 
(…)  
We dramatically lowered prices, further increasing customer value.  
(…)  
Goals for 1998  

                                                   
1 STONE, Brad. A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da Amazon. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 
45. 
2 ROTHAERMEL, Frank: Amazon.com, Inc. McGraw Hill Education, 2017, p. 2. (tradução livre) 
3 É importante destacar que, de acordo com o Relatório Anual referente ao ano de 2018, oficialmente, 
a Amazon considera como seus quatro principais pilares a “(i) obsessão pelos clientes, ao invés de 
foco nos concorrentes, (ii) paixão pela inovação, (iii) compromisso com a excelência operacional e (iv) 
foco no longo prazo”. No entanto, de acordo com os estudos realizados e o foco da presente pesquisa, 
é justificável o entendimento de haver mais pilares principais para o desenvolvimento da empresa.  
4 AMAZON. 1997 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/589ab7fe-9362-4823-a8e5-901f6d3a0f00>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  

https://ir.aboutamazon.com/static-files/589ab7fe-9362-4823-a8e5-901f6d3a0f00
https://ir.aboutamazon.com/static-files/589ab7fe-9362-4823-a8e5-901f6d3a0f00
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(…) . We are planning to add music to our product offering, and over 
time we believe that other products may be prudent investments. 
(grifos meus)  

 

Posteriormente, começou a ficar cada vez mais claro um novo e relevante pilar 

da Amazon: os dados, especialmente aqueles obtidos por meio do histórico de 

compras dos usuários, concentração de demanda, fluxo operacional dos vendedores, 

entre outros. Segundo a Carta aos Investidores de 2005, os dados seriam fatores 

relevantes nas tomadas de decisões da empresa (como a escolha por construir um 

novo fulfillment center e todas as decisões derivadas dessa escolha), além de serem 

importantes para prever demanda (por meio do uso dos dados históricos de compras 

de cada usuário), tempo médio de reposição de produtos (com base nos dados obtidos 

através do uso do marketplace por vendedores)5, além da personalização das 

recomendações aos clientes. No entanto, apesar disso aparecer como fator relevante 

para a Amazon em 2005, é interessante destacar que isso era um entendimento antigo 

de Jeff Bezos, inclusive afirmando que “não ganhamos dinheiro quando vendemos 

coisas. Ganhamos dinheiro quando ajudamos os clientes a decidir o que comprar”.6 E 

como isso poderia ser feito? Somente através da análise dos dados obtidos por meio 

da plataforma.  

 

No que se refere aos cinco pilares mencionados acima, em específico sobre o 

pilar da diversificação, é possível entendê-lo sob duas perspectivas distintas, porém 

interdependentes: (i) diversificação em termos dos produtos e serviços a serem 

oferecidos aos clientes, (ii) diversificação das linhas de negócios.  

 

A diversificação em termos de produtos e serviços a serem oferecidos aos 

clientes pode ser entendida através da entrada da Amazon em categorias como: 

música, vídeo e gift stores7, brinquedos, “consumer eletronics, home improvement, 

                                                   
5 AMAZON. 2005 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
6 IGNATIUS, Adi. “Jeff Bezons on Leading for the long term at Amazon”, HBR IdeaCast (blog), Harvard 
Business Review, 3 de janeiro de 2013. In STONE, Brad. A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da 
Amazon. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 47.  
7 AMAZON. 1998 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/4e153845-db22-4ea3-9876-e62b7935d05e>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  

https://ir.aboutamazon.com/static-files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f
https://ir.aboutamazon.com/static-files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f
https://ir.aboutamazon.com/static-files/4e153845-db22-4ea3-9876-e62b7935d05e
https://ir.aboutamazon.com/static-files/4e153845-db22-4ea3-9876-e62b7935d05e
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software, videogames”8, roupas e acessórios9, jóias, e-readers (Kindle)10, sapatos, 

categoria especializada em cuidados com a maternidade, dispositivos inteligentes 

para a casa (Fire TV11, Amazon Echo12 e os dispositivos da Ring13), streaming de 

música e vídeos14-15, streaming de partidas de vídeo game,16 comida (por meio do 

AmazonFresh, além da recente aquisição do Whole Foods), entre outras.   

 

Paralelamente à diversificação das linhas de produtos, ocorria também a 

diversificação das linhas de negócios. Nesse ponto, é importante destacar que a 

diversificação ocorreu tanto por meio do crescimento orgânico, especialmente 

intensificado depois que uma série de aquisições no início da história da Amazon não 

foram bem-sucedidas conforme se almejava, quanto por aquisições estratégicas e 

melhor planejadas ocorridas a partir de 2005.  

 

Apenas a título exemplificativo da expansão nas linhas de negócio, em 1999 foi 

criado o Amazon Auctions, zShops,17 em 2000 ocorreu o lançamento do 

Marketplace,18 em 2005 foi o lançamento do programa Prime Amazon,19 e no ano 

subsequente o do Amazon Web Services.20 Já em 2007 a Amazon entrou no mercado 

                                                   
8 AMAZON. 1999 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
9 AMAZON. 2002 Letter to Shareholders Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133>. Acesso em 03 de outubro de 2019.  
10 AMAZON. 2007 Letter do Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/e1eca4aa-7e81-4f6c-bafe-f10fc8202316>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
11 ROTHAERMEL, Frank: Amazon.com, Inc. McGraw Hill Education, 2017, p. 6.  
12 ROTHAERMEL, Frank: Amazon.com, Inc. McGraw Hill Education, 2017, p. 7.  
13 STONE, Brad. Here’s Why Amazon Bought a Doorbell Company. Bloomberg. Disponível em: 
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-05/here-s-why-amazon-bought-a-doorbell-
company> . 
Acesso em 14 de outubro de 2019. 
14 ROTHAERMEL, Frank: Amazon.com, Inc. McGraw Hill Education, 2017, p. 6.  
15 É importante destacar que desde 2015 a Amazon fornece conteúdo original por meio do Amazon 
Prime Video, fazendo concorrência com o Netflix no mercado de streaming.  
16 GITTLESON, Kim. Amazon buys video-game streaming site Twitch. BBC News. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/news/technology-28930781>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
17 AMAZON. 1999 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
18 AMAZON. 2001 Letter to Shareholders Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133>. Acesso em 03 de outubro de 2019.  
19 De acordo com o Relatório Anual de 2005: “Amazon Prime, a membership program in which members 
receive free two-day shipping and discounted overnight shipping”.  Atualmente, no entanto, de acordo 
com o Relatório Anual referente ao ano de 2018, o Amazon Prime também oferece o streaming de 
vídeos, músicas, acesso a e-books e audiobooks.  
20 Atualmente, o Amazon Web Services é o líder na categoria de infraestrutura para computação em 
nuvem, possuindo cerca de 32% de participação de mercado, enquanto o segundo colocado, a 
Microsoft, possui 17%. DAY, Mat; JACKIE, Gu: The Enormous Numbers Behind Amazon’s Market 

https://ir.aboutamazon.com/static-files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee
https://ir.aboutamazon.com/static-files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee
https://ir.aboutamazon.com/static-files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133
https://ir.aboutamazon.com/static-files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133
https://ir.aboutamazon.com/static-files/e1eca4aa-7e81-4f6c-bafe-f10fc8202316
https://ir.aboutamazon.com/static-files/e1eca4aa-7e81-4f6c-bafe-f10fc8202316
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-05/here-s-why-amazon-bought-a-doorbell-company
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-05/here-s-why-amazon-bought-a-doorbell-company
https://www.bbc.com/news/technology-28930781
https://ir.aboutamazon.com/static-files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee
https://ir.aboutamazon.com/static-files/35247dea-9cf4-46e3-9d8e-b501a1e41fee
https://ir.aboutamazon.com/static-files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133
https://ir.aboutamazon.com/static-files/49eea92e-fdc2-4e41-bf60-f9b8e3b1b133
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de hardware por meio do lançamento do Kindle21, e paralelamente lançou o seu 

serviço de logística o: Fulfillment by Amazon (“FBA”)22 pensado para um outro tipo de 

consumidor da Amazon: os clientes de venda. Alguns anos depois, a Amazon adquiriu 

a Twitch, uma plataforma de streaming de partidas de vídeo game23, além de ter 

expandido para o mercado de alimentos, com uma das suas maiores aquisições: o 

Whole Foods.   

 

Os exemplos acima, apesar de não exaustivos exemplificam bem um dos 

pilares do desenvolvimento da Amazon: a diversificação. O nível de diversificação da 

empresa atingiu tal ponto que alguns autores gostam de mencionar que ela seria uma 

empresa de e-commerce, fornecimento de infraestrutura de computação em nuvem, 

entretenimento24, também passando pelo negócio de “entregas e logística, serviços 

de pagamento, instituição de crédito, editora de livros, fashion designer e fabricante 

de hardware”.25 Talvez  o grande resultado da diversificação, da visão estratégica, do 

foco no longo prazo e nos clientes, seja o fato de que hoje a Amazon tem um valor 

estimado de mercado de quase um trilhão de dólares26, atuando como líder no 

mercado de infraestrutura para computação em nuvem com  cerca de 32% do 

mercado27 (tendo clientes como Nasa, Pinterest, Netflix28, entre outros), além de 

movimentar cerca de 234 bilhões de dólares em vendas por meio do e-commerce, 

representando cerca de 45% do mercado de e-commerce nos Estados Unidos.29 

 

É com base nesse panorama de dúplice papel exercido pela Amazon (por meio 

da sua atuação no marketplace), integração das linhas de negócio e relevância da 

                                                   
Reach. Bloomberg. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/graphics/2019-amazon-reach-across-
markets/>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
21 STONE, Brad. A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da Amazon. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 
275.  
22 AMAZON. 2008 Letter do Shareholders. Disponível em: < https://ir.aboutamazon.com/static-
files/8ae4440b-2b22-43fb-90ed-f6fb72b294e1>. Acesso em 03 de novembro de 2019.  
23 Idem 14.  
24 ROTHAERMEL, Frank: Amazon.com, Inc. McGraw Hill Education, 2017, p. 2. 
25 KHAN, Lina. Amazon’s Antitrust Paradox. Yale Law Journal, [s. l.], n. Issue 3, p. 710, 2016.  
26 WITTENSTEIN, Jeran. Amazon Flirts With $1 Trillion Value Amid 8-Day Rally Streak. Bloomberg. 
Disponível em: < https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-10/amazon-back-on-cusp-of-1-
trillion-valuation-after-7-day-streak>. Acesso em 3 de outubro de 2019.  
27 DAY, Mat; JACKIE, Gu: The Enormous Numbers Behind Amazon’s Market Reach. Bloomberg. 
Disponível em: <https://www.bloomberg.com/graphics/2019-amazon-reach-across-markets/>. Acesso 
em 03 de novembro de 2019.  
28 STONE, Brad. A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da Amazon. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 
230.  
29 Idem 25.  

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-amazon-reach-across-markets/
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-amazon-reach-across-markets/
https://ir.aboutamazon.com/static-files/8ae4440b-2b22-43fb-90ed-f6fb72b294e1
https://ir.aboutamazon.com/static-files/8ae4440b-2b22-43fb-90ed-f6fb72b294e1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-10/amazon-back-on-cusp-of-1-trillion-valuation-after-7-day-streak
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-10/amazon-back-on-cusp-of-1-trillion-valuation-after-7-day-streak
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-amazon-reach-across-markets/
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Amazon para o e-commerce é que se encontram as atuais investigações abertas 

contra a empresa – ponto que será detalhado no tópico seguinte.  

