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RESUMO
TEODORO, Giovana F. Regulação, Concorrência e Mercado de Mídia no Brasil: A
Internet como Porta de Reentrada para o Direito Econômico. 2019. 128 p. Dissertação
de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Sob a perspectiva do direito econômico enquanto técnica jurídica capaz de constantes
adaptações para disciplinar estruturas econômicas também em transformação, este trabalho
propõe a utilização da agenda do direito econômico para a Internet como ponto de partida
para a elaboração de uma política econômica para o mercado de mídia brasileiro em sua
totalidade, incluindo a “velha” e a “nova” mídia. Ao identificar que os meios de
comunicação digitais retomam e reforçam desafios de adaptabilidade que tanto o direito
antitruste quanto a intervenção regulatória tiveram dificuldade de superar já no contexto da
mídia tradicional, a pesquisa busca demonstrar como soluções compartilhadas para o
enfrentamento da concentração econômica na mídia e na Internet no Brasil podem ser
elaboradas a partir da experimentação e da reformulação de paradigmas jurídicos de acordo
com especificidades comuns a esses mercados, como a dificuldade de delimitar mercados
relevantes, a complexidade do conceito de bem-estar do consumidor diante da relevância
democrática do acesso à informação e do pluralismo de ideias, as dinâmicas de “preço-zero”
e a necessidade de contar com um aparato normativo flexível o suficiente para que o
interesse público prevaleça sobre o poder econômico privado concentrado que se reinventa
e se perpetua em movimentos cíclicos no setor. A partir de tais sobreposições entre as
demandas da Internet e do sistema de mídia como um todo para a aplicação eficaz do direito
econômico e de seu potencial transformador, o trabalho conclui que a Internet permite não
apenas a atualização do debate sobre a disciplina estatal das estruturas econômicas do
mercado de mídia brasileiro, como também oferece uma janela de oportunidade singular
para que o direito econômico reafirme sua posição dialética e relevante em face do mercado
de mídia que, até aqui, se consolidou à revelia da elaboração de uma política econômica para
as comunicações no Brasil.

Palavras-chave: mídia; Internet; concentração econômica; defesa da concorrência;
regulação.
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ABSTRACT
TEODORO, Giovana F. Regulation, Competition and Media Markets in Brazil: The
Internet as a Reopened Door to Economic Law. 2019. 128 p. Masters
Dissertation – Faculty of Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019.

Based on the idea of economic law as a legal tool capable of continuous adaptation in order
to rule over economic structures which are also in transformation, this dissertation suggests
using the economic law agenda for the Internet as starting point for conceiving a political
economy for the Brazilian market as a whole, comprising both the “old” and the “new”
media. As it identifies that digital media outlets reinstate and reinforce the adaptability
challenges that both antitrust and economic regulation have struggled to overcome in the
context of traditional media, the research aims to demonstrate how shared solutions to face
economic concentration in the media and in the Internet in Brazil can be articulated from
experimentation strategies and based on the reformulation of legal paradigms according to
the specificities that are common to both environments, such as the difficulty of defining
relevant markets, the complexity of the consumer welfare standard given the democratic
relevance of access to information and pluralism, zero-price market dynamics, and the need
to have a legal framework that is flexible enough to allow the public interest to prevail over
the concentrated (private) economic power that reinvents and perpetuates itself in cyclical
patterns within the media industry. Based on such overlapping requirements of the Internetbased media and the media outlets in general to allow an effective application of economic
law and the fulfillment of its transformative potential, the dissertation concludes that the
Internet not only triggers an updated debate of media policy in the Brazilian context, but also
offers a unique window of opportunity for economic law to reaffirm its dialectic and relevant
role in shaping the economic configuration of the Brazilian media market which, thus far,
has established itself in complete disregard of any kind of meaningful policymaking effort
to create a political economy plan for communications in Brazil.

Key-words: media; Internet; economic concentration; competition law; regulation.
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INTRODUÇÃO
De forma quase acidental, a dicotomia entre o “velho” e o “novo” revelou-se
como fio condutor do estudo aqui desenvolvido: a velha mídia, as novas plataformas digitais;
os novos questionamentos que a economia digital traz para a aplicação de velhos critérios do
direito antitruste; a velha resistência a novas formas de disciplina do poder econômico na
mídia. E, sobretudo: o novo olhar para o direito que pode oferecer uma solução
compartilhada para enfrentar os velhos e novos problemas do mercado de mídia brasileiro
— este trabalho tem como objetivo investigar o papel da Internet na redefinição da relação
entre o direito econômico e o mercado de mídia no Brasil. Apesar de ainda trazer o fetiche
do novo, o debate sobre a disciplina da Internet pelo direito econômico parece trazer alguns
velhos problemas que não foram enfrentados pelo direito econômico no contexto da mídia
tradicional e, ao ressurgirem no contexto pós-Internet, podem reinaugurar o debate sobre a
elaboração de uma política econômica nacional para as comunicações.
Como sugerem Meinrath, Pickard e Losey ao avaliarem o cenário norteamericano de formulação de políticas públicas para os meios de comunicação, estabelecer o
paralelo entre os desafios do policymaking no contexto da mídia tradicional e da Internet não
é algo novo. No entanto, devemos atentar à oportunidade de significativo aprendizado
institucional quando o mesmo paralelo é estabelecido entre as falhas na formulação de
políticas regulatórias para a mídia e os desafios regulatórios hoje postos para que a Internet
desenvolva todo o seu potencial democrático:
Many have analogized the Obama administration's treatment of the Internet
to circumvent traditional media to Franklin Delano Roosevelt's (FDR) use of
radio during his fireside chats. However, many forget the more cautionary
tale that this historical parallel exemplifies: FDR failed to seize the initiative
to set the new media of broadcasting on a democratic course when he had a
chance. As a result, the broadcast media became not only largely
commercialized, but also largely inoculated against public interest regulation,
never reaching its full democratic potential. To avoid a similar fate, we
suggest a list of policy recommendations to steer our new digital potentials
toward more democratic ends.1
1

MEINRATH, Sascha D. et al. Digital feudalism: Enclosures and erasures from digital rights
management to the digital divide. In: Advances in computers, vol. 81, Elsevier, 2011, p. 464. Note-se que
embora também de caráter propositivo, as recomendações deste trabalho debruçam-se sobre ferramentas
específicas, notadamente a regulação e, sobretudo, o direito antitruste, justtamente na medida em que estas se
relacionam com a retomada do direito econômico e sua dinâmica particular para disciplinar o mercado de mídia
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Por englobar ainda mais esferas econômicas, políticas e sociais do que a
mídia tradicional,2 a Internet assumiu relevância suficiente para tornar inadiável o debate
sobre a disciplina de suas plataformas pelo direito econômico. Ocorre que o aproveitamento
desse debate para discutir o papel do direito na efetivação de uma política econômica para a
comunicação não é automático, apesar dos pontos de aproximação entre mídias digitais e
não-digitais.3 Ao contrário: há correntes argumentativas que sugerem que a Internet
representaria a superação da pauta pela intervenção da regulação econômica e da defesa da
concorrência no mercado de mídia.4 O diagnóstico do presentte trabalho é outro: a Internet
oferece uma oportunidade para rever o papel do direito econômico nos meios de
comunicação e corrigir o percurso que o afastou do mercado de mídia – isto é, o processo
até aqui estagnado de formulação de uma política econômica para os meios de comunicação
no Brasil poderia valer-se da Internet como porta de reentrada para o direito econômico nesse
mercado.

brasileiro. Recomendações sobre o amplo espectro de políticas públicas que são necessários para a definição
da política econômica para a mídia ultrapassam o escopo do presente trabalho.
2

Ver, nesse sentido, as considerações de Eugênio Bucci em A internet não é um meio de comunicação, O
Estado de São Paulo, 20 de outubro de 2011, p. A2. Nas palavras do autor, “Para efeitos da regulamentação e
da regulação, a internet não cabe num regime. Ela é capaz de abrigar tantos regimes quanto a própria vida em
sociedade - e, assim como a vida em sociedade, é maior que o direito positivo.” Ver também as observações
de Cesar Bolaño sobre o papel da Internet na indústria cultural: “The Internet is not only an information and
communications technology (ICT), nor it is not only some kind of new industry, but actually it is a space for
the convergence of all industrialized cultural production. The Internet is the result of the development of new
technologies and its interpretation through global expansion.” BOLAÑO, Cesar e VIEIRA, Eloy. The Political
Economy of the Internet: Social Networking Sites and a Reply to Fuchs. Television & New Media, Sage
Publications, 2014. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1527476414527137
3

Como afirma Tim Wu, a mídia tradicional já trazia em suas relações de consumo o “mercado de atenção” que
hoje caracteriza de forma mais evidente as relações de consumo dos usuários de plataformas online. A falha
do antitruste em incorporar a análise da concorrência por atenção seria, também, um ponto em comum entre
os dois tipos de indústria: “Many of the leading firms in the technology and media industries – Facebook,
Google, the major television networks, and others – are driven by the attention brokerage (...). As large and
acquisitive companies, they are also subject to antitrust scrutiny. However, as already suggested, the tools
currently employed to try and understand the key issue of competitive effects are greatly hindered by a blind
spot for the attentional markets that these actors compete in.” WU, Tim. Blind Spot: The Attention Economy
and the Law, Antitrust Law Journal, 2017, pp. 24-25. Disponível em: https://scholarship.law.columbia.edu/
faculty_scholarship/2029
4

Na maioria dos casos, esses argumentos foram desenvolvidos em momento anterior à consolidação das superplataformas. Exemplo dessa perspectiva pode ser verificado na decisão da Suprema Corte dos EUA no caso
Reno v. American Civil Liberties Union de 1997. Segundo a opinião da Suprema Corte, “In Southeastern
Promotions, Ltd. v. Conrad, (...), we observed that ‘[e]ach medium of expression... may present its own
problems.’ Thus, some of our cases have recognized special justifications for regulation of the broadcast media
that are not applicable to other speakers (...) the Court relied on the history of extensive Government regulation
of the broadcast medium (...) the scarcity of available frequencies at its inception (...) and its ‘invasive’ nature
(...) Those factors are not present in cyberspace.” (§869).
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Não raro o sucesso da intervenção de políticas públicas no domínio
econômico requer uma janela de oportunidade.5 No caso do mercado de mídia, como sugere
Robert McChesney, essa dinâmica é pautada por dois conceitos específicos: a política
econômica da comunicação6 como base normativa para confrontar a distribuição de poder
econômico nos sistemas de mídia e o conceito de momentos cruciais7 como conjunto de
circunstâncias que define a janela de oportunidade em questão.8
Segundo McChesney, a política econômica da comunicação teria duas
frentes: (i) exame dos arranjos institucionais e estruturais que definem o mercado de mídia
e o lugar da ação estatal nesse mercado, analisando como esses fatores definem o papel dos
meios de comunicação na sociedade; e (ii) estudo de como as políticas públicas para a
comunicação têm sido debatidas e formuladas, com ênfase na análise histórica de como essas
políticas e sistemas de mídia foram estabelecidos ao longo do tempo.9 O autor afirma que,
em função dessas características, a política econômica da comunicação é instrumento
indispensável para entender como a Internet se desenvolveu na arena dos meios de
comunicação, as principais questões a serem resolvidas e quais alternativas (em termos de
políticas públicas) permanecem disponíveis. Desse modo, embora não ofereça a resposta

5

KINGDON, John W., e James A. Thurber. Agendas, alternatives, and public policies, vol. 45. Boston:
Little Brown, 1984, pp. 165 e seguintes. Na definição dos autores, essa janela de oportunidade pode ser
compreendida como “a favourable institutional, politcal and sometimes ideological setting that provides a
temporary opening for affecting policy change”.
6

Para uma das primeiras discussões desse conceito, ver SMYTHE, Dallas W. On the Political Economy of
Communications. Journalism Quarterly, 37(4), 1960. Na época, Smythe introduziu seu artigo justamente
pontuando a dificuldade de abordar o mercado de mídia sob a perspectiva econômica devido às especificidades
de seus produtos e formas de consumo: “the efforts to organize the field called ‘communications’ have been
made mostly by sociologists and psychologists. Economists have generally avoided the field. For this there
may be a number of explanations. Not the least probable is the fact that communications markets seldom exhibit
the characteristics for which theories appropriate to standardized commodity markets were designed. Not only
are communications markets oligopolistic; they deal in services, often of a subtle and fugitive kind, and difficult
to define.” Id., p. 563. Como será analisado nos tópicos 1.2 e 3.1 infra, o mercado de mídia permanece
desafiando os modelos de análise econômica tradicionais, exigindo de ferramentas como a defesa da
concorrência uma avaliação adaptada às particularidades das dinâmicas de preço e exercício de poder de
mercado verificadas nos meios de comunicação de massa.
7

“Critical junctures”, no termo em inglês. O conceito já havia sido discutido no contexto de políticas para o
mercado de mídia em trabalho anterior de McChesney: MCCHESNEY, Robert W. Communication
revolution: Critical junctures and the future of media. Nova York: New Press, 2007.
8

MCCHESNEY, Robert W. Digital disconnect: How capitalism is turning the Internet against democracy.
Nova York: New Press (edição digital), 2013, pp. 63-68.
9

Id., pp. 63-64.
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definitiva para o “problema da mídia”, a política econômica da comunicação seria o primeiro
passo para iluminar o caminho a ser percorrido no setor.10
Sobre a ideia de um “momento crucial” no mercado de mídia, o qual seria
favorável a mudanças mais substanciais no processo de elaboração de políticas públicas e
na definição do modelo de intervenção estatal nesse mercado em geral, McChesney define
três condicionantes: (i) surgimento de uma nova tecnologia que transforma o sistema de
comunicações existente; (ii) descrédito e/ou deslegitimação do conteúdo midiático,
sobretudo de caráter jornalístico; e (iii) crise política e institucional de grandes proporções
com fortalecimento de movimentos sociais pela reforma da ordem vigente.11
McChesney afirma que “momentos cruciais” para a definição de políticas econômicas para
o mercado de mídia tendem a ocorrer quando ao menos duas dessas condições estão
presentes e, com o avanço da “revolução digital” trazida pela Internet, a manifestação das
duas primeiras condições é evidente nos EUA, enquanto a terceira condição referente à
estabilidade da ordem política e social já se esboça no contexto norte-americano.12
A pesquisa aqui desenvolvida tem como ponto de partida o diálogo desses
conceitos com o mercado de mídia brasileiro, com algumas adaptações. 13 Primeiramente, há
significativa sobreposição entre os aspectos que são creditados a essa chamada “política
econômica da comunicação” e o debate sobre o papel do direito econômico no Brasil. Essa
aproximação fica ainda mais evidente se retomarmos a definição de Comparato para a
finalidade do direito econômico: “traduzir normativamente os instrumentos da política
econômica do Estado.”14 Nesse sentido, se é possível pensar em uma política econômica
para a mídia, esse debate passa pelo direito econômico, responsável por coordenar, no plano
jurídico, as respostas do Estado para esse domínio econômico específico.15

10

Id., p. 64.

11

Id., p. 67

12

Id., p. 68.

13

Como McChesney reconhece em nota introdutória, seu trabalho parte de referenciais norte-americanos,
embora boa parte das discussões levantadas ao longo do livro tenham aplicação global, sobretudo em face do
caráter transnacional das políticas para a Internet e a economia digital supranacional que ela promove.
MCCHESNEY, Digital Disconnect, op. cit., Prefácio.
14

COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito econômico, Revista dos Tribunais, ano 101, v.
923, 2012, p. 52. Para Comparato, essa finalidade é justamente o que permite definir o direito econômico como
disciplina autônoma.
15

Sobre a interdisciplinariedade da política econômica para a comunicação, incluindo o papel do Direito, ver
BOLAÑO, César. La centralidad de la Economía Política de la Comunicación (EPC) en la construcción del
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O papel do direito econômico no mercado de mídia está relacionado, ainda,
à capacidade de transformação institucional que ele comporta.16 Novamente, há aqui um
ponto de contato deste último com a ideia de política econômica da comunicação e seu
caráter também transformador, o qual se opõe à passividade de outras abordagens que não
enfrentam as estruturas do mercado de mídia criticamente, buscando sua transformação.
Como explica McChesney, a política econômica da comunicação é distinta de estudos
econômicos tradicionais ou do próprio direito das comunicações tradicional (“media law”)
justamente devido ao pensamento crítico que a ela é inerente:
[the] critical or explicit normative basis distinguishes it from related fields
(…) [which] regard themselves as neutral regarding the status quo, so they
give little critical thought to the system as a whole. This neutrality generally
resolves into a tacit acceptance of the status quo and the existing power
structure as the appropriate one for a free society.17
Em linha com o conceito de direito econômico elaborado por Comparato,
Diogo Coutinho descreve uma correlação entre a instrumentalidade do direito econômico e
a formulação de políticas públicas que também dialoga com o entendimento acerca da
política econômica para a comunicação enquanto instrumento apto a transformar estruturas:
o direito e, em particular, o direito econômico, como um elemento normativo
e constitutivo das instituições econômicas que moldam e regulam a
economia, pode (e deve) ser teleologicamente instrumentalizado para auxiliar
na estruturação e modificação de políticas públicas destinadas a implementar
e a fomentar, por meio de procedimentos democráticos, direitos individuais,
econômicos e sociais.
Dito de outra forma, o direito econômico pode ser compreendido, com
certos ganhos analíticos, como uma “tecnologia” de construção

campo académico de la Comunicación: una contribución crítica. Encontro Latino de Economia Política da
Informação, Comunicação e Cultura, n. 5, 2005, p. 13. Disponível em: http://www.gepicc.ufba.br/
enlepicc/pdf/CesarBolano.pdf. Em síntese, afirma Bolaño: “Teoría macroeconómica, Teoría del Estado, Teoría
Social, Antropología, cada una de esas disciplinas va a ofrecer instrumentos de análisis importantes para el
esclarecimiento de los distintos aspectos abarcados en la regulación del conjunto, que se materializa, en cada
situación histórica particular, en compromisos institucionalizados, determinantes de las políticas públicas de
comunicación. Así, también el Derecho ejerce su papel.”
16