 

3. INVESTIGAÇÕES CONTRA A AMAZON  

 

Apresentado o panorama inicial da empresa, seus pilares de desenvolvimento, 

seus focos de negócios e seu estado atual, é necessário indicar quais são as 

investigações existentes contra a Amazon. A ideia, nesse tópico, é demonstrar que 

enquanto Google e Facebook (e outras empresas de tecnologia) já estavam na mira 

das autoridades há bastante tempo, inclusive tendo sido condenadas com elevadas 

multas30-31, a Amazon entrou no radar apenas recentemente. Apenas para fins 

ilustrativos, o gráfico abaixo feito pelo site Statista demonstra as multas impostas pela 

Comissão Europeia ao Google e a outras empresas americanas de tecnologia.  

Figura 1 - Comparativo das multas impostas a Google e a outras empresas americanas de tecnologia 
no período 2004 – 2019 

 

Fonte: Statista 

                                                   
30 European Commission. Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding 
Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. Disponível em: 
<https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm>, Acesso em 10 de outubro de 2019.  
31 EU fines Facebook 110 million euros over WhatsApp deal. BRUSSELS (Reuters) - European Union 
antitrust regulators fined Facebook 110 million euros ($122 million) on Thursday for giving misleading 
information during a vetting of its deal to acquire messaging service WhatsApp in 2014. Disponível em: 
<https://www.reuters.com/article/us-eu-facebook-antitrust/eu-fines-facebook-110-million-euros-over-
whatsapp-deal-idUSKCN18E0LA>. Acesso em 10 de outubro de 2019.  
 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm
https://www.reuters.com/article/us-eu-facebook-antitrust/eu-fines-facebook-110-million-euros-over-whatsapp-deal-idUSKCN18E0LA
https://www.reuters.com/article/us-eu-facebook-antitrust/eu-fines-facebook-110-million-euros-over-whatsapp-deal-idUSKCN18E0LA
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O foco principal será nas investigações feitas por parte da Comissão Europeia 

e das autoridades americanas – o Federal Trade Commission (“FTC”) e o Department 

of Justice (“DoJ”). A escolha por esses dois polos decorre da sua importância para o 

antitruste mundial, uma vez que eles costumam ditar as tendências que são seguidas 

pelas outras autoridades ao redor do mundo.  

 

3.1. Comissão Europeia32  

 

Em setembro de 2018, conforme noticiou o site do Financial Times (entre 

outros), a Comissão Europeia anunciou a abertura de uma averiguação preliminar 

contra Amazon, cujo foco era investigar o papel dúplice exercido pela empresa: ou 

seja, seu papel tanto como competidora, quanto provedora do Marketplace utilizado 

por vendedores externos que fazem as vendas por meio da plataforma.33 Como forma 

de instruir a investigação, a Comissão enviou ofícios a diversos vendedores que 

utilizam o Marketplace da Amazon.  

 

Em decorrência dos resultados da averiguação preliminar acima, em julho de 

2019, a Comissão anunciou a instauração de uma investigação formal contra a 

Amazon, com escopo bem semelhante ao da averiguação preliminar34. Conforme 

consta no press release da Comissão Europeia, o foco da investigação recairá 

sobre:35  

(i) O contrato padrão entre a Amazon e os vendedores que utilizam 
o seu marketplace, uma vez que ele permite que a Amazon 

                                                   
32 É importante destacar que em junho de 2015, a Comissão Europeia abriu uma investigação formal 
contra a Amazon devido às cláusulas contratuais (entre Amazon e as editoras) previstas na distribuição 
dos e-books (Case COMP/AT.40153). De uma maneira geral, as cláusulas requeriam que as editoras 
informassem à Amazon caso elas oferecessem condições mais favoráveis, ou alternativas, aos seus 
concorrentes, de modo que a também fosse dada à Amazon os mesmos termos ou condições 
semelhantes. Ou seja, a investigação tratava sobre as cláusulas de Most Favoured Nation (MFN). Em 
2017, a investigação foi encerrada por meio de um acordo proposto pela Amazon e atualmente a 
empresa está na fase de cumprimento dos termos do acordo. European Commission. Antitrust: 
Commission opens formal investigation into Amazon's e-book distribution arrangements. Disponível em: 
<https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm>. Acesso em 10 de outubro de 2019 
33 TOPLENSKY, Rochelle; BOND, Shannon. EU opens probe into Amazon use of data about merchants. 
Financial Times. Disponível em: < https://www.ft.com/content/a8c78888-bc0f-11e8-8274-
55b72926558f>. Acesso em 10 de outubro de 2019.  
34 Case AT.40462.  
35 European Commission. Antitrust: Commission opens investigation into possible anti-competitive 
conduct of Amazon. Disponível em: < https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4291_en.htm>. 
Acesso em 10 de outubro de 2019.  

https://www.ft.com/content/a8c78888-bc0f-11e8-8274-55b72926558f
https://www.ft.com/content/a8c78888-bc0f-11e8-8274-55b72926558f
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4291_en.htm
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utilize os dados desses vendedores obtidos por meio da 
plataforma. Em especial, a Comissão avaliará se, e como o uso 
das informações acumuladas desses vendedores pela Amazon, 
enquanto vendedora, afeta a concorrência.  

 
(ii) O papel das informações para a seleção dos ganhadores do 

“Buy Box”, e o impacto do potencial uso, pela Amazon, das 
informações concorrencialmente sensíveis dos vendedores do 
marketplace a respeito dessa seleção. [...] Ganhar o “Buy Box” 
aparenta ser essencial para os vendedores do marketplace, uma 
vez que boa parte das transações ocorrem por meio dela.  

 

3.2. Estados Unidos36  

 

Em junho de 2019, alguns veículos de notícias começaram a publicar que as 

autoridades americanas, o FTC e o DoJ, estavam começando a reunir informações 

para potenciais investigações contra a Amazon, além de outras empresas de 

tecnologia (como o Google e o Facebook). De acordo com a matéria do Business 

Insider, “o FTC está inquirindo os rivais da Amazon para saber se eles estão sendo 

esmagados pela empresa de Jeff Bezos”37, a investigação teria como principais 

pontos de análise: (i) a estrutura de preços referente ao serviço de logística/Fulfillment 

fornecido pela Amazon; (ii) o papel dúplice desempenhado pela Amazon (vendedora 

direta e provedora da plataforma de markeplace utilizada por outros vendedores); (iii) 

se o Amazon Prime prejudica a concorrência, por meio do fornecimento de um bundle 

de serviços, também mediante pagamento de uma mensalidade.  

 

Em julho desse ano, o DoJ, por meio de um press release anunciou que 

começaria uma investigação sobre as práticas utilizadas pelas plataformas on line 

líderes do mercado. O objetivo seria entender se, e como essas plataformas, 

conquistaram poder de mercado, se elas estão utilizando meios para reduzir a 

                                                   
36 Para fins de completude, em 2012, a Apple e as cinco maiores editoras americanas foram 
processadas pelo DoJ sob a alegação de fixação dos preços de livros eletrônicos. Conforme é discutido 
ao longo do processo, a Apple e as editoras somente agiram de tal maneira, como forma fazer frente 
aos preços praticados pela Amazon (que ao ver das Representadas seriam considerados preços 
predatórios). No entanto, a tese de defesa de que a Amazon praticava preços predatórios não foi 
acolhida. É válido destacar, ainda, que o não reconhecimento de preço predatório foi criticado no 
ambiente acadêmico, conforme artigo escrito pela Lina Khan, The Antitrust Paradox. Uma vez que a 
alegação contra a Amazon se baseava em eventual preço predatório, não se julgou necessário 
apresentar maiores detalhes sobre essa investigação.  
37 HANBURY, Mary. The FTC is asking Amazon's rivals if they are being crushed by Jeff Bezos' 
company. Business Insider. Disponível em: < https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ftc-
questions-amazon-competitors-amid-potential-antitrust-probe-2019-6-1028255591>. Último acesso em 
01 de dezembro de 2019.  

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ftc-questions-amazon-competitors-amid-potential-antitrust-probe-2019-6-1028255591
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ftc-questions-amazon-competitors-amid-potential-antitrust-probe-2019-6-1028255591
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concorrência e inovação, além de prejudicar os consumidores. Apesar de o press 

release não deixar claro quais empresas seriam investigadas, outros veículos de 

notícia complementaram explicando que o DoJ seria responsável pela investigação 

contra a Apple e o Google, enquanto o FTC cuidaria da Amazon e Facebook.38-39 

 

Após identificar as investigações contra a Amazon, cabe mencionar que 

somente aquelas que se referem ao Marketplace, à Amazon Prime e à relação com a 

obtenção de dados é que serão relevantes para o presente trabalho, uma vez que elas 

tocam no ponto principal do desafio do direito concorrencial face ao mundo digital: 

plataformas de dois ou múltiplos lados, integração com as diferentes linhas de negócio 

e a coleta e uso de dados.40 O capítulo a seguir será dedicado à análise do 

Marketplace da Amazon e sua relação com o Amazon Prime, visto ser um dos 

principais focos de preocupação das autoridades de defesa da concorrência.  

 

4. ANÁLISE SOBRE O MARKETPLACE AMAZON E AMAZON PRIME   

 

Diante do exposto acima, nota-se haver dois pontos principais que colocaram 

a Amazon como alvo das autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo: 

(i) o primeiro estaria relacionado  com o papel dúplice desenvolvido pela Amazon, ou 

seja, provedora do marketplace, assim como vendedora direta de diversas categorias 

                                                   
38 KANG, Cecilia Kang; STREITFELD, David; KARNI, Annie. Antitrust Troubles Snowball for Tech 
Giants as Lawmakers Join In. The New York Times. Disponível em: 
 <https://www.nytimes.com/2019/06/03/technology/facebook-ftc-antitrust.html>. Acesso em 11 de 
outubro de 2019.  
39 Para fins de completude, em agosto de 2019, o FTC também começou a analisar um acordo feito 
entre a Amazon e Apple, no qual a Apple passaria a vender iPhones por meio do marketplace da 
Amazon. Segundo a notícia do The Verge, a ideia do acordo seria eliminar as vendas de produtos 
falsificados ou de propagandas enganosas que eram feitas por meio da plataforma. No entanto, o 
acordo teve como efeito o desligamento de vendedores que vendiam produtos legítimos da Apple, 
porém reformados e que não estavam mais a venda por meio dos canais oficiais, uma vez que eram 
mais antigos. Diante disso, a alegação que se fez é de fixação de preço e alocação de mercado. 
Conforme noticiado por: CASTRO, Alex. The FTC is looking into the Amazon and Apple deal that 
crushed small resellers. The Verge. Disponível em: <https://www.theverge.com/2019/8/2/20751482/ftc-
amazon-apple-iphone-reseller-agreement-antitrust>. Acesso em 11 de outubro de 2019. 
40 Sobre a questão dos dados, é importante destacar que recentemente foi noticiado que o DOJ teria 
como seu principal foco de análise o potencial abuso do uso de dados feitos pelas Big Techs. Neste 
sentido, de acordo com a matéria publicada no Washington Examiner, o DOJ estaria avaliando se estas 
empresas de tecnologia estavam utilizando os dados coletados dos consumidores como forma de 
bloquear competidores nos mercados em que elas administram. Para mais informações: Big tech 
investigation focused on abuse of data, DOJ antitrust chief says. Washington Examiner. Disponível em: 
<https://www.washingtonexaminer.com/policy/economy/big-tech-investigation-focused-on-abuse-of-
data-doj-antitrust-chief-says>. Acesso em 29 de novembro de 2019.  

https://www.nytimes.com/2019/06/03/technology/facebook-ftc-antitrust.html
https://www.theverge.com/2019/8/2/20751482/ftc-amazon-apple-iphone-reseller-agreement-antitrust
https://www.theverge.com/2019/8/2/20751482/ftc-amazon-apple-iphone-reseller-agreement-antitrust
https://www.washingtonexaminer.com/policy/economy/big-tech-investigation-focused-on-abuse-of-data-doj-antitrust-chief-says
https://www.washingtonexaminer.com/policy/economy/big-tech-investigation-focused-on-abuse-of-data-doj-antitrust-chief-says
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de produtos e serviços (fazendo com que naturalmente ela seja uma competidora dos 

vendedores que utilizam o marketplace). Nesse ponto, os dados surgem como uma 

variável de análise relevante, em especial no que se refere ao acesso que a Amazon 

tem aos dados dos vendedores com quem ela compete (como por exemplo, dados da 

quantidade de estoque, unidades vendidas e preço), (ii) já o segundo ponto seria 

referente ao oferecimento do Amazon Prime, uma vez que por meio dele é possível 

ter acesso a diferentes serviços. Por conta disso, as autoridades buscam entender se 

o bundle de serviços oferecidos poderia de alguma forma prejudicar a concorrência.  