Nas palavras de Comparato, esta seria uma das principais utilidades do direito econômico concebido
enquanto tradução normativa da política econômica do Estado: “Sob o aspecto teleológico, o surgimento do
direito econômico representa um estímulo constante ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas em função
de seus objetivos concretos. A compreensão do Direito como técnica incita à crítica e à renovação incessante
do direito positivo.” COMPARATO, O Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 52.
17

MCCHESNEY, Digital Disconnect, op. cit., pp. 63-64.
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institucional pela qual arranjos institucionais são estruturados, postos
em marcha, corrigidos ou ajustados quando necessário.18
Da definição acima, conectada à ideia de Comparato de que o direito
econômico implica uma atuação sistemática e global do Estado sobre as estruturas do
sistema econômico nacional, aperfeiçoando e transformando tais estruturas,19 extraem-se os
pressupostos do que se entende como “entrada” do direito econômico no mercado de mídia
brasileiro. Esses pressupostos resumem-se a dois aspectos principais, que orientam a
percepção do direito econômico no presente trabalho: (i) o Estado pode se valer de técnicas
normativas para transformar e aperfeiçoar as estruturas de determinado sistema econômico,
sendo o mercado de mídia um desses sistemas; e (ii) nos termos aqui definidos, o direito
econômico é descaracterizado quando se torna estático e inerte às transformações da
realidade econômica que visa disciplinar, de modo que as correções e ajustes que o direito
econômico pode exercer dependem da capacidade das técnicas jurídicas disponíveis de se
reformularem constantemente.20
É possível reconhecer que essa definição seria, na realidade, uma forma
particular de operacionalizar o direito e, mesmo ausentes essas características, o direito
econômico ainda estaria inserido no mercado de mídia brasileiro. Não estaria ele presente
na vigência do artigo 220 da Constituição Federal que veta os monopólios e oligopólios nos
meios de comunicação social?21 Como conciliar a ideia de que o direito econômico precisa

18

COUTINHO, Diogo R. O direito econômico e a construção institucional do desenvolvimento
democrático. REI - Revista Estudos Institucionais, v. 2, n. 1, 2016, p. 224. Disponível em:
https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/36 (grifos nossos).
19

COMPARATO, O Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 46.

20

Retomando a ideia de Comparato, trata-se do “Direito como técnica” que “incita à crítica e à renovação
incessante do direito positivo”. Id., p. 52.
21

O capítulo V da Constituição Federal de 1988, dedicado exclusivamente ao tema da “comunicação social”,
estabelece de forma clara princípios e regras que devem ser observados nos meios de comunicação do país,
incluindo o tão expresso quanto ignorado veto ao monopólio e oligopólio no setor, enunciado no parágrafo 6º
do artigo 220. Contudo, passados quase 30 anos desde o marco histórico em que “os representantes do povo
brasileiro” instituíram o “Estado Democrático” e promulgaram a Constituição da República Federativa do
Brasil, esse Estado Democrático permanece sem um diploma infraconstitucional que consolide a regulação dos
meios de comunicação social (e sobretudo a questão da propriedade sobre esses meios). Associado a esse
quadro, soma-se a atuação tímida seja da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) seja do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre o tema – atuação esta que reforça a ideia de que os
termos da Constituição Federal seriam insuficientes para manter o direito econômico presente no mercado de
mídia brasileiro. Constituição Federal, artigos 220 e seguintes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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“reentrar” no sistema de mídia brasileiro com a atuação recente do CADE em atos de
concentração envolvendo o setor?22 A pesquisa aqui desenvolvida tem por base essa
definição particular de um direito econômico (re)ativo, intervencionista e em constante
transformação para pôr em marcha um plano,23 uma política econômica específica – neste
caso, a política econômica para a comunicação.24
Com base nessas ponderações, o problema de pesquisa que norteia este
trabalho resume-se à seguinte pergunta: as questões suscitadas pela Internet no âmbito do
direito econômico podem informar a reformulação da agenda do direito econômico para o
mercado de mídia brasileiro em sua totalidade? Definido nesses termos, o problema de
pesquisa busca correlacionar a intervenção (ou sua ausência) do direito econômico na mídia
tradicional com os questionamentos mais recentes acerca da necessidade de intervenção de
tal disciplina no sistema de mídia brasileiro pós-Internet. Como resposta preliminar a esse
questionamento, a hipótese que orienta este trabalho é a seguinte: a Internet retoma e

22

Para breve retrospectiva dos casos mais relevantes envolvendo a atuação do CADE no sistema de mídia
brasileiro, ver FONSÊCA, Daniel. Marco Regulatório do Sistema de Mídia Brasileiro - Estudo realizado
para o Monitoramento da Propriedade da Mídia, MOM - Brasil 2017, outubro de 2017, pp. 52-54. Versão
em português disponível em: https://brazil.mom-rsf.org/fileadmin/Editorial/Brazil/MOM_Documento_
legal_portugues.pdf. O estudo cita a atuação do CADE em atos de concentração envolvendo o setor de
radiodifusão e jornalismo impresso, como na aprovação sumária do Ato de Concentração nº
08700.004769/2016-97 (venda, pelo Grupo RBS, de duas emissoras de televisão aberta, duas emissoras de
radio FM e quatro jornais impressos/online em Santa Catarina) e na aprovação com restrições (houve assinatura
de Acordo em Ato de Concentração – ACC) no Ato de Concentração nº 08700.006723/2015-21 (para criação
de joint venture entre as emissoras Rede TV!, SBT e Record). Pode ser acrescentado a esse rol o Ato de
Concentração nº 08700.006426/2016-67, também aprovado em rito sumário e sem restrições que levou à
venda, pelo Grupo Folha, de sua participação (50%) na propriedade do jornal Valor Econômico para o Grupo
Globo, agora único proprietário do jornal Valor. Como aponta o próprio estudo preparado para o MOM, embora
atue no setor de mídia com relativa frequência, o CADE “não o faz tendo como parâmetro preponderante uma
análise do diagnóstico e do prognóstico da diversidade e da pluralidade que serão afetadas pelo evento avaliado.
Essa compreensão vale não apenas para a televisão aberta, mas também para o rádio, para os veículos impressos
(jornais e revistas) e para os portais jornalísticos na Internet.” Id., p. 52.
23

Relevante retomar aqui a abordagem sobre o direito econômico de Gilberto Bercovici, ao revisitar o debate
suscitado por Comparato e vincula-lo ao conceito de “dupla instrumentalidade” desenvolvido por Norbert
Reich: “ao mesmo tempo em que oferece instrumentos para a organização do processo econômico capitalista,
o direito econômico pode ser utilizado pelo Estado como um instrumento de influência, manipulação e
transformação da economia, vinculado a objetivos sociais ou coletivos, incorporando, assim, os conflitos entre
política e economia.” BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES,
Maria V. de M. et al. (Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem a Fábio Konder
Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 518.
24

A ideia de planejamento e transformação associada ao conceito de direito econômico aqui utilizado também
está presente na concepção de política econômica para a comunicação defendida por McChesney, sobretudo
no que diz respeito à relevância da PEC para lidar com os sistemas de mídia na era pós-Internet: “Beyond
simply figuring out a way to give consumers better deals or help firms figure out how to be more profitable, it
[the PEC] can help us go large, to think about what type of cultural system digital technology makes possible.”
MCCHESNEY, Digital Disconnect, op. cit., p. 73.
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potencializa demandas pela intervenção do direito econômico já existentes no contexto da
mídia tradicional e por isso oferece uma “porta de reentrada” para o direito econômico no
mercado de mídia brasileiro como um todo – dentro e fora da Internet.
O destrinchamento dessa hipótese no presente trabalho se divide em quatro
partes. Cada capítulo explora um “ponto de contato” específico para a análise das conexões
entre as questões a serem enfrentadas pelo direito econômico nos meios de comunicação
pós-Internet e as questões postas ao direito econômico no contexto da mídia tradicional.
No Capítulo 1, são abordados os pressupostos fáticos do problema de
pesquisa. Esta primeira parte dedica-se, assim, ao breve mapeamento da reprodução cíclica
da organização de meios de comunicação com base nos interesses privados dos agentes
econômicos do setor em detrimento da consolidação de uma política econômica para a
comunicação pensada a partir do paradigma do direito econômico. Ao mesmo tempo,
introduzimos a discussão de como a Internet, ao alterar a distribuição de poder econômico
na mídia tal como se dava no âmbito da mídia tradicional, oferece momentum para recuperar
o debate sobre a intervenção da regulação e da defesa da concorrência no setor de
comunicações. Em particular, nota-se como a Internet pode forçar a retomada de
questionamentos sobre a aplicabilidade da ferramentas da análise antitruste às
especificidades do mercado de mídia.
No Capítulo 2, são apresentados alguns obstáculos à intervenção do direito
econômico no mercado de mídia, notadamente a dificuldade de legitimar a disciplina do
poder econômico neste setor pela ação estatal. Ainda, a partir do recente caso AT&T/Time
Warner (ato de concentração aprovado pelo CADE com restrições em 2018, e ainda em grau
de recurso na justiça norte-americana)25, discutimos obstáculos particulares à intervenção do
direito antitruste nos sistema de mídia e como as recentes discussões sobre a necessidade de
reformulação do antitruste coincidem com o desfecho do caso AT&T/Time Warner. As
questões suscitadas no caso são utilizadas também como base para avaliar como a
complementariedade entre concorrência e regulação se dá no contexto do mercado de

25

CADE, Ato de Concentração n° 08700.001390/2017-14. Nos EUA, a decisão de primeira instância, a favor
da operação, foi exarada pelo Juiz Richard Leon (Justiça Federal do Distrito de Columbia) em 310 F.Supp.3d
161 (D.D.C. 2018), 12 de junho de 2018.
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mídia,26 identificando o paralelo entre os termos dessa discussão no contexto da mídia
tradicional e a retomada do debate no contexto pós-Internet.
O Capítulo 3 aprofunda a discussão sobre o papel do antitruste como ponte
entre as discussões sobre a disciplina econômica do mercado de mídia antes e depois da
Internet. Valendo-se das discussões recentes sobre qual deve ou não ser o papel do antitruste
na economia digital, este capítulo discute os pontos de contato entre o debate sobre um novo
enfoque para o antitruste e os desafios que a mídia tradicional já oferecia à intervenção do
antitruste diante das especificidades do conceito de bem-estar do consumidor que esse
mercado abriga. Esta parte do trabalho sugere alternativas para enfrentar tanto o debate sobre
os objetivos do antitruste quanto os desafios para a consolidação de uma teoria do dano
adequada. Reconhecendo as dificuldades em ambas essas frentes, apontamos a correlação
entre antitruste e experimentação regulatória para justificar a instrumentalidade do antitruste
nesse processo de reentrada do direito econômico no mercado de mídia.
No Capítulo 4, buscamos pontuar como o debate sobre a necessidade de
intervenção regulatória diante da entrada da Internet no mercado de mídia já tem redefinido
a postura não só dos agentes econômicos, mas também da sociedade civil em relação à
formulação de uma agenda regulatória para o setor. Confirmando a aproximação entre as
questões que a Internet suscita e as questões que afastaram o direito econômico do mercado
de mídia tradicional, o capítulo final do trabalho pontua alguns riscos de captura nesse
processo e, ao mesmo tempo, as vantagens dos novos modelos de construção legislativa que
têm tido sucesso no contexto da Internet e podem ser aproveitados no processo de
formulação da política econômica da comunicação para o mercado de mídia brasileiro em
sua totalidade.

26

Trata-se de debate clássico na área. Sobre o tema e sua aplicação nos meios de comunicação ver, por
exemplo, FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e direito concorrencial: as telecomunicações. São Paulo:
Livraria Paulista, 2003.
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1.

A MÍDIA SEM A INTERNET E A MÍDIA SEM O DIREITO
ECONÔMICO
As dificuldades para enquadrar o mercado de mídia como objeto a ser

tutelado pelo direito econômico foram enfrentadas de forma limitada no contexto
brasileiro.27 Como exploram os tópicos a seguir, essa limitação levou a um movimento
cíclico na estrutura do poder econômico sobre os veículos midiáticos no Brasil.28 Ao menos
antes da entrada definitiva da Internet nesse cenário, romper os movimentos cíclicos de
concentração econômica no mercado de mídia brasileiro permaneceu como pauta
sistematicamente negligenciada pelo Estado brasileiro, não obstante a previsão
constitucional que não só autoriza como requer essa intervenção estatal.29
Em 2017, com a inauguração do projeto Media Ownership Monitor (MOM)
no Brasil, esse diagnóstico acerca do “marco legal antigo, permissivo e ineficaz” para a
mídia brasileira foi classificado como alarmante.30 O alerta é resultado da análise empírica

27

A constatação já conhecida pelos pesquisadores do tema foi reafirmada no recente relatório sobre o marco
regulatório do sistema de mídia brasileiro produzido para o Monitoramento da Propriedade da Mídia, MOMBrasil 2017, disponível em http://brazil.mom-rsf.org/br. Segundo o estudo, tanto a mídia impressa quanto o
setor de radiodifusão no Brasil são marcados por “diversas e importantes lacunas do ponto de vista da garantia
da concorrência, pluralidade e diversidade” e “há um quadro grave de falta de efetividade da legislação
existente.” O relatório destaca, ainda, que “[a] ausência de regulamentação do dispositivo constitucional que
prevê a proibição de monopólio e oligopólio (Art. 220) faz com que o princípio tenha pouca concretude.”
FONSÊCA, Marco Regulatório do Sistema de Mídia Brasileiro, op. cit., pp. 13-19.
28

Cf. LIMA, Venício A. de. Regulação das Comunicações: história, poder e direitos. São Paulo: Paulus,
2011, pp. 81-82. Como destaca Venício de Lima, o modelo de concessões de espectro pode ser considerado “a
interface mais visível do Estado brasileiro com o amplo setor das comunicações,” que passou a ser então
dominado por “normas legais e procedimentos burocráticos contraditórios e/ou desatualizados” para o setor.
Essas concessões e o mercado midiático brasileiro como um todo tornaram-se um “locus privilegiado” que
catalisou um dos principais fenômenos que o direito econômico visa combater: “a perpetuação da prevalência
de interesses privados na execução de um serviço público”.
29

Sobre esse tema ver também artigo recentemente publicado por Jonas Valente na série especial de artigos
“Proprietários da Mídia no Brasil” publicada pela Le Monde Diplomatique Brasil. Em seu artigo “Regulação
da mídia: a invisibilidade de uma agenda essencial à democracia,” Após breve análise histórica dos desafios
de se estabelecer um marco regulatório para a mídia no Brasil, Valente conclui: “Em repetidos momentos da
história, grandes conglomerados de mídia mostraram seu poder de influenciar os rumos da democracia
brasileira. Evidenciaram tal capacidade inclusive bloqueando ao longo de mais de cinquenta anos a atualização
da mais importante legislação que os rege.” In VALENTE, Jonas. Regulação da mídia: a invisibilidade de
uma agenda essencial à democracia. Le Monde Diplomatique Brasil, 2 de outubro de 2018. Disponível em:
https://diplomatique.org.br/regulacao-da-midia-a-invisibilidade-de-uma-agenda-essencial-a-democracia/
30

Projeto promovido pela organização Repórteres sem Fronteiras (Alemanha) e executado, no Brasil, em
parceria com o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social. O projeto de monitoramento da
propriedade de mídia (“MOM” na sigla em inglês) tem como principal objetivo dar transparência à estrutura
da propriedade sobre os meios de comunicação como primeiro passo para a promoção de uma mídia mais
plural e democrática. O trabalho é normalmente realizado em parceria com institutos de pesquisa locais (como
foi o caso do coletivo Intervozes no Brasil), a partir da coleta de dados sobre o setor disponibilizados pelos
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conduzida pelo projeto: após mapear “50 veículos ou redes de comunicação no Brasil,”31 o
estudo constatou níveis elevados de risco entre seus “indicadores de riscos à pluralidade na
mídia,” como alto nível de propriedade cruzada32 e controle político sobre agências de
notícias.33 Além disso, o MOM destaca que o avanço das plataformas digitais pouco tem
alterado a dinâmica coronelista que impera sobre o sistema de mídia brasileiro. Na avaliação
do MOM, o crescimento do uso da Internet e as intervenções regulatórias de escopo limitado
até aqui representam uma ameaça ainda remota aos oligopólios midiáticos do país.34
Aos poucos, a Internet se revela insuficiente para romper a reprodução cíclica
de estruturas concentracionistas vigentes no âmbito da mídia tradicional.35 Contudo, se a
setores público e privado, associado ao trabalho de campo para contextualizar a consolidação dos dados
coletados. Informações disponíveis em: http://brazil.mom-rsf.org/br/sobre/metodologia/
31