 

Para compreender o primeiro aspecto mencionado acima, a duplicidade de 

papéis desenvolvido pela Amazon, é necessário entender o funcionamento do 

marketplace (quem pode vender na Amazon, quais são as taxas pagas pelos 

vendedores, quais são os serviços oferecidos aos vendedores externos) e a sua 

evolução, em termos de participação de vendedores externos utilizando a plataforma 

e qual é o padrão de funcionamento da Amazon como vendedora dentro do 

marketplace.  Dentro desse contexto, também será traçada uma relação com o 

oferecimento do Amazon Prime.  

 

4.1. Funcionamento do Marketplace e relação com Amazon Prime  

 

O presente tópico tem como fonte principal de informações a página americana 

da Amazon.com. É importante destacar que o foco de análise tem sido a Amazon 

americana, tendo em vista o seu posicionamento consolidado de mercado naquele 

país. No que se refere ao Brasil, a Amazon começou a operar no país somente em 

2014 e abriu seu primeiro centro de distribuição em 2019 – momento em que também 

começou a operar por meio de vendas diretas e que lançou o Amazon Prime.  Por 

conta da entrada recente no país, do crescimento ainda tímido e da forte concorrência 

que sofre de varejistas mais antigas e consolidadas no país, como Magazine Luiza e 

B2W, não se reputou adequado analisar os termos de funcionamento do marketplace 

brasileiro. 

 

De acordo com o próprio site da Amazon.com, o marketplace possui duas 

categorias diferentes para pessoas que desejam vender através da plataforma: (i) 
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vendedores individuais e (ii) vendedores profissionais.41 No primeiro caso, são 

considerados vendedores individuais aqueles que pretendem vender até 40 itens por 

mês no site, sem o pagamento de mensalidade e com o custo de 0,99 dólar por item, 

além de taxas adicionais que geralmente são porcentagens dos valores pagos para 

cada categoria de produto.42 Na segunda categoria, são considerados vendedores 

profissionais aqueles que vendem mais de 40 itens por mês, com o pagamento de 

uma mensalidade de 39,99 dólares, além das taxas adicionais.43 São diversas as 

categorias disponíveis para venda, sendo que ao menos 20 delas podem ser vendidas 

por qualquer vendedor (seja o individual ou o profissional), e o restante necessita de 

permissões especiais para vendas ou são restritas aos vendedores profissionais.44 

 

Por outro lado, da mesma forma que há diferentes categorias de vendedores, 

o mesmo ocorre com os consumidores que podem ser divididos em dois grupos: (i) 

consumidores comuns, e (ii) consumidores “Prime”. Os consumidores comuns são 

aqueles que fazem compras esporádicas na Amazon e que não são assinantes do 

serviço Prime. Por outro lado, e de maneira óbvia, os consumidores Prime são os 

assinantes do serviço que oferece entrega grátis dentro de dois dias, além de acesso 

(i) a serviços como Amazon Prime Video, Amazon Music e (ii) de acesso a diversos 

livros gratuitos vendidos por meio da plataforma Kindle, além de outros benefícios, por 

uma assinatura anual de 119 dólares.45 

 

Como mencionado acima, o Amazon Prime também é um dos objetos das 

investigações instauradas contra a Amazon devido ao bundle de serviços que ele 

oferece por meio de um único login. O lançamento de tal programa de assinatura foi 

uma jogada estratégica que teve como resultado: (i) aumento do gasto dispendido 

pelos assinantes do Prime, se comparados àqueles consumidores que não fazem 

                                                   
41 AMAZON SERVICES. Star Selling online. Disponível em 
<https://services.amazon.com/selling/pricing.html>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  
42 AMAZON SELLER CENTRAL. Selling on Amazon Fee Schedule. Disponível em: 
<https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200336920/ref=asus_soa_p_fees?ld=AZUSSOA-
seemore>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  
43 Ibidem.  
44 AMAZON SERVICES. Star Selling online. Disponível em: 
 <https://services.amazon.com/services/soa-approval-category.html>. Acesso em 10 de novembro de 
2019.  
45 AMAZON. Give the gift of Prime. Disponível em: 
 <https://www.amazon.com/gp/prime/pipeline/prime_gifting_landing?ie=UTF8&formSubmit=Submit>. 
Acesso em 10 de novembro de 2019.  

https://services.amazon.com/selling/pricing.html
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200336920/ref=asus_soa_p_fees?ld=AZUSSOA-seemore
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200336920/ref=asus_soa_p_fees?ld=AZUSSOA-seemore
https://services.amazon.com/services/soa-approval-category.html
https://www.amazon.com/gp/prime/pipeline/prime_gifting_landing?ie=UTF8&formSubmit=Submit
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parte do programa,46-47 e em decorrência disso (ii) aumento do tempo que os 

assinantes passam navegando no site da Amazon (o que é relevante, uma vez que a 

partir da navegação a Amazon consegue identificar interesses potenciais dos 

consumidores, por mais que eles não realizem nenhuma compra48).  

 

Por outro lado, o Amazon Prime é estratégico tanto para os próprios 

vendedores que realizam as vendas por meio da plataforma, uma vez que, apesar de 

não ter um número oficial publicado pela empresa, estima-se que haja cerca de 100 

milhões de assinantes somente nos Estados Unidos, de acordo com estudo realizado 

pelo site de Statista49, quanto para os próprios usuários, tendo em vista a gama de 

serviços que são oferecidos por meio da assinatura.  

 

De maneira resumida, a dinâmica do marketplace pode ser ilustrada por meio 

do diagrama abaixo, em que é possível visualizar que a Amazon, enquanto 

plataforma, serve para conectar diferentes grupos que são interdependentes. 

 

                                                   
46 GREEN, Dennis. Prime members spend way more on Amazon than other customers — and the 
difference is growing. Business Insider. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/amazon-
prime-customers-spend-more-than-others-2018-10>. Acesso em 01 de dezembro de 2019.  
47 GREEN, Dennis. There's still only one real reason why people pay for Amazon Prime. Businnes 
Insider. Disponível em: < https://www.businessinsider.com/amazon-prime-free-two-day-shipping-best-
perk-survey-2018-7>. Acesso em 10 de novembro de 2019. 
48 KHAN, Lina. The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review, 2019, p. 992-
993. Disponível em: < Khan, Lina, The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law 
Review, 2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3180174>. Acesso em 01 de dezembro de 
2019 
49 RICHTER, Felix. Amazon Passes 100 Million Prime Members in the U.S. Disponível em: 
<https://www.statista.com/chart/5232/amazon-prime-members/>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  

https://www.businessinsider.com/amazon-prime-customers-spend-more-than-others-2018-10
https://www.businessinsider.com/amazon-prime-customers-spend-more-than-others-2018-10
https://www.businessinsider.com/amazon-prime-free-two-day-shipping-best-perk-survey-2018-7
https://www.businessinsider.com/amazon-prime-free-two-day-shipping-best-perk-survey-2018-7
https://ssrn.com/abstract=3180174
https://www.statista.com/chart/5232/amazon-prime-members/
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Figura 2 - Dinâmica do Marketplace Amazon 

 

Fonte: elaboração própria com base no panorama descrito acima 

 

Além da dinâmica do marketplace em si, é relevante visualizar parte do 

ecossistema Amazon que consiste no markeplace e dos serviços oferecidos através 

do Amazon Prime, conforme diagrama abaixo e retirado do artigo Ecosystems – New 

challenges for competition law enforcement50 

 

                                                   
50 KARBAUM, Christian; SCHULZ, Max. Ecosystems – New challenges for competition law 
enforcement, 2018, p. 4. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/competition/information/digitisation_2018/contributions/glade_michel_wirtz.pdf>. 
Acesso em 17 de novembro de 2019l  
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Figura 3 - Ecossistema Amazon: Marketplace e Amazon Prime 

Fonte: KARBAUM, Christian; SCHULZ, Max. Ecosystems – New challenges for competition law 
enforcement, 2018, p. 4.  

 

4.2. Evolução do Marketplace  

 

Depois de explicar o funcionamento do Marketplace, os serviços oferecidos aos 

vendedores e os grupos que interagem por meio da plataforma, é importante analisar 

como tem sido o desenvolvimento dessa linha de negócio da Amazon. 

 

Conforme mencionado anteriormente, em 2000, a Amazon lançou oficialmente 

o seu Marketplace. Com essa iniciativa, as vendas realizadas diretamente pela própria 

Amazon passavam a coexistir com a venda feita por outros vendedores que poderiam 

utilizar o site (e em alguns casos a infraestrutura de logística) para alcançar novos 

consumidores, independentes de sua localização. Naquela época, a decisão foi muito 

criticada, uma vez que a presença de novos vendedores poderia “canibalizar” as 

vendas feitas diretamente pela Amazon51, no entanto, segundo a visão do seu criador 

isso não seria um problema, tendo em vista dois dos seus pilares centrais: foco no 

cliente e preços baixos – o que importava (e ainda importa) é que os clientes tivessem 

                                                   
51 AMAZON. 2005 Letter to Shareholders. Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/static-
files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f>. Último acesso em 01 de dezembro de 2019.  
 

https://ir.aboutamazon.com/static-files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f
https://ir.aboutamazon.com/static-files/2eb4e2f3-fcaa-4bbe-8347-9900c904ab4f
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acesso aos produtos desejados ao menor preço possível, independente de quem 

fosse o vendedor.52  

 

Nos anos iniciais (2000 e 2001), a participação de vendedores externos ainda 

era tímida, não chegando a 10% do volume de vendas realizados por meio do 

Marketplace. No entanto, a partir de 2003 as vendas por vendedores externos 

passaram o patamar de 15%, sendo observado um crescimento constante ao longo 

dos anos, como é possível observar por meio do gráfico53 abaixo.  

 

Figura 4 - Gráfico de vendas de terceiros no marketplace Amazon 

 

Fonte:  Amazon. 2018 Letter to Shareholders. Elaboração própria. 