De acordo com os dados divulgados pelo MOM-Brasil 2017, a pesquisa foi conduzida a partir de veículos
em quatro segmentos, selecionados em função de índices de audiência e capacidade de agendamento, i.e.,
influência sobre a opinião pública. Os 50 veículos incluem 11 redes de TV (aberta e por assinatura), 12 redes
de rádio, 17 veículos de mídia impressa (jornais de circulação diária e revistas de circulação semanal) e 10
veículos online (portais de notícias).
32

Como explicam Venício de Lima e Bráulio Rabelo de Araújo, “A propriedade cruzada refere-se ao fato de
um mesmo proprietário, pessoa física ou jurídica, controlar diferentes veículos de comunicação – jornal,
revista, rádio AM, rádio FM, TV aberta, TV paga, provedor de internet – no mesmo mercado, seja ele local,
regional ou nacional. (…) No Brasil, ao contrário, nunca chegou a ser criada qualquer norma que proíba ou
limite a propriedade cruzada por grupos empresariais de mídia, salvo dois dispositivos da Lei 12.485 de
setembro de 2011 [artigos 5º e 6º] que se restringem à produção e distribuição de conteúdo na televisão paga.O
resultado dessa omissão legal é que os principais grupos de mídia no Brasil se formaram e se consolidaram
como grupos multimídia, controlando diferentes tipos de meios de comunicação social nos mesmos mercados
locais e/ou regionais e/ou nacional.” Em LIMA, Venício. A. e RABELO, Bráulio. S. Monopólio ou oligopólio:
contribuição ao debate. Observatório da Imprensa. Ed. 833. 13 de janeiro de 2015. Disponível em:
http://observatoriodaimprensa.com.br/interessepublico/_ed833_monopolio_ou_oligopolio_contribuicao_ao_
debate/
33

Resultados da pesquisa disponíveis em http://brazil.mom-rsf.org/br/destaques/

34

Conclusões apresentadas no panorama geral do mercado de mídia brasileiro consolidado pelo MOM-Brasil
2017, disponível em: lhttps://www.mom-rsf.org/en/countries/brazil/
35

Ver INTERVOZES. Monopólios Digitais – Concentração e Diversidade na Internet. 2018. Disponível
em: http://monopoliosdigitais.com.br/site. Entre as conclusões da pesquisa, destaca-se: “O mercado de
aplicações fortemente calcado em plataformas revela um domínio dos agentes estadunidenses, com diminuta
participação brasileira. Esta ainda é dominada pelos conglomerados de mídia tradicional, como Globo, com
algumas exceções, como o Palco Mp3. As diversas formas de intermediação configuram barreiras de entrada
a novos agentes, como evidencia o caso do Facebook com a derrubada do alcance orgânico das páginas ou o
Google privilegiando seus serviços nos resultados do mecanismo de busca. O controle do acesso aos aplicativos
por meio das lojas e de sistemas operacionais (tanto de Google quanto Apple) é outro exemplo destes
obstáculos, assim como a posse de uma grande quantidade de dados operada pelos gigantes do setor. Se antes
brigar no mercado de comunicação envolvia cumprir a já difícil tarefa de lançar uma emissora ou publicação,
agora a competição pelo topo envolve toda uma cadeia de serviços e soluções operada em âmbito
internacional.” Ainda, sobre o objetivo da pesquisa e seu diagnóstico, os autores observam que “[a] pesquisa
(…) buscou conectar reflexões teóricas e políticas, além de uma análise concreta do caso brasileiro. Neste
esforço, foi possível apontar níveis de concentração representativos, graus de diversidade ainda limitados e
tendências preocupantes para os que defendem a web como um espaço de promoção e realização do direito
humano à comunicação.” (Id., Conclusões gerais).
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intervenção regulatória do direito econômico permanece tímida no setor, o mesmo já não
pode ser dito sobre o incômodo que a Internet tem gerado no atual estágio de
desenvolvimento da era pós-Internet dos veículos de mídia brasileiros. Ainda que o poder
econômico dos grandes conglomerados midiáticos permaneça incontestável por seus pares
nacionais, há algo de novo quando o presidente eleito alavanca sua campanha com menos
de 15 segundos em programas de rede nacional36 e decide fazer seu primeiro
pronunciamento à nação por meio de uma transmissão ao vivo via Facebook.37
As eleições brasileiras de 2018, seguindo o mesmo caminho de fenômenos
observados ao redor do mundo na economia movida por “seguidores”, “visualizações” e
“curtidas,”38 funcionaram como termômetro da capacidade dos novos “gigantes da Internet”
de contrapor a relevância econômica, social e política dos veículos dominados pelos
principais grupos midiáticos do Brasil. Se tais grupos dominantes conseguiram resistir às
incidências regulatórias pontuais que caracterizaram a disciplina do poder econômico no
mercado de mídia brasileiro até hoje, a resistência à nova dinâmica de domínio econômico
trazida pela Internet e seus grupos de abrangência global sem precedentes parece estar em
xeque.
O cenário está longe de ser ideal. Observamos hoje que oligopólios
midiáticos nacionais são contestados por corporações globais, as quais têm demonstrado
reiteradamente estarem imunes a qualquer incentivo econômico para tratarem de forma
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REZENDE, Constança. Bolsonaro planeja ‘lives’ no horário eleitoral para driblar pouco tempo de TV,
O Estado de S. Paulo, 21 de agosto de 2018. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/
eleicoes,bolsonaro-planeja-lives-no-horario-eleitoral-para-driblar-pouco-tempo-de-tv,70002467261. Sobre as
diferenças da relevância política da televisão brasileira há alguns anos atrás, ver, e.g., as observações de
Comparato: “Nos países em que vigora claramente o regime oligárquico sob aparências democráticas, como é
o caso do Brasil, a exploração dos mais importantes órgãos de co- municação de massa é feita por grupos
empresariais privados, estreitamente afinados com os interesses de sua classe, que controla o governo nacional
e o Parlamento. Nesses países, o desenrolar das eleições mais importantes faz-se sempre sob a influência
decisiva da propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e, sobretudo, pela televisão.”
COMPARATO, Fabio Konder. A democratização dos meios de comunicação de massa. Revista USP, n. 48,
2001, p. 12.
37

HIDALGO, Emilio S. O primeiro discurso de vitória por Facebook Live, El País Brasil, 28 de outubro
de 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/28/politica/1540752778_816687.html
38

Esse tipo de interação monetizada com as plataformas online é explorada por Tim Wu em seu livro The
Attention Merchants, no qual o autor descreve como a chamadas “indústria da atenção” transformou
radicalmente os hábitos de consumo de informação em todas as esferas com as quais interagimos: “the attention
industry, in its many forms, has asked and gained more and more of our waking moments (...) as a society and
individually, we have accepted a life experience that is in all its dimensions—economic, political, social, any
way you can think of—mediated as never before.” WU, Tim. The Attention Merchants: the epic scramble
to get inside our heads. Nova York: Knopf, 2017.
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responsável o poder econômico que lhes foi conferido.39 Por outro lado, esses momentos de
contestação do poder econômico de agentes até então dominantes tem potencial para ser
explorado de forma estratégica pelo poder público.
Diante do quadro de substituição de um poder econômico privado por outro,
cabe ao Estado valer-se do direito econômico com eficiência e cautela para evitar a captura
do discurso regulatório pelos interesses dos agentes que até este ponto foram oposição
veemente a qualquer tipo de intervenção estatal na esfera econômica em que atuam.40 Tendo
em vista os movimentos cíclicos identificados até aqui, o desafio posto ao direito econômico
é grande, mas ao menos ele está posto novamente na pauta do dia.41 Cabe ao sistema jurídico
brasileiro se adaptar e se inserir nas brechas que esse enorme dilema proporciona.

1.1.

Poder Econômico no mercado de mídia brasileiro

No Brasil, o conceito de “ciclo” como elemento definidor da estrutura
econômica do país tem origem nacional e, mais precisamente, paraibana – o pensamento de

39

Sobre o tema, o professor Yochai Benkler pondera a escala do poderio econômico conferido ao Facebook e
o mal-estar não apenas econômico, mas social que essa dominância gera: “Facebook has so much market
power…that if it were purely about market signals, it wouldn't really be responding. (…) there is widespread
and growing social discomfort with the idea that a player of this power would lend its platform to genuinely
hateful, genuinely fringe communications, and that responsiveness to a broad social norm, a broad social sense
of the responsibility of the company, rather than its focus on a market incentive that's really important here.”
WOOD, Molly e HUGHES, Stephanie. Could public pressure cause Facebook to regulate itself?,
Marketplace
Tech
Blogs,
25
de
setembro
de
2017.
Disponível
em:
https://www.marketplace.org/2017/09/25/tech/social-pressure-social-network
40

Nesse sentido, são pertinentes as considerações de Bercovici sobre a tarefa do direito econômico em face da
preponderância do poder econômico privado: “não se pode deixar de levar em consideração a questão central
da atualidade: a prevalência das instituições democráticas sobre o mercado e a independência política do Estado
em relação ao poder econômico privado, ou seja, a necessidade de o Estado ser dotado de uma sólida base de
poder econômico próprio. O fundamento desta visão, consubstanciada no texto constitucional vigente, é o de
que não pode existir um Estado democrático forte sem que sua força também seja ampliada do ponto de vista
econômico, para que ele possa enfrentar os interesses dos detentores do poder econômico privado.”
BERCOVICI, O ainda indispensável direito econômico, op. cit., p. 519.
41

Sobre as dificuldades de alavancar essa pauta, Eula Cabral observa: “Com o poderio dos grupos que
influenciam diretamente a população com mensagens distorcidas sobre o representa regulamentar e regular a
mídia brasileira e com parlamentares que atuam na aprovação de outorgas e renovação da concessão ou
permissão de emissoras de rádio e televisão (principais veículos de comunicação no Brasil), sendo que os
mesmos atuam como proprietários (mesmo sendo proibido pela Constituição de 1988), a mudança no cenário
atual dependerá da atuação da sociedade civil, principalmente da academia, esclarecendo à sociedade o que é
e sobre que mídia estamos sustentando no país.” CABRAL, Eula D. T. Mídia no Brasil: Concentração das
Comunicações e Telecomunicações. Revista Eptic, vol. 17, n. 3, setembro-dezembro de 2015, p. 27.
Disponível em: https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/download/4298/pdf
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Celso Furtado inseriu as “baixas e altas cíclicas” no vocabulário da análise econômica
quando voltada ao cenário brasileiro,42 transformando-a em definitivo. Como é possível
observar a partir da própria repercussão do pensamento furtadiano, identificar movimentos
cíclicos é um passo crucial para a análise de fenômenos econômicos. De um lado, exige-se
do teórico que os identifica a capacidade de delimitar a tipicidade das repetições que definem
cada ciclo com precisão suficiente para estabelecer qual o padrão cíclico que se repete. De
outro, espera-se que esse tipo de diagnóstico permita antever a provável sucessão de
conjunturas econômicas que surgirão a partir do atual estágio do ciclo identificado.
O professor norte-americano Tim Wu,43 em seu livro The Master Switch,44
assumiu, de forma crucial, a missão de “iluminar o passado para antever o futuro”45 e atribuiu
aos meios de comunicação seu próprio ciclo – “o Ciclo”.46 Para Wu, desde as primeiras redes
de telefonia até os meios mais modernos de radiodifusão, há uma reiterada alternância entre
sistemas abertos e fechados quando se trata da evolução tecnológica da indústria da
informação. A introdução de uma nova tecnologia, marcando o início do Ciclo, apresentase na forma de um mercado totalmente aberto e pulverizado. Posteriormente, com a
consolidação e disseminação dessa tecnologia enquanto meio de comunicação, verifica-se a
fase de fechamento do mercado, fechando o Ciclo com a concentração do controle sobre o
meio que, inicialmente, era acessível a qualquer agente econômico.
Para embasar a construção de seu conceito de Ciclo,47 Tim Wu apoia-se,
naturalmente, nos exemplos da indústria norte-americana, apresentando uma narrativa
marcada por personagens como Theodore Vail enquanto o grande (e pioneiro) monopolista
das telecomunicações e Nixon no papel de protagonista para a consolidação da indústria da
TV a cabo. Não obstante, o próprio autor reitera ao longo de seu livro que muito do que é

42

Por exemplo, ao descrever a economia cafeeira que sucedeu a economia exportadora-escravista no Brasil em
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32a ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005,
p. 155.
43

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia e mais conhecido por cunhar o termo
“neutralidade de rede” em seu artigo Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal of
Telecommunications and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003.
44

WU, Tim. The master switch: The rise and fall of information empires. Nova York: Vintage Books, 2011.

45

Id., p. 7. De acordo com o autor, “[i]lluminating the past to anticipate the future” é justamente a “raison
d’être” de seu livro.
46

Id., p. 6.

47

O termo “Ciclo” será utilizado com essa grafia em letra inicial maiúscula para demarcar a referência ao
conceito de Tim Wu. O próprio autor o faz no contexto de sua obra, referindo-se ao termo como “the Cycle”.
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observado nesse modus operandi do Ciclo está relacionado à compreensão das
particularidades de se ter uma indústria que tem a informação como mercadoria.48 E se a
informação como commodity define o mercado de mídia não só nos EUA, mas também no
contexto brasileiro, fica a questão ao estilo de Camões: mudam-se os personagens, mudamse os ciclos?

1.1.1. O Ciclo made in Brazil
A tarefa de reproduzir, a partir do contexto brasileiro, a reconstrução histórica
desenvolvida por Tim Wu no contexto norte-americano, ultrapassa o escopo do presente
trabalho. Não obstante, é possível subir nos ombros daqueles que vieram antes para ver mais
longe e identificar, a partir de estudos pretéritos sobre a evolução do mercado de mídia
brasileiro, como (e se) o fenômeno cíclico descrito por Wu se aplica ao Brasil. Diante do
problema de pesquisa focado em avaliar o impacto da Internet sobre a pauta regulatória para
o mercado de mídia no Brasil, enxergar como movimentos cíclicos se operam na sucessão
de tecnologias de comunicação social pode ser peça-chave para indicar, em meio às
peculiaridades de um Ciclo made in Brazil, os limites e as possibilidades para a intervenção
do direito econômico no setor midiático tal como o experimentamos hoje no cenário
brasileiro.
Dentre os diversos estudos sobre as transformações tecnológicas e sobre a
conformação da estrutura econômica da comunicação social no Brasil, tem se consolidado
uma percepção comum a respeito do que seria, para Wu, o início do Ciclo. A análise
sociojurídica do mercado de mídia brasileiro tem reconhecido reiteradamente (e
anteriormente à obra de Tim Wu) que novas tecnologias de comunicação, por mais
promissoras que aparentem ser quando inicialmente disponibilizadas, não são capazes de
reverter a estrutura oligopolizada da indústria.49 Para além do aparente pessimismo desse
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Há diversas passagens no texto de Wu que se apoiam nessa concepção. Ver WU, The Master Switch, op.
cit., pp. 6, 98, 195, 230, 280-281 e 303.
49

Essa constatação pode ser verificada na análise de Godoy Fernandes, em tese de doutorado sobre o tema dos
meios de comunicação social no Brasil. No Capítulo 3 da Parte III da tese, sob o título “Inovações tecnológicas
e promoção do pluralismo na mídia: da esperança ao desencanto”, Godoy Fernandes analisa episódios de
transformação tecnológica relevantes para os media brasileiros: o advento da TV por assinatura e da
transmissão digital da radiodifusão, bem como o fenômeno da convergência tecnológica. Para o autor, são
exemplos que “desmentem a crença de que a tecnologia, por si só, seria um mecanismo suficiente para
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tipo de análise, revela-se que, se o Ciclo descrito por Wu é marcado por uma fase inicial de
fácil acesso à tecnologia e ampla abertura do mercado a novos entrantes, esta etapa parece
ser extremamente breve e limitada no mercado de mídia brasileiro.
A concentração econômica estabelecida já no início da radiodifusão no país
atravessou as transformações tecnológicas com pouco ou nenhum espaço para que os novos
meios se firmassem como alternativas à oligopolização. Nesse sentido, não surpreende o
ceticismo dos estudiosos brasileiros em relação ao potencial transformador de uma nova
tecnologia em face aos “impérios da comunicação” que são há muito perpetuados na mídia
brasileira. Quando assume os contornos do contexto brasileiro, o Ciclo tem sido definido,
portanto, por uma fase inicial de curtíssimo prazo, evoluindo para a segunda fase, de
mercados fechados e concentrados, pouco tempo depois da introdução do novo meio.
Alguns exemplos ilustram essa conclusão e fundamentam a análise
sociojurídica sustentada pelos acadêmicos brasileiros. O mercado de TV por assinatura é um
dos casos mais ilustrativos. No início de sua implementação no Brasil, entre o final da década
de 70 e até meados dos anos 80, a TV paga chegou a assumir as feições características da
fase inicial do Ciclo, marcada pela hesitação do setor privado em investir de forma
significativa nas primeiras empreitadas da TV a cabo no país.50 Contudo, em poucos anos,
o mercado de TV por assinatura, ainda com potencial inexplorado, logo atraiu os grandes
grupos do setor midiático e viu consolidada a transição do poder econômico já verificado na
TV aberta para o novo mercado. A estruturação do mercado no início dos anos 90 revela o

promover maior diversidade e dispersão de poder no setor de comunicação social”. FERNANDES, André de
Godoy. Meios de comunicação social no Brasil: promoção do pluralismo, direito concorrencial e
regulação. Tese de Doutorado. Orientador: Prof. Calixto Salomão Filho. Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, 2009, pp. 281-316. Sobre a Internet, que o autor associou à ideia de um “fio de esperança”, o
Godoy Fernandes faz apontamentos que condizem com a época em que a tese foi elaborada, cerca de 10 anos
atrás. Muito mudou desde então sobre a posição da Internet do mercado de mídia e a presente dissertação
pretende, ao longo da pesquisa, atualizar os termos desse debate já iniciado em outros trabalhos.
50