 

No entanto, a partir de 2015 é possível notar que as vendas realizadas por 

vendedores externos passaram a ser maiores do que aquelas feitas diretamente pela 

Amazon. O fato de desde 2015 ocorrer mais vendas por parte de vendedores terceiros 

do que pela própria Amazon é um dado interessante, uma vez que é de certa forma 

contraditório com as acusações de abuso de posição dominante e consequente 

eliminação de concorrentes da plataforma de marketplace.  

 

                                                   
52 Ibidem.   
53 Dados extraídos do 2018 Letter to Shareholders e elaboração própria. Disponível em: 
<https://ir.aboutamazon.com/static-files/4f64d0cd-12f2-4d6c-952e-bbed15ab1082>. Acesso em 10 de 
novembro de 2019.  
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4.3. Lançamento AmazonBasics e padrão de entrada na venda de 

produtos  

 

Apesar de o AmazonBasics54 ter sido lançado em 2009, somente a partir de  

2016 notam-se matérias cujos títulos remetem ao fato de que a Amazon estaria 

copiando os produtos mais vendidos, além de vendê-los a um preço mais baixo.55-56 

Tal alegação também tem sido objeto das investigações iniciadas contra a Amazon, 

no entanto, por serem recentes, ainda não houve a publicação de nenhum resultado 

preliminar sobre esse ponto específico. Não obstante, por ser um aspecto relevante, 

especialmente por se relacionar com a captura dos dados criados por meio da venda 

dos vendedores externos na plataforma (conforme sugerem as notícias sobre o tema), 

faz-se necessário analisar qual de fato tem sido o comportamento da Amazon nesse 

quesito.  

 

Devido à limitação temporal e material da presente pesquisa, não foi possível 

realizar uma análise empírica própria do desenvolvimento da Amazon na entrada de 

vendas diretas de determinados produtos. Apesar disso, será utilizado como 

ferramenta de análise o estudo empírico desenvolvido por Feng Zhu e Qihong Liu, 

Competing with Complementors: An Empirical Look at Amazon.com.57 

 

O estudo realizado pelos Professores de Harvard e da Universidade de 

Oaklahoma foi feito com base na análise de todas as categorias vendidas pela 

Amazon, sendo excluídas as referentes a produtos digitais (como apps e games 

digitais), além daquelas em que era difícil aferir a entrada da Amazon, como por 

                                                   
54 Em resumo, a Amazon Basic é a própria marca da Amazon em que ela vende uma variedade de 
produtos – de acessórios “básicos” para o dia-a-dia (como cabos de carregador, produtos de escritório 
e etc), tendo se expandido aos poucos para itens domésticos (seção de cama, mesa e banho, por 
exemplo), utensílios domésticos (como panelas, cafeteiras e etc), e até acessórios automotivos e outras 
categorias. Conforme disponível em: <https://www.amazon.com/stores/page/947C6949-CF8E-4BD3-
914A-B411DD3E4433?ingress=3&visitId=d65da4a1-b16e-4db6-b4eb-70805b14764a>. Acesso em 01 
de dezembro de 2019.  
55 SOPER, Spencer. Got a Hot Seller on Amazon? Prepare for E-Tailer to Make One Too. Bloomberg. 
Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/got-a-hot-seller-on-amazon-
prepare-for-e-tailer-to-make-one-too>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  
56 ADDADY, Michal. Merchants Say Amazon Is Copying Their Products. Fortune. Disponível em: 
<https://fortune.com/2016/04/20/amazon-copies-merchants/>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  
57 ZHU, Feng; QIHONG, Liu. Competing with Complementors: An Empirical Look at Amazon.com. 
Strategic Management Journal 39, no. 10 (October 2018): 2618–2642. Disponível em: 
 <https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-
8fb059d0b4f6.pdf>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  

https://www.amazon.com/stores/page/947C6949-CF8E-4BD3-914A-B411DD3E4433?ingress=3&visitId=d65da4a1-b16e-4db6-b4eb-70805b14764a
https://www.amazon.com/stores/page/947C6949-CF8E-4BD3-914A-B411DD3E4433?ingress=3&visitId=d65da4a1-b16e-4db6-b4eb-70805b14764a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/got-a-hot-seller-on-amazon-prepare-for-e-tailer-to-make-one-too
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/got-a-hot-seller-on-amazon-prepare-for-e-tailer-to-make-one-too
https://fortune.com/2016/04/20/amazon-copies-merchants/
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-8fb059d0b4f6.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-8fb059d0b4f6.pdf
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exemplo sapatos e roupas.58 Conforme devidamente explicado no mencionado artigo, 

ocorreram dois momentos de coleta de dados, com um espaço de aproximadamente 

10 meses de diferença entre elas. Além disso, as variáveis coletadas foram: preço do 

produto, preço de frete, nota média dada pelos consumidores e o número total de 

vendedores que oferecem o produto novo.59 

 

Resumidamente, os autores descobriram que dos mais de 163 mil produtos 

avaliados na primeira etapa de coleta de informação, a Amazon entrou em cerca de 4 

mil deles (por volta de 3% do total analisado)60. Com base nessa entrada em 3% do 

total analisado, eles identificaram dois fatores que potencialmente explicam a 

estratégia de entrada da Amazon: (i) produtos que não demandam investimento 

específicos, (ii) produtos bem-sucedidos. Sobre o primeiro ponto, eles explicam que 

investimentos específicos seriam aqueles produtos que não demandam muitas 

informações específicas sobre os produtos, sendo isso avaliado por meio da 

quantidade de perguntas que os vendedores respondiam na página. Sobre o segundo 

ponto, o grau de sucesso teria sido avaliado com base nas notas dadas pelos 

usuários, também por meio da página.   

 

Apesar do achado do estudo ser relevante para o problema em questão, é de 

se ponderar que a estratégia de entrada em determinados produtos também pode ser 

extraída da própria base de dados obtida por meio do comportamento dos clientes 

que utilizam a plataforma enquanto` consumidores, ainda mais se for considerada a 

importância e o ecossistema promovido por meio do ambiente do Amazon Prime.  

 

5. DESAFIOS IMPOSTOS À TEORIA TRADICIONAL  

 

Entendido o funcionamento e a evolução do marketplace, a relação e relevância 

do Amazon Prime e o papel dos dados para a atuação da Amazon, é necessário entrar 

na análise do que potencialmente se alterou na percepção da teoria do dano em dois 

                                                   
58 ZHU, Feng; QIHONG, Liu. Competing with Complementors: An Empirical Look at Amazon.com. 
Strategic Management Journal 39, no. 2018, 2618–2642. Disponível em: 
 <https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-
8fb059d0b4f6.pdf>. Acesso em 10 de novembro de 2019.  
59 Ibidem.  
60 Ibidem, p. 15.  

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-8fb059d0b4f6.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/amazon_2018-06-05_4a83c515-af0c-4366-9fba-8fb059d0b4f6.pdf
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diferentes aspectos: (i) em relação à análise de verticalização das empresas (e 

consequente potencial de fechamento de mercado, (ii) e em relação à formação de 

conglomerados digitais.  

 

O primeiro aspecto, referente à análise de verticalização das empresas, se 

relaciona com o foco de investigação pautado na atuação dúplice da Amazon, ou seja, 

operando tanto como vendedora (e concorrendo com os seus clientes de venda), 

quanto como própria provedora do marketplace. Nesse sentido, a verticalização entre 

os dois meios de atuação da Amazon poderia resultar em práticas discriminatórias, 

aumento de barreiras à entrada (por meio de desincentivos de acesso ao 

marketplace), e eventual fechamento de mercado pela eliminação dos concorrentes 

da dinâmica da própria plataforma. Para que se possa avaliar se houve uma diferença 

significante entre o que foi construído pela doutrina tradicional, e o que se tem 

discutido no contexto de mercados digitais, é necessário fazer uma breve explicação 

sobre o que a doutrina tradicional reflete sobre a integração vertical das empresas. 

Em um segundo momento, apesar de até o momento ainda não ter sido publicado 

nenhum resultado referente às investigações em curso, o presente tópico buscará 

trazer ao debate o que os acadêmicos têm discutido a respeito.  

 

5.1. Verticalização – entendimento tradicional  

 

Diante da visão tradicional sobre a verticalização, apesar de haver teorias que 

explicam os potenciais danos daí decorrentes, até recentemente era um aspecto que 

não levantava grandes preocupações nas análises das autoridade de defesa da 

concorrência, em especial porque se entendia que elas seriam pró-competitivas e, 

portanto, benéficas aos consumidores.61- 62   No entanto, é importante apresentar as 

duas principais teorias de dano que foram desenvolvidas por conta da verticalização, 

                                                   
61 HOVENKAMP, Herbert. Robert Bork and Vertical Integration: Leverage, Foreclosure and Efficiency. 
79 Antitrust Law Journal 983, 2014, p. 996. In:  KHAN, Lina. The Separation of Platforms and 
Commerce. 119 Columbia Law Review 973, 2019. Disponível em: < Khan, Lina, The Separation of 
Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review, 2019, p. 1020. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=3180174. Acesso em 30 de novembro de 2019.  
62 WONG-ERVIN, Koren. Antitrust Analysis of Vertical Mergers: Recent Developments and Economic 
Teachings. ABA Antitrust Source, 2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3273344>. Acesso 
em 30 de novembro de 2019.  

https://ssrn.com/abstract=3180174
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a saber: (i) fechamento de mercado, e (ii) aumento de barreiras à entrada (ou 

“aumento do custo de rival”) 63-64  

 

Sobre o primeiro ponto, Hovenkamp explica que o efeito de fechamento não 

seria decorrente da verticalização em si, mas sim da dinâmica de self-dealing que 

ocorreria entre os elos integrados da cadeia.65 Ou seja, como uma mesma empresa 

atua em dois ou mais elos de uma mesma cadeia produtiva, haveria um incentivo 

(principalmente em termos de potencial redução nos custos,66 inclusive transacionais) 

para que ocorresse um maior fluxo dentro das próprias linhas de negócios, 

possivelmente dificultando que um outro fornecedor pudesse fazer parte da dinâmica 

negocial (muitas vezes por meio da própria recusa de fornecer acesso). Em 

decorrência disso, o citado autor explica que a verticalização “aumentaria o poder de 

mercado da empresa incumbente, fazendo com que a entrada ao mercado fosse 

dificultada ou mais custosa para os novos entrantes”.67 

 

Sobre o segundo ponto, o citado autor explica que a análise de barreiras à 

entrada deveria ser feita em três etapas: (i) verificar a extensão da integração vertical, 

de modo que seria necessário que um entrante tivesse que entrar em dois diferentes 

mercados ao mesmo tempo, como sendo a única possibilidade de fazer frente à 

empresa verticalizada, (ii) a entrada em dois elos da cadeia teria que ser um fator 

realmente impeditivo para a entrada, (iii) a presença de economias de escala.68  

  

5.2. Verticalização – um possível entendimento para os mercados 

digitais  

 

Por outro lado, quando se trata de mercados digitais, críticas têm surgido no 

sentido de que a doutrina tradicional não conseguiria identificar as nuances dos 

                                                   
63 A doutrina também reconhece outros efeitos, no entanto, não serão abordados no presente trabalho 
por não se entender que estariam relacionados com o objeto do presente trabalho.   
64 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 382-385.  
65 Ibidem, p. 385.  
66 Ibidem, p. 389.  
67 Ibidem.  
68 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 393.  
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potenciais danos da verticalização no contexto dos mercados digitais. As principais 

queixas estão relacionadas a (i) discriminação, (ii) apropriação de informação (ou 

dados).69 Isso porque, conforme explica Khan, as empresas da economia digital 

estariam se integrando por meio de diferentes linhas de negócio, fazendo com que em 

muitas situações houvesse justamente a atuação dúplice da plataforma (“provendo a 

plataforma e vendendo seus próprios produtos através dela”70), havendo incentivos 

para potenciais práticas discriminatórias e possibilitando a obtenção de dados dos 

concorrentes que integram as plataformas. Interessante notar que isso não estaria 

acontecendo somente com a Amazon, mas também com Google, Facebook e Apple, 

conforme longamente demonstrado no estudo de Khan.  