O livro de Guilherme Duarte sobre a implementação da TV por assinatura no Brasil ilustra esse ponto em
algumas passagens, como no trecho onde o autor descreve as primeiras tentativas de implementação da
televisão a cabo no início dos anos 70. DUARTE, Luiz Guilherme. É pagar para ver: a TV por assinatura
em foco. São Paulo: Summus Editorial, 1996, p. 105. Ainda nesse sentido, destaca-se o relato de Alexandre
Annemberg no prefácio que escreveu para o livro de Samuel Possebon sobre os 20 anos de evolução da TV
por assinatura no Brasil. Annemberg descreveu o início da TV por assinatura no país como “uma atividade
quase caseira, em que muitas vezes o dono da operadora era quem vendia, instalava, atendia o cliente,
negociava programação e fazia cobrança”. POSSEBON, Samuel. TV por assinatura: 20 anos de evolução.
São Paulo: Save Produção, 2009, p. 7.
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rápido avanço de grupos midiáticos já hegemônicos sobre o mercado de TV paga,51 de forma
que a evolução da concentração econômica se confunde com a própria implementação das
primeiras redes de TV a cabo e antecede os marcos legais que regulariam o setor.52
Pautada pela expansão tanto do Grupo Abril quanto das Organizações Globo
no mercado de TV por assinatura já no início da década de 90, a oligopolização do setor
beneficiou-se do sistema de outorgas irrestrito que definiu as primeiras concessões da
Distribuição de Sinais de Televisão (DISTV). Nesse sentido, no caso brasileiro, pouco se
observa do caráter de “tecnologia disruptiva” que Wu atribui à implementação da TV a
cabo,53 de modo que não houve tempo hábil para que essa inovação na indústria televisiva
pudesse contestar de forma significativa a estrutura oligopolista já verificada na indústria.54
Tal processo resultou em uma primeira fase cíclica de sobrevida notadamente curta. Se
houve alguma facilidade de entrada no mercado com a chegada da TV por assinatura ao

51

Cf. JAMBEIRO, Othon. A Regulação da TV no Brasil: 75 anos depois, o que temos?, Estudos de
Sociologia, Araraquara, v.13, n.24, 2008, p. 95: “Os grupos Globo e Abril tiveram permissão do governo para
operar serviços de TV por subscrição em fevereiro de 1989, quatro meses após a nova Constituição ser
aprovada. O Grupo Abril associou-se primeiramente com o Canal Plus, da Europa, para usar a programação
da ESPN, CNN e RAI. No ano seguinte o grupo chegou a um acordo com o MTV. (...) O gigante Grupo Globo,
por seu turno, lançou seu serviço de TV via satélite, Globosat, em 10 de novembro de 1991. Dois anos depois
tinha alcançado apenas 50 mil assinantes, sobretudo em função do preço de instalação. Mas, em 1994, a TecSat,
empresa que fabricava os decodificadores para a Globo, conseguiu reduzir o preço de US$2.000 para
US$600,00, o que começou a influir na expansão dos serviços. Inicialmente, a Globosat operava como
programadora e operadora ao mesmo tempo. Em 1993 foi dividida em duas, sendo criada a NetBrasil como
operadora ficando a Globosat como programadora”.
52

Como afirma Cesar Bolaño: “(...) ao longo do debate que levou à aprovação da lei da TV a cabo em 1995,
as redes foram sendo implementadas e, o mais importante, o mercado foi se concentrando, a partir do final de
1992, a ponto de, no final de 1993, Globo e Abril concentrarem mais de 70% das autorizações de DISTV”.
BOLAÑO, César. Mercado brasileiro de televisão. São Paulo: Editora da PUC-SP, 2004, p. 231.
53

WU, The Master Switch, op. cit., p. 11: “(...) that which is centralized also eventually becomes a target for
assault, triggering the next phase of the Cycle. Sometimes this takes the form of a technological innovation
that breaks through the defenses and becomes the basis of an insurgent industry. The advent of personal
computing and the Internet revolution it will eventually beget are both instances of such game-changing
developments. And though less endowed with the romantic lore of invention, so too is the rise of cable
television”. Destaca-se, sobre o mesmo tema, outro trecho em que Wu discute esse caráter disruptivo da
implementação do cabo: “For the first time since its invention in 1926, television was suddenly a wide-open
medium, with all sorts of notions of what it was meant to be and proliferating on the cable wire. In less than a
decade, nearly a dozen cable networks were launched.” Id., p. 211.
54

Já em 1989, as concessões de Distribuição de Sinais de Televisão (DISTV) começaram a ser outorgadas pela
Secretaria Nacional de Comunicações sob o regime da portaria nº 250/89. Conforme relatado por Suzy dos
Santos, esta portaria, ao lado do Decreto nº 95.744 editado dois anos antes, “previa apenas a transmissão de
programação gerada por terceiros, sem limites de participação estrangeira, nem controle do comércio das
concessões. Foram distribuídas gratuitamente 101 concessões, entre 1990 e 1991, a uma maioria de pequenos
empresários parentes ou amigos de congressistas”. DOS SANTOS, Suzy. Implantação da TV a Cabo no
Brasil. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação, vol. XX, n. 1, 1997, p. 100.
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Brasil, essas vias foram quase imediatamente apropriadas pelos grupos econômicos então
dominantes nos outros ramos da comunicação social.
Esse mesmo padrão cíclico, com fase inicial limitada e seguida pela
perpetuação de estruturas de poder econômico concentrado, é verificado em outros
momentos da história do mercado de mídia brasileiro. Reafirmando as características desse
Ciclo made in Brazil, a introdução do sinal digital não transformou a organização econômica
por trás do mercado de TV aberta, apesar de seu potencial para tanto. O Decreto nº
5820/2006 formalizou o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T) e a opção
do governo brasileiro por um padrão tecnológico que favoreceu a manutenção do poder
econômico das emissoras de TV aberta já dominantes.55 A possibilidade de se ter na TV
digital uma inovação tecnológica capaz de tornar o espaço da TV aberta mais plural de fato
existiu, mas a escolha do poder público à época foi contrária à sua concretização.
A relação intrincada entre elites políticas e domínio econômico no mercado
midiático tem há muito condicionado essa linha sucessória do poder econômico sobre os
meios de comunicação social no Brasil. O fenômeno que não raro é apelidado de
“coronelismo eletrônico” por aqueles que estudam a mídia brasileira,56 ao lado da fase inicial
de abertura de mercado temporalmente restrita, caracteriza o Ciclo made in Brazil. Tal como
o veto constitucional aos monopólios e oligopólios, a proibição do art. 54 da Constituição
Federal é sistematicamente violada no contexto brasileiro. Há evidências recentes que
atestam como a interpenetração entre poder econômico e político no setor de comunicações
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“O novo padrão tecnológico permite a melhor exploração do sinal, sem a necessidade de manutenção de
canais vazios (o que acontecia com a TV analógica), além de multiplicar o número de faixas de programação
no interior de um mesmo canal, o que se convencionou chamar ‘multiprogramação’. No entanto, sob pressão
do empresariado, o governo Lula decretou, em junho de 2006, o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre SBTVD-T (Decreto nº 5.820/2006), no qual optou por manter o espectro nas mãos dos mesmos concessionários
anteriores à digitalização, perpetuando o padrão de concentração existente”. Em MARINONI, Bruno.
Concentração dos meios de comunicação de massa e o desafio da democratização da mídia no Brasil.
Análise nº 13, Friedrich Ebert Stiftung Brasil, 2015, p. 19. Disponível em: http://intervozes.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/Projeto-FES-Artigo-concentracao-meio.pdf
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Sobre a utilização do termo, Venício de Lima aponta: “(...) na tradição política brasileira, a concessão de
emissoras de rádio e televisão foi sempre usada como “moeda política” em troca de apoio para o grupo
transitoriamente ocupante do Poder Executivo. Expressões como ‘coronelismo eletrônico’ ou ‘cartórios
eletrônicos’ têm sido frequentemente utilizadas para caracterizar a tentativa de políticos de exercer, através dos
mídia, o controle contemporâneo sobre parte do eleitorado”. LIMA, Venicio A de. Política de comunicações
no Brasil: novos e velhos atores. In: XXI International Congress of the Latin American Studies Association,
Chicago, IL, setembro/1998, p. 9. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ ar/libros/lasa98/deLima.pdf