 

Diante dessa dupla atuação, a primeira queixa que surge é sobre o eventual 

comportamento discriminatório (em questão do posicionamento dos produtos ou 

serviços) das plataformas. Ou seja, uma vez que a plataforma contempla tanto os 

produtos ou serviços vendidos ou desenvolvidos pelo mesmo grupo econômico, 

quanto aqueles fornecidos por terceiros, alega-se que elas favoreceriam os próprios 

produtos em detrimento do de terceiros. Conforme explica Khan, isso poderia ocorrer 

por meio do estabelecimento da marca do grupo como sendo o principal vendedor 

daquele produto ou serviço (“mesmo quando outros vendedores apresentam preços 

mais baixos”),71 colocação privilegiada na página de resultados,72 ou por meio da 

imposição de termos desfavoráveis aos concorrentes.73 

 

Em se tratando de mercados digitais, o estabelecimento de uma dada empresa 

como principal vendedora e a colocação privilegiada na página de resultados é feita 

por meio do design de algoritmos (principalmente aqueles definidos como “algoritmos 

de seleção” – os quais, segundo estudo realizado pela autoridade de defesa da 

concorrência de Portugal, seriam responsáveis por determinar quais produtos serão 

exibidos e de que forma74). Como apresentado no referido estudo, a ordem de 

                                                   
69 KHAN, Lina. The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review 973, 2019. 
Disponível em: < Khan, Lina, The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review, 
2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3180174>. Acesso em 30 de novembro de 2019.  
70 Ibidem.  
71 Ibidem, p. 988. 
72 Ibidem, p. 999. 
73 Ibidem, p. 1006.  
74 AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA. Ecossistemas digitais, Big Data e Algoritmos: issues paper. 
Portugal, 2019, p. 69. Disponível em:  

https://ssrn.com/abstract=3180174
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exibição do que é oferecido por meio das plataformas (ou de outras páginas de 

resultados) se torna um fator “determinante para a decisão de compra do 

consumidor”.75 Isso ocorre, pois como é explicado no supramencionado estudo, as 

pessoas concentrariam a sua atenção justamente no topo da página, conforme a 

imagem abaixo: 

  
Figura 5 – “Padrão em “F” - Heatmap da distribuição do olhar dos utilizadores em páginas de resultados 
de pesquisa” 

 
Fonte: Nielsen Norman Group, conforme apresentado no estudo Ecossistemas digitais, Big 

Data e Algoritmos: issues paper, da Autoridade da Concorrência de Portugal. 76  

 

Por conta disso, no caso de empresas digitais que são verticalmente 

integradas, elas possuiriam um incentivo adicional para programarem o algoritmo de 

seleção para favorecer os seus próprios produtos ou serviços, discriminando e 

desfavorecendo, então, o de concorrentes. Para além de um dos pontos investigados 

ser justamente a atuação dúplice da Amazon (que provavelmente também abarcará o 

ponto do tratamento discriminatório), entende-se que isso será avaliado por meio da 

análise sobre a escolha do vencedor do Buy Box, um dos focos da investigação da 

Comissão Europeia.  

 

Já a segunda queixa seria referente à apropriação dos dados e informações 

dos vendedores ou desenvolvedores externos que utilizam as diversas plataformas 

digitais. Por meio dessa queixa, e da eventual teoria de dano daí decorrente, entende-

                                                   
<http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Documents/Issues%20Paper_%20E
Ecossistema%20Digitais%20Big%20Data%20Algoritmos.pdf>. Acesso em 30 de novembro de 2019.  
75 Ibidem, p. 72.  
76 Ibidem, p. 73.  
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se que é uma tentativa de trazer para a análise concorrencial uma variável relevante 

para a dinâmica da economia digital – algo que não estava presente e não foi previsto 

por meio da teoria tradicional. Segundo explicado no estudo de Khan, no caso da 

Amazon, por exemplo, a plataforma coleta e processa dados de diferentes formas: por 

meio do comportamentos dos usuários (itens comprados, itens de interesse mas que 

nunca foram comprados – sejam aqueles de sua própria marca, mas também os 

fornecidos pelos outros vendedores),77 e por meio do tráfego relacionado ao fluxo dos 

vendedores externos. Diante das duas possibilidades de coleta e análise de dados, 

ela então traçaria a sua própria estratégia de vendas.78 De maneira semelhante, o 

mesmo aconteceria com as práticas do Google (no entanto, no caso em questão a 

conduta estava relacionada ao scrapping, ou cópia, do conteúdo de terceiros).79-80  

 

No caso específico da Amazon, a apropriação das informações dos vendedores 

externos teria dois possíveis efeitos: (i) criação de desincentivos para a entrada e 

desenvolvimento dos vendedores externos no marketplace (devido ao risco de 

enfrentarem competição direta da provedora da plataforma), (ii) potencial saída dos 

concorrentes da plataforma (também por dois meios: uma saída natural, em que o 

próprio concorrente decide ser mais vantajoso não estar na plataforma, ou ao menos 

não vender o produto que se encontra em concorrência direta com a Amazon, e uma 

saída forçada, por meio do seu banimento).81 Sobre a queixa da apropriação de 

informações e dados, entende-se haver dois fatores relevantes para a análise e que 

são característicos da dinâmica de funcionamento dos mercados digitais: efeitos de 

redes e dados como variável competitiva relevante.  

 

 Por mais que se reconheça a entrada da Amazon em nichos do mercado que 

já seriam bem atendidos por outros vendedores, e que isso potencialmente causaria 

a saída desses (a nível do produto em si, ou às vezes até da plataforma) e eventual 

                                                   
77 KHAN, Lina. The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review, 2019, p. 994. 
Disponível em: < Khan, Lina, The Separation of Platforms and Commerce. 119 Columbia Law Review, 
2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3180174>. Acesso em 30 de novembro de 2019 
78 Ibidem, p. 992.   
79 Ibidem, p. 999.  
80 Neste caso, é importante mencionar que a conduta de scrapping pelo Google foi alvo de investigação 
pelo FTC, Comissão Europeia e até pelo próprio CADE. FTC e CADE tiveram entendimentos 
semelhantes sobre a conduta, arquivando o processo contra o Google, enquanto a Comissão Europeia 
optou pela condenação.  
81 Idem 75.  

https://ssrn.com/abstract=3180174
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desincentivo para a entrada de novos vendedores na plataforma, é necessário 

ponderar essa hipótese com uma das características intrínsecas dos mercados 

digitais: a potencialização dos efeitos de rede.  Principalmente em ambientes de 

plataformas digitais, há uma necessidade de se conectar ao menos dois grupos 

distintos por meio da plataforma. No entanto, a adesão de um lado da plataforma 

depende da adesão do grupo do outro lado, de maneira que quanto mais usuários de 

um lado, maiores são os incentivos de entrada para o outro lado.82 Por conta disso, é 

de se levar em consideração que os efeitos de rede em si podem ser um mecanismo 

de controle para frear eventuais comportamentos abusivos. Explica-se: caso o padrão 

de entrada seja tão agressivo a ponto de “predar” as vendas e os vendedores 

participantes da plataforma, haveria um resultado lógico de saída desses, assim como 

desincentivo para a entrada de novos. Diante da saída dos vendedores, e da sabida 

impossibilidade da Amazon (ou de qualquer outra empresa) de fornecer todos os 

produtos desejados pelos clientes (e ainda aplicando o melhor preço possível – de 

modo a seguir com dois dos cinco pilares de desenvolvimento), um lado da plataforma 

começaria a perder atratividade – consequentemente, o outro lado também perderia 

atratividade. Sendo assim, diante da necessidade de equilibrar os dois (ou demais) 

lados da plataforma, é necessário ponderar a captação de informações como 

potencial conduta abusiva com o próprio efeito que isso teria para a atratividade da 

própria plataforma.  

 

Feita a ponderação acima, é necessário abordar os dados e as informações 

decorrentes deles como uma variável competitiva relevante. Em mercados digitais, 

diferente do que ocorre nos mercados tradicionais, as empresas conseguem obter um 

grande volume de dados dos usuários. Por meio da sua análise, é possível extrair 

valiosas informações do perfil de cada um: interesses de conteúdo, de produtos, 

serviços, entre outras variáveis. Possuindo essas informações, é possível moldar os 

serviços e produtos que serão oferecidos como forma de atender exatamente (ou 

muito próximo a isso) as necessidades dos diferentes grupos. Por conta disso, 

discute-se se as empresas que são consideradas como dominantes teriam certa 

vantagem competitiva no que diz respeito à obtenção dos dados. Ou seja, uma vez 

                                                   
82 STIGLER CENTER FOR THE STUDY OF THE ECONOMY AND THE STATE. Committee for the 
Study of Digital Platforms Market Structure and Antitrust Subcommittee: Report, 2019. Disponível em: 
< https://som.yale.edu/sites/default/files/CompetitionDigitalPlatformsStigler19.pdf>. Acesso em 01 de 
dezembro de 2019.  
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que elas atraem um grande número de usuários, por meio de diferentes frentes de 

negócio (como será melhor detalhado no capítulo seguinte), elas teriam facilidade na 

coleta de grandes volumes de dados. Por outro lado, empresas menores ou possíveis 

entrantes não conseguiriam ter acesso à mesma quantidade de dados, de modo que 

isso poderia ser uma eventual desvantagem competitiva – aumentando as barreiras à 

entrada e causando o entrenchment das plataformas tidas como dominantes.83  

 

Sobre o aspecto específico da verticalização, já foi abordado como a Amazon 

poderia se valer da sua atuação nos dois níveis da cadeia para se apropriar e utilizar 

os dados e as informações para a sua atuação. No entanto, por se entender que isso 

seria potencializado por meio da atuação em outras linhas de negócios, optou-se por 

um melhor desenvolvimento dessa discussão no tópico abaixo.  

 

No entanto, cabe destacar que apesar de se compreender que a teoria 

tradicional de certa forma previu determinados mecanismos de danos decorrentes da 

integração vertical, a realidade dos mercados digitais apresentou novas 

características e variáveis (efeitos de redes e importância dos dados e informações) 

que não faziam parte da realidade das indústrias tradicionais. 

 

5.3. Conglomerados  

 

Conforme mencionado anteriormente, o Amazon Prime e a coleta e uso de 

dados pela Amazon tem sido um dos objetos da investigação que está em curso tanto 

nos Estados Unidos, quanto na Comissão Europeia. Nesse ponto, a preocupação 

levantada por conta do Amazon Prime está relacionada ao bundle de diversos 

serviços oferecidos que, em parte, são decorrentes da diversificação engendrada pela 

empresa ao longo dos anos. Por outro lado, a preocupação com as informações 

obtidas das análises dos dados pode ser decorrente de um possível abuso de posição 

dominante por parte da Amazon, uma vez que ela usaria os dados dos vendedores 

presentes na plataforma para escolher a entrada em novos mercados por meio de 

                                                   
83 Tucker, DARREN S.; WELLFORD, Hill. Big Mistakes Regarding Big Data. Antitrust Source, American 
Bar Association, 2014. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2549044>. Acesso em 01 de 
dezembro de 2019.  
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marca própria, além da configuração da página para visualização dos resultados das 

pesquisas feitas no marketplace, entre outras iniciativas. 

 

O interesse pela questão do bundle de serviços oferecidos pela Amazon (e que 

potencialmente poderiam distorcer o processo competitivo) e o papel dos dados para 

a dinâmica da concorrência faz surgir duas hipóteses: (i) uma vez que o bundle 

oferecido pela Amazon é decorrente do seu processo de diversificação (seja por 

crescimento orgânico ou pela aquisição de empresas), tem-se como resultado a 

formação de um conglomerado, questiona-se, portanto, se a teoria de dano decorrente 

de conglomerados está passando por um processo de reanálise por parte das 

autoridades, tendo em vista que, de maneira geral, é um aspecto pouco levado em 

consideração nas análises concorrenciais; (ii) a segunda hipótese que se levanta é 

sobre os dados terem entrado como uma nova variável na análise de dinâmica 

competitiva e dano concorrencial. Como será melhor explicado abaixo, entende-se 

haver uma relação direta entre o funcionamento do ecossistema da Amazon e o papel 

dos dados, tanto para o funcionamento quanto para o processo competitivo em si.  

 

No entanto, para se entender se de fato ocorreu uma mudança na teoria do 

dano relacionada a conglomerado, é necessário entender o que a visão clássica 

explica sobre a formação de conglomerados, ou seja, a racionalidade da sua criação 

e quais seriam os danos daí decorrentes. Nesse ponto, é importante trazer a distinção 

entre a abordagem americana e a europeia. Entendido o panorama tradicional, será 

apresentado o contexto dos conglomerados digitais e o que se tem discutido sobre o 

seu impacto na análise concorrencial.  

 

5.4. Formação de conglomerados – entendimento tradicional  

 

Na visão tradicional, conforme leciona Hovenkamp, a lógica por trás de 

conglomerados seria decorrente da criação de eficiências, de modo que quanto mais 

próximos e inter-relacionados fossem os produtos ou serviços objetos do negócio 

proposto, maior seria a eficiência dali decorrente.84 Entende-se que haveria três 

                                                   
84 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 558.  
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formas de formação de conglomerados: por extensão dos produtos, por extensão 

geográfica ou “outros conglomerados”, que seria a união de empresas que não 

possuem nenhuma relação entre as suas atividades.85  Por sua  vez, Hovenkamp 

defende que, por definição, a formação de conglomerados não envolveria a união de 

empresas concorrentes, ou que tivessem atuação em diferentes elos de uma mesma 

cadeia produtiva, de tal modo que a eficiência produzida por meio dessas operações 

não criariam eficiências na mesma proporção que ocorreria em casos de 

sobreposições horizontais ou de integrações verticais.86  

 

Um outro pronto que também justifica a presença de formação de 

conglomerados, segundo o mesmo autor, diz respeito à possibilidade de 

financiamento entre as diferentes linhas de negócio, explicando ainda que a 

diversificação seria uma forma de diminuição de exposição ao risco enfrentado pelas 

empresas.87  

 

Apesar de criarem eficiências, o mesmo autor aponta que os conglomerados 

poderiam representar três diferentes formas de dano concorrencial: (i) reciprocidade 

(“reciprocal dealing”), (ii) alavancagem e possibilidade de venda casada, e (iii) preços 

predatórios, deep pocket e o aumento das barreias à entrada de competidores. A 

definição de cada um dos tipos de dano será abordada nos parágrafos seguintes.  

 

Em primeiro lugar, e resumidamente, a teoria do dano baseado na 

reciprocidade se refere à possibilidade de um “comprador exercer, de maneira ilegal,  

o seu posicionamento econômico em um mercado para conseguir coercitivamente 

uma vantagem competitiva em um outro mercado”.88 Ainda, de acordo com 

                                                   
85 GOLDBERG, Lawrence G. The Effect of Conglomerate Mergers on Competition. The Journal of Law 
& Economics 16, no. 1, 1973, p. 137. Disponível em: <www.jstor.org/stable/724829>. Acesso em 13 de 
novembro de 2019.  
86 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 559.  
87 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 560.  
88 CAVANAGH, Edward D. Reciprocal Dealing: A Rebirth. St. John’s Law Review, [s. l.], n. Issue 4, p. 
633, 2001. Disponível em:  
<http://search.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journ
als.stjohn75.51&lang=pt-br&site=eds-live>. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
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Hovenkamp, a prática de reciprocidade poderia facilitar a discriminação de preço ou 

ser uma forma de evitar a aplicação de preços estabelecidos via regulação.89  

 

Em segundo lugar, na alavancagem e a possibilidade de prática de venda 

casada, a ideia é que um possível monopolista em um mercado usaria do seu poder 

nesse mercado para alavancar a venda de um produto localizado em um mercado 

complementar, fazendo isso por meio da venda casada.90 Ou seja, somente seria 

possível vender determinado produto A, caso ele seja adquirido junto com o produto 

B, por exemplo.  

 

Por fim, a aplicação de preços predatórios seria realizar a venda aplicando um 

preço abaixo do seu próprio custo de produção, e isso só seria possível pois, segundo 

Hovenkamp, a empresa resultante da aquisição/fusão, e atuante em diversas linhas 

de negócio, teria capacidade econômica (deep pocket) para vender abaixo do custo 

por um longo período de tempo até que pudesse diminuir a concorrência no 

mercado.91 No entanto, segundo entendimento comum na doutrina, a caracterização 

exata da prática de preços predatórios é relativamente complicada, conforme as 

palavras de Hovenkamp92 

 

[...] além de extremamente difícil de identificar, também é 
relativamente incomum. Uma regra muito dissuasória tende a 

desencorajar políticas de preço agressivas, o que faz os consumidores 
pagarem um elevado preço. Por outro lado, uma regra pouco 
dissuasória pode ser permissiva com algumas instâncias de predação. 
Porém, o custo social desses “falsos negativos” é muito 
provavelmente bastante inferior que o custo social dos “falsos 
positivos”. A jurisprudência do antitruste possui inúmeros exemplos 
de condutas que poderiam muito bem ter sido anticompetitivas, 
entretanto não haveria tal certeza a ponto de arriscar a incorrer num 

                                                   
89 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 561. 
90 CARLTON, Dennis W.; WALDMAN, Michael. Upgrades, Switching Costs and The Leverage Theory 
of Tying. The Economic Journal, vol. 122, no. 561, 2012, p. 675. Disponível em: 
<www.jstor.org/stable/41494842>. Acesso em 13 de novembro de 2019.  
91 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 564.  
92 HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise: principle and execution. 2008. Conforme citação 
feita na Nota Técnica N. 79/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE no Procedimento Preparatório n. 
08700.002066/2019-77 (Representadas: Itaú Unibanco S.A. e Redecard S.A.). Disponível em: 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea
YicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPqoKzQB3G0cNz7HkdO5b-
r6RW7SpqEHYBAEzR9KjxfOLTCuPFHxPwAK_jIj5SKxOsZeiKUh74305enXDdqq2_u>. Acesso em 15 
de novembro de 2019.  
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custo público de uma condenação que pudesse impedir uma conduta 
socialmente benéfica. 
A Economia fornece uma série de teorias sobre preços predatórios. 
Entretanto, o problema inerente a muitas delas é que nem mesmo um 
economista capacitado pode “tocar a fita ao revés”. Ou seja, ao tempo 
em que pode ser fácil modelar uma determinada estratégia 
anticompetitiva de preço predatório, é muito difícil analisar um dado 
conjunto de práticas de precificação ou resultados e 
desconsiderar (para fins de punição) as práticas procompetitivas 
ou que não representam dano em termos concorrenciais. (grifos 

adicionados) 

 

Por sua vez, Hovenkamp explica que o aumento das barreiras à entrada de 

novos competidores ocorreria por conta da diferenciação de produtos, estratégia que 

seria potencializada no caso de conglomerados, tendo em vista a sua atuação em 

diferentes linhas de negócio.93 

 

Nos Estados Unidos, apesar de haver teorias do dano relacionadas à formação 

de conglomerados, ocorre uma postura mais leniente em relação a esse tipo de 

formação. Segundo Kolasky, somente haveria preocupação concorrencial e possível 

intervenção das autoridades de defesa da concorrência no caso de aquisições/fusões 

de potenciais competidores94, no entanto, ele destaca que, nesse caso, o 

enquadramento mais correto seria de uma sobreposição horizontal, devendo ser 

analisada sob esse prisma. Nesse mesmo sentido, Devlin95 explica que “A formação 

de conglomerados [...] não tem potencial para efeitos unilaterais ou coordenados 

de preço e não têm objeto de preocupação antitruste nos EUA nesta geração.” 

(grifos adicionados) 

 

O autor continua explicando que, como a formação de conglomerados não está 

diretamente relacionada com a aquisição de poder de mercado, isso não 

desencadearia a análise das autoridades de defesa da concorrência. Além disso, essa 

                                                   
93 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy: the law of competition and its practice. 3ª ed. 
Thomson, 2005, p. 564. 
94 KOLASKY, William J. Conglomerate Mergers and Range Effects: It's a Long Way from Chicago to 
Brussels. Address before the George Mason University Symposium, 2001, p. 2.  
95 DEVLIN, Alan James. Antitrust in an Era of Market Failure. Harvard Journal of Law and Public Policy, 
Vol. 33, p. 557, 2010, p. 35. Disponível em: 
 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429539>. Acesso em 15 de novembro de 
2019.  
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abordagem aconteceria especialmente em contextos em que é muito relevante a 

questão da eficiência alocativa.96  

 

Por outro lado, apesar da Comissão Europeia aparentemente considerar as 

mesmas teorias de danos para a análise de conglomerados, ela possui uma atitude 

menos leniente em relação a essa formação de negócios. Exemplos da diferença 

entre uma atitude mais leniente e outra mais proativa em relação aos eventuais danos 

que podem ser causados pela formação de conglomerados podem ser encontrados 

nas análises de: GE/Honerywell,97 Qualcomm/NXP Semiconductors, Luxottica/Essilor. 

A semelhança entre essas operações é que todas tiveram que ser notificadas em 

ambas as jurisdições, no entanto, elas tiveram níveis de análise e resultados 

distintos.98  

 

Resumidamente, enquanto os casos notificados na jurisdição americana 

tiveram aprovações mais céleres e, de maneira geral, sem imposições para a 

aprovação, por outro lado, na Comissão Europeia elas geraram uma investigação 

mais aprofundada sendo somente aprovadas mediante algumas restrições.99 

 

Diante do exposto, é possível notar a diferença de postura das principais 

autoridades de defesa da concorrência no que tange aos aspectos ligados à  

aquisições/fusões que podem levar à formação de conglomerados, ponto relevante, 

uma vez que uma das investigações por parte das autoridades americanas é 

justamente o oferecimento do bundle de serviços, propiciado por meio do da atuação 

em diferentes linhas de negócio.  

 

5.5. Formação de conglomerados – um possível entendimento para os 

mercados digitais  

 

                                                   
96 Ibidem.  
97 KOLASKY, William J. Conglomerate Mergers and Range Effects: It's a Long Way from Chicago to 
Brussels. Address before the George Mason University Symposium, 2001.  
98 RAPTIS, Maria; VANDENBORRE, Ingrid; GOETZ, Thorsten C.; HAIMI, Justine M. Novel Theories 
Emerge in Merger Enforcement. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates. 2018. 
Disponível em: <https://www.skadden.com/insights/publications/2018/01/2018-insights/novel-theories-
emerge-in-merger-enforcement>. Último acesso em 17 de novembro de 2019.  
99 Ibidem.   
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Feita a conceituação tradicional para a teoria do dano na formação de 

conglomerados, é necessário realizar uma análise sobre o surgimento de uma 

potencial nova teoria de dano (ou ao menos uma nova variável) na análise de 

mercados digitais. Essa nova perspectiva sobre os mercados digitais é uma hipótese 

que pode explicar o porquê das investigações contra a Amazon terem começado 

apenas recentemente, inclusive por parte das autoridades americanas que até então 

se mantiveram silentes para boa parte dos casos de formação de conglomerados. 

Como será demonstrado abaixo, há uma importante conexão entre o desenvolvimento 

dos conglomerados digitais e os dados.  

 

O presente tópico buscará demonstrar se realmente há uma tendência de 

formação de conglomerados digitais, o que aparenta ser o oposto ao que ocorre nas 

indústrias mais tradicionais. Feito o panorama de tendência, é importante entender se 

a formação de conglomerados digitais obedece a mesma racionalidade dos 

conglomerados tradicionais, ou se novas variáveis deverão ser levadas em 

consideração, tendo em vista a mudança na dinâmica operacional. Depois de se 

compreender a lógica de formação de conglomerados digitais, será apresentado como 

isso se enquadra ou não às teorias tradicionais de danos em conglomerados. Com 

base nisso, a ideia é tentar traçar uma resposta que possa explicar a abertura das 

investigações contra a Amazon somente em 2018/2019.  

 

De acordo com um estudo realizado pelo Freedom Lab100, ao contrário do que 

está acontecendo em indústrias tradicionais, em que boa parte dos conglomerados 

está se segregando de modo a criar companhias “puras” (ou “pure play companies”), 

as empresas do mundo digital estão cada vez mais agregando novas e inovadoras 

empresas, de modo a adicionar diferentes frentes de negócios. Tal tendência também 

foi noticiada na The Economist101, em que se explica que, de acordo com um estudo 

feito pela consultoria Bain, a atividade de M&A (ou fusões e aquisições) em 2018 foi 

dominada por “operações que levam as empresas para novas linhas de negócios, ao 

invés daquelas que formam escalas e que geram sinergias”102.  

                                                   
100 FREEDOM LAB. The rise of digital conglomerates, No.136. 2018. Disponível em: 
<http://freedomlab.org/the-rise-of-digital-conglomerates/>. Acesso em 15 de novembro de 2016.  
101 SCHUMPETER. Conglomerates will never die out, but their form is evolving. The Economist. 
Disponível em:  <https://www.economist.com/business/2019/02/21/conglomerates-will-never-die-out-
but-their-form-is-evolving>. Acesso em 15 de novembro de 2019.  
102 Ibidem.  
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Sabendo que a tendência é de criação de conglomerados digitais, e que a 

Amazon possui essa característica (por meio de um dos seus pilares de 

desenvolvimento que é a diversificação), faz-se necessário entender o panorama que 

os acadêmicos têm traçado para a tendência de formação de conglomerados digitais 

e de que modo será necessário reavaliar ou adaptar a teoria de danos para os 

conglomerados digitais, tendo em vista que a dinâmica de funcionamento das 

empresas da economia digital tendem a ser um pouco distintas daquelas da indústria 

tradicional.    

 

Em primeiro lugar, é importante delinear se houve alguma mudança 

significativa na racionalidade para a formação de conglomerados, tendo em vista a 

mudança na dinâmica operacional entre empresas tradicionais e digitais.  

 

A racionalidade por trás da criação de conglomerados digitais pode ser 

explicada por meio de diferentes visões complementares. No primeiro caso, que é a 

visão defendida por Yong Lim, ele explica que, por um lado, a visão tradicional 

sustentava que os conglomerados se justificavam por conta da criação de eficiências 

e sinergias, além de, por meio da diversificação, diminuir a exposição ao risco das 

empresas. Por outro lado, para os conglomerados da economia digital, o motivo seria 

uma certa apreensão de serem substituídos por um novo negócio disruptivo103, ou 

ainda nas palavras do próprio autor “In today’s digital era, conglomeration seems to 

be pursued more in fear of displacement rather than business cyclicality, akin to a 

hedge against missing out on the “next new thing” coming out of disruptive 

Technologies”104-105 (grifos adicionados). Além disso, também segundo o autor, a 

atuação em diferentes frentes de negócio seria “a part of a strategy to broaden the 

breadth and scope of a customer’s engagement with the firm, by inducing them to 

                                                   
103 LIM, Y. Tech wars/ return of the conglomerate/ Throwback or dawn of a new series for competition 
in the digital era? 2017, p. 10.  
104 Ibidem.  
105 Essa lógica apontada por Lim poderia levantar o debate sobre as killer acquisitions. No entanto, pelo 
menos a partir de uma análise inicial das aquisições feitas pela Amazon, haveria uma certa dificuldade 
em se sustentar tal tese, uma vez que apesar de muitas vezes ocorrer a aquisição de uma startup 
inovadora, os projetos tendem a continuar serem desenvolvidos – o que não seria o caso de uma killer 
acquisition propriamente dita.  
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continuously interact with the firm over the course of their daily activities through an 

array of products and services”106 (grifos adicionados).  

 

Por conta disso, como ele explica, a partir da vasta interação dos clientes com 

as diferentes linhas de produtos e serviços, a empresa conseguiria coletar ainda mais 

dados dos clientes, de modo a conseguir insights valiosos sobre o perfil de cada 

usuário.107 Ou seja, a atuação de uma mesma empresa (que atua na economia digital) 

em diversas frentes permite com que ela consiga traçar o perfil do seus usuário 

(padrão de uso, interesses, gostos e etc) a partir de diferentes inputs, possivelmente 

criando um perfil mais fidedigno. Ainda, de acordo com o supramencionado estudo do 

Freedom Lab, seria uma forma de fortalecer os ecossistemas digitais criados pelas 

empresas de tecnologia.  

 

Adiciona-se que a presença de ecossistemas digitais criados por essas 

empresas se apresenta como um ponto relevante de distinção entre as empresas da 

indústria tradicional e as da economia digital. Nesse sentido, o relatório feito pela 

Comissão Europeia, Competition Policy for the Digital Era, já passou a reconhecer que 

para além da forte presença de plataformas, a concorrência na nova era também seria 

entre diferentes ecossistemas digitais, conforme é possível extrair do trecho abaixo  

 

Beyond platforms, competition in the digital economy is also 
increasingly a competition between ecosystems. Hardware and 
software are increasingly integrated, Internet of Things devices 
connect to online services and a few large tech companies offer a very 
broad range of services often fairly integrated with one another. For 
instance, when buying a phone today you “buy into” a large ecosystem 
that includes for example not only the operating system, a marketplace 
for applications, a payment system and a cloud service, but also a 
range of smart home applications and other devices. Similarly, a single 
log-in gives you access to a large range of online services such 
as watching videos, sending e-mails, buying books, playing 
games, online storage, maps, and communication systems108. 
(grifos adicionados)  

                                                   
106 LIM, Y. Tech wars/ return of the conglomerate/ Throwback or dawn of a new series for competition 
in the digital era? 2017, p. 11.  
107 Ibidem. 
108 CRÉMER, Jacques; MONTJOYE, Yves-Alexandre; SCHWEITZER, Heike. Competition policy for the 
digital era. 2019. Disponível em: 
 <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>. Acesso em 16 de 
novembro de 2019.  

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
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Diante dessa definição, e tendo em vista que a Amazon, para além do 

marketplace, também oferece hardwares (Kindle e o Amazon Echo, por exemplo), 

programas de streaming de vídeo, música e videogames, venda e aluguel de livros, 

entre várias outras linhas de negócio que são oferecidas por meio de um único login, 

temos que é possível a aplicação do conceito de ecossistemas digitais para a análise 

em questão, e que também se coaduna com a ideia de formação de conglomerados 

digitais.  

 

Para além da apreensão de serem substituídos por novas empresas disruptivas 

e da captação de dados como forma de aumentar o nível de engajamento dos 

usuários, a segunda visão que explica a racionalidade da formação de 

conglomerados/ecossistemas digitais é dividida em duas perspectivas de análise que 

abrangem o lado da oferta e o lado da demanda.   

 

De acordo com o estudo Digital Conglomerates and EU Competition Policy,109 

sob a perspectiva da oferta, a racionalidade para a formação de conglomerados se 

pautaria nas “relevantes economias de escopo para o desenvolvimento de produtos e 

serviços, e que seria um elemento chave para entender a diversificação das 

empresas”110. Nesse sentido, os autores explicam que o modelo digital permite que 

um mesmo insumo, ou resultado de um processo criativo, possa ser usado para o 

desenvolvimento de outros produtos e serviços, sendo que isso só seria possível 

devido à capacidade de design modular desse novo ambiente111. Como exemplo, 

autores citam que, em um primeiro momento, a plataforma desenvolvida pela Amazon 

permitiu que ela fosse capaz de operar o e-commerce e realizar entregas a nível 

mundial. Já em um momento posterior, a mesma plataforma também foi meio de 

distribuição para os serviços de streaming de vídeos e músicas, por exemplo.112  

                                                   
109 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
2019, p. 9.  Disponível em: < https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-
policy>. Acesso em 16 de novembro de 2019.  
110 Ibidem.  
111 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
2019, p. 9 - 11.  Disponível em: < https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-
policy>. Acesso em 16 de novembro de 2019. 
112 Ibidem, p. 10.   

https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-policy
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Na toada da possibilidade de compartilhamento de um mesmo insumo entre as 

diferentes linhas de negócio, os autores fazem um destaque especial para os dados 

como um elemento intercambiável no desenvolvimento de produtos.113 Nesse sentido, 

os autores explicam que “a possibilidade de coletar um volume considerável de dados 

dos consumidores pode afetar os incentivos para a empresa desenvolver novos 

produtos”114. Ainda, os autores do supramencionado estudo trazem uma análise 

realizada por Prufer e Schottmuller em que eles traçam um modelo em que é possível 

extrair a relação de que a capacidade de coletar dados dos clientes, faz com que o 

custo marginal de inovação seja reduzido.115 Os autores destacam ainda, que em 

consonância com o entendimento de Lim, a diversificação permitiria a coleta de dados 

complementares dos usuários, o que poderia ainda ser uma forma de conseguir 

melhor monetizar os insights vendidos às empresas que vendem anúncio online.  

 

Por sua vez, pelo lado da demanda, os autores do estudo Digital 

Conglomerates and EU Competition Policy explicam que haveria sinergias por conta 

da diversificação caso houvesse a possibilidade one stop shop, ou por meio da 

interligação entre os serviços do ecossistema. Nesse caso, isso poderia ocorrer por 

meio de bundling ou pela criação de uma ligação entre os diferentes produtos (mesmo 

que eles não sejam necessariamente relacionados), como forma de aumentar a sua 

complementariedade.116    

 

Diante do exposto, entende-se que as motivações para formação de 

conglomerados em mercados tradicionais são ligeiramente distintas da formação em 

conglomerados digitais, isso porque o modelo digital possibilita uma forma de atuação 

mais fluída, havendo a presença de fortes efeitos de rede, com possibilidade de 

inovação e criação menos custosa do que ocorreria na indústria tradicional. Além 

                                                   
113 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
2019, p. 11.  Disponível em: < https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-
policy>. Acesso em 16 de novembro de 2019.  
114 Ibidem.  
115 PRÜFER, Jens; SCHOTTMULLER, C. Competing with Big Data. Tilburg: CentER, Center for 
Economic Research. 2017. Op cit BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates 
and EU Competition Policy. 2019, p. 11.  Disponível em: <https://www.cerre.eu/news/digital-
conglomerates-and-eu-competition-policy>. Acesso em 16 de novembro de 2019. 
116 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
2019, p. 12-13.  Disponível em: < https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-
policy>. Acesso em 16 de novembro de 2019. 
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disso, a presença e coleta constante de dados modifica o próprio processo de 

desenvolvimento competitivo da empresa, o que não era um fator tão relevante, ou 

possível de captação, na indústria tradicional – principalmente no que diz respeito ao 

entendimento sobre o padrão de comportamento dos usuários.  

 

Feita a análise da racionalidade que motiva a formação de conglomerados 

digitais, é necessário apontar quais são os possíveis impactos dessa nova dinâmica 

na análise de potenciais danos decorrentes de conglomerados digitais.  

 

Apesar de ainda não se ter um entendimento consolidado sobre quais seriam 

as possíveis teorias de danos aplicáveis aos conglomerados digitais (conforme 

reconhecido pelo próprio estudo Competition policy for the digital era117), é necessário 

apresentar um panorama sobre o que se tem discutido a respeito do assunto. Há dois 

pontos que geralmente são levantados quando se fala em formação de 

conglomerados digitais: o primeiro diz respeito à aquisição, por meio das grandes 

empresas de tecnologia, de potenciais competidores que oferecem algum tipo de 

serviço complementar (ou possivelmente concorrente) ao que já é oferecido dentro 

daquele ecossistema, e o segundo está relacionado com a eventual dominância 

daquele próprio conglomerado ou ecossistema digital. Diante disso, e por entender 

que, no caso da Amazon, a formação do seu conglomerado foi muito decorrente de 

desenvolvimento orgânico (apesar de não se desconsiderar que também ocorreram 

aquisições ao longo da história), o primeiro assunto levantado acima não será 

abordado para o desenvolvimento da presente discussão.  

 

No contexto de plataformas e ecossistemas digitais (por meio da formação de 

conglomerados), que é o caso em questão, entende-se que seria provável ocorrer 

potencial abuso de posição dominante. Isso porque plataformas e ecossistemas 

digitais são altamente beneficiados por economias de escopo e fortes efeitos de rede. 

Por conta disso, em primeiro lugar, conforme descrito no estudo Competition Policy 

for the Digital Era, as teorias de danos aplicáveis ao assunto ainda seriam muito 

                                                   
117 CRÉMER, Jacques; MONTJOYE, Yves-Alexandre; SCHWEITZER, Heike. Competition policy for the 
digital era. 2019, p, 126. Disponível em: 
 <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>. Acesso em 17 de 
novembro de 2019.  
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pautadas em eventual fechamento de mercado para concorrentes (atuais ou 

potenciais), em termos de acesso a insumos ou ao mercado em si.118  

 

Sobre o ponto dos insumos, pode-se considerar como insumo o acesso aos 

dados e às informações extraídas a partir deles. Ou seja, em tese, uma plataforma ou 

ecossistema dominante teria uma base de informações que permite o seu crescimento 

e desenvolvimento (de modo a entregar produtos e serviços que atendam às 

necessidades dos seus usuários). Por outro lado, um potencial concorrente não teria 

acesso, uma vez que haveria certa dificuldade em atrair usuários para a sua base. A 

dificuldade em atrair usuários para uma nova plataforma ou ecossistema decorre dos 

fortes efeitos de rede (ou como chamam “o problema do ovo e da galinha”, ou seja, 

para que um grupo entre para a plataforma, é necessário haver um número atrativo 

de usuários no outro lado da plataforma119). Além disso, a dificuldade de obter 

usuários ou de acessar o mercado também pode decorrer de estratégias de tying e 

bundling.  

 

De acordo com Eisenmann et al, uma plataforma dominante em um mercado 

poderia expandir para mercados complementares por meio de tying ou bundling dos 

produtos ou serviços complementares ao da sua atividade principal. Por meio dessa 

prática, ocorreria o que o autor chama de envelopment, que pode ser definido como 

“[...] entry by one platform provider into another’s market, combining its own 

functionality with the target’s in a multi-platform bundle that leverages common 

components and/or shared user relationships”120. Por conta desse movimento, a 

plataforma dominante poderia deter a entrada de um novo player (“A dominant firm 

                                                   
118 CRÉMER, Jacques; MONTJOYE, Yves-Alexandre; SCHWEITZER, Heike. Competition policy for the 
digital era. 2019, p, 116. Disponível em: 
 <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>. Acesso em 17 de 
novembro de 2019. 
119 CHOI, Jay Pil; JEON, Doh-Shin. A Leverage Theory of Tying in Two-Sided Markets. CESifo Working 
Paper Series No. 6073, 2016, p. 1. Disponível em: <https://www.tse-
fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2016/wp_tse_689.pdf>. Acesso em 17 de outubro de 
2019.  
120 EISENMANN, Thomas; PARKER, Geoffrey; VAN ALSTYNE, Marshall. Platform Envelopment. 2007, 
p. 1. Disponível em: 
 <https://pdfs.semanticscholar.org/7ad8/fcb272de54b32814cafa4f369712cdbbeacf.pdf>. Último 
acesso em 18 de novembro de 2019.  
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may also be able to weaken existing rivals or deter entrants in its own market by 

bundling a complement”121).  

Nesse aspecto, o estudo de Bourreau e De Streel122 destaca que  

One platform, the incumbent platform, also offers to the consumers a 
good that is essential (necessary) to use any platform. The incumbent 
has monopoly over the provision of this good, which it can tie with its 
platform product for consumers. If consumers could not multi-home, 

tying would immediately lead to tipping and lock-in: the 
incumbent’s platform would attract all consumers and the entrant 
platform would have no room to enter the market. The possibility of 
multi-homing thus limits a priori the ability of the incumbent to win the 
market. (grifos adicionados)  

 

Diante do exposto acima, pode-se dizer que as plataformas e os ecossistemas 

digitais tendem a adquirir poder de mercado, por conta dos fortes efeitos de rede e da 

possibilidade de se criar experiências cada vez mais completas e correspondentes às 

necessidades dos usuários, além da presença de economias de escala e de escopo, 

(o que não necessariamente era verdade para conglomerados tradicionais). Além 

disso, pode-se dizer que haveria uma tendência de lock-in ((ou seja, dificuldade que 

o usuário teria de sair daquele ecossistema digital) dos usuários aos ecossistemas e 

plataformas digitais.  

 

Diante da conceituação de conglomerados tradicionais exposta anteriormente,  

e sobre o que se tem entendido sobre conglomerados/ecossistemas digitais, podemos 

notar que, na questão da racionalidade para formação de conglomerados, há uma 

certa diferença entre o modelo tradicional e o digital que pode ser explicada diante da 

alteração da dinâmica presente em cada um desses contextos. Apesar disso, parte 

da teoria dos danos de conglomerados tradicionais também é encontrada na análise 

de conglomerados digitais, apesar do novo contexto contar com variáveis 

significativas que não poderiam ter sido previstas naquela época (ressalta-se: efeitos 

de rede e a importância dos dados e das informações derivadas).   

 

                                                   
121 EISENMANN, Thomas; PARKER, Geoffrey; VAN ALSTYNE, Marshall. Platform Envelopment. 2007, 
p. 13. Disponível em: 
 <https://pdfs.semanticscholar.org/7ad8/fcb272de54b32814cafa4f369712cdbbeacf.pdf>. Último 
acesso em 18 de novembro de 2019.  
122 BOURREAU, Marc; DE STREEL, Alexandre. Digital Conglomerates and EU Competition Policy. 
2019, p. 17.  Disponível em: < https://www.cerre.eu/news/digital-conglomerates-and-eu-competition-
policy>. Último acesso em 18 de novembro de 2019.  
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6. CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, é possível concluir que apesar da teoria tradicional sobre 

integração vertical e formação de conglomerados conseguir, parcialmente, descrever 

os danos também em contextos digitais, essa nova realidade apresenta duas novas 

variáveis relevantes e que implicam em uma certa necessidade de se reavaliar os 

possíveis danos no contexto dos mercados digitais, quais sejam: (i) a importância dos 

efeitos de rede, e (ii) das informações derivadas a partir dos dados. 

 

Por meio dos efeitos de rede, no contexto do que foi apresentado no capítulo 

sobre verticalização, entendeu-se que ele poderia servir como um próprio mecanismo 

de controle sobre potenciais condutas tidas como anticompetitivas por parte da 

plataforma – tendo em vista a necessidade de se equilibrar dois grupos 

interdependentes. Já no capítulo sobre conglomerados, os efeitos de redes estariam 

relacionados a um potencial fortalecimentos dos efeitos de lock-in (ou seja, dificuldade 

que o usuário teria de sair daquele ecossistema digital). No que tange a questão dos 

dados, tanto no contexto da verticalização, quanto no de formação de conglomerados, 

eles são tidos como fatores competitivos importantes. 

 

Sendo assim, diante das características intrínsecas da dinâmica dos mercados 

digitais, e que não estavam presentes no momento de formação das teorias 

tradicionais de análise de danos, entende-se que a hipótese levantada foi 

parcialmente confirmada por meio do presente trabalho. No entanto, por ainda não se 

ter um entendimento consolidado a respeito da extensão de potenciais danos 

envolvendo os mercados digitais (especificamente sobre efeitos de redes e os dados), 

as atuais investigações contra a Amazon podem ser utilizadas como meios para se 

aprofundar o entendimento a respeito. Ressalta-se que eventuais medidas 

interventivas devem ser ponderadas com a própria dinamicidade do mercado, 

evitando-se medidas que poderiam criar um desincentivo de desenvolvimento das 

empresas do mundo digital.  

 

Além disso, não se descarta também uma mudança na própria política 

concorrencial, ou seja, uma política pautada em maior escrutínio das grandes 

empresas de tecnologia – nos Estados Unidos sendo encabeçado por Donald 
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Trump123 e a possível candidata à presidência, Elizabeth Warren124, e na União 

Europeia por meio de Margrethe Vestager125.  
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23/u-s-opens-probe-of-online-platforms-over-competition-harm>. Acesso em 18 de novembro de 2019.  
124 WARREN, Elizabeth. Here’s how we can break up Big Tech. Disponível em: 
<https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c>. Acesso 
em 18 de novembro de 2019.  
125 SATARIANO, Adam. Europe’s Margrethe Vestager Takes a Rare Step Toward Big Tech. The New 
York Times. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/10/16/business/-big-tech-europe-
antitrust.html>. Acesso em 18 de novembro de 2019.  
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