29

é um problema perene no Brasil.57 Os veículos de radiodifusão associados a parlamentares
de diversos partidos políticos têm sido objeto de ações judiciais e investigações recentes,
iniciadas tanto por representações da sociedade civil como por ações coordenadas entre as
sedes estaduais do Ministério Público Federal.58
No entanto, definidos os parâmetros da evolução cíclica no Brasil, o Ciclo
inaugurado pela “revolução da Internet” parece interagir com essas dinâmicas de poder
econômico de outra forma. Os espaços deixados pelo recuo do poder de influência dos
veículos de mídia tradicional têm sido apropriados por um perfil distinto de agentes
econômicos; são agentes globais, que operam em escala igualmente global – como a própria
Internet. Facebook e Google carregam no próprio nome a identidade de seu país de origem59
e, apesar de terem filiais locais ou do “ponto-com-ponto-br”, operam a partir dos centros de
tomada de decisão com sede no Vale do Silício.60
A escalada global do poder econômico dos gigantes da Internet tem se
revelado única em sua dimensão. Criadas já na Internet e para a Internet, são empresas
desenvolvidas a partir do modelo de economia de rede que não estava disponível há poucos
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BLOTTA, Vitor. Obstáculos Econômicos aos Princípios do Pluralismo e da Igualdade no Acesso à
Informação. 5º Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil, Núcleo de Estudos da Violência da
USP, 2012, p. 189.
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E.g., as ações noticiadas pelo próprio Ministério Público Federal na página institucional do MPF na Internet:
“Entidades pedem ao MPF/SP cancelamento de licenças de rádio e TV controladas por 40 parlamentares”
(23/11/2015) e “MPF pede cancelamento das concessões de rádio e TV ligadas a políticos do Pará e Amapá”
(26/09/2016). Informativos disponíveis na página oficial do MPF em: http://www.prsp.mpf.mp.br/prdc/salade-imprensa/noticias_prdc/23-11-15-2013-entidades-pedem-ao-mpf-sp-cancelamento-de-licencas-de-radio-etv-controladas-por-40-parlamentares/ e http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2016/setembro/mpfpede-cancelamento-das-concessoes-de-radio-e-tv-ligadas-a-politicos-do-para-e-amapa.
59

As empresas Facebook, Inc., e Google Inc. foram fundadas nos Estados Unidos em 2004 e 1998,
respectivamente. A sede de ambas as empresas permanece no Vale do Silício até hoje. A cidade de Menlo
Park, onde fica a sede do Facebook e a pequena cidade de Mountain View, onde o Google tem sua sede, ficam
nas imediações de Palo Alto, na Califórnia. Mais do que a proximidade geográfica, o modelo de empresa de
tecnologia do Vale do Silício ganhou identidade própria e é promovida como modelo inovador que deixa para
trás modelos de empreendedorismo ultrapassados e organizações econômicas pouco dinâmicas. Trata-se do
que o Professor Tim Wu descreve em seu livro como “teoria do Vale do Silício”: “classically Schumpeterian,
[this theory] suggests that we’ve left behind the past because today we have a whole class of master geek
entrepreneurs who, in league with deep-pocketed venture capitalists, have the means and the insatiable will to
target stagnant monopolists and challenge the existing order, waging perpetual war for perpetual peace.” WU,
The Master Switch, op. cit., p. 318.
60

As implicações jurisdicionais do domínio de empresas norte-americanas que resulta desse fenômeno de
poder econômico em escala global também é preocupante. Como afirma Alexander Halavais em seu livro sobre
o fenômeno das ferramentas de busca na Internet, é “perturbadora” a ideia de que, em razão da concentração
econômica dessa indústria dos mecanismos de busca nos Estados Unidos, o sistema jurídico norte-americano
também tenda a predominar de forma global. HALAVAIS, Alexander. Search engine society. John Wiley &
Sons, 2017, p. 130.
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anos atrás. A conjuntura que proporcionou o surgimento dessas plataformas no Vale do
Silício não foi reproduzida em qualquer outro lugar do mundo: Google e Facebook já não
encontram agentes econômicos locais capazes de fazer frente à adaptação rápida e eficaz
dessas empresas a especificidades locais.61 O que é certo é que tampouco existem, hoje,
agentes de escala global que contestem de forma paritária sua abrangência mundial.62 Para
além da esfera privada, autoridades concorrenciais e regulatórias ao redor do mundo também
permanecem tímidas em face dessas empresas criadas para mercados globais que operam na
escala dos bilhões.
Esse cenário é sintetizado por Tim Wu, em seu prognóstico pouco otimista
(já em 2010) em relação à capacidade da Internet de romper com um Ciclo onde condições
de concorrência se mantiveram como exceção ao padrão notadamente monopolista que
dominou a indústria da informação até hoje:63
Whatever the power of monopoly in a national setting, it is the potential for
a global market in the billions that most directly accounts for the astonishing
valuations of the Internet giants. There is, in theory at least, a point at which
the advantage of scale is subject to the law of diminishing returns, but we
don’t seem to have reached it. Nor have Google and Facebook and their like
yet learned any particularly hard lessons from foreign regulatory entities or
competitors (…) American firms have taken their business where they’ve
liked, while only a handful of non-American Internet firms have proved
sturdy, fewer still risen to challenge the American hegemony on the Net.64
61

No caso do Facebook, especificamente, fica claro que o próprio modelo de expansão visionado por Mark
Zuckerberg é baseado na adaptabilidade de sua plataforma a conjunturas locais justamente para alimentar sua
base de usuários em qualquer país. O chamado “Growth Team” conduziu essa expansão global de forma
estratégica e sistemática para maximizar, a qualquer custo, o número de usuários conectados ao Facebook ao
redor do mundo: “Zuckerberg created a special Growth Team, which had broad latitude to find ways of
boosting the numbers. Among other fixes, they discovered that, by offering the site in more languages, they
could open huge markets. Alex Schultz, a founding member of the Growth Team, said that he and his
colleagues were fanatical in their pursuit of expansion.” OSNOS, Evan. Ghost In the Machine: Can Mark
Zuckerberg Fix Facebook Before It Breaks Democracy?. The New Yorker, 17 de setembro de 2018, p. 38.
62

É preciso mencionar a exceção da China: Baidu, WeChat (da Tencent) e AliBaba, assim como Didi em
oposição ao Uber, são gigantescas. WeChat e AliBaba tem projeção global em e-commerce e sistemas de
pagamento eletrônico. No entanto, isso está ligado a um arranjo específico da internet na China. A “Great
Firewall” é tanto um sistema de controle de conteúdo da internet quanto a condição que permitiu a ascensão
das gigantes digitais chinesas. A análise do caso chinês exige estudos para além do escopo do presente trabalho,
mas para uma síntese sobre o tema ver ECONOMY, Elizabeth C. The Great Firewall of China: Xi Jinping’s
Internet Shutdown. The Guardian, 29 de junho de 2018. Disponível em: https://www.theguardian.com/news/
2018/jun/29/the-great-firewall-of-china-xi-jinpings-internet-shutdown
63

Em tom de conclusão já no capítulo final de seu livro, Wu pondera: “the case for Internet exceptionalism is
not so simple”. WU, The Master Switch, op. cit., p. 318.
64

Id., p. 319. O autor faz uma ponderação sobre o papel das autoridades de defesa da concorrência europeias
e sobre a resistência chinesa em emplacar suas próprias plataformas, mas isso não teria sido suficiente para
limitar a dominância global dos gigantes do Vale do Silício. Cabe destacar, no entanto, que o texto de Wu
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Há ao menos duas consequências imediatas dessa dinâmica para o “Ciclo
made in Brazil” observado até aqui. Primeiramente, o movimento de uma fase inicial aberta
a novos agentes econômicos seguida pelo rápido crescimento de barreiras à entrada não foi
superado na era da Internet. O modelo econômico de sucesso verificado tanto no âmbito das
plataformas digitais (Google, Amazon, Facebook são os exemplos mais evidentes) quanto
no setor de infraestrutura de redes (notadamente reforçando a expansão de integrações
verticais protagonizada mais recentemente pela AT&T)65 se impõe ao mercado de mídia
brasileiro sem dificuldades. À parte de enfrentamentos pontuais com o sistema judicial
brasileiro66 e das perspectivas ainda incipientes do impacto que a Lei de Proteção de Dados
Pessoais e o Marco Civil da Internet podem ter sobre a atuação dos gigantes da Internet no
Brasil, a penetração dos gigantes da Internet no Brasil é inegável. Mais ainda: a presença
desses gigantes no mercado brasileiro é notória se comparada aos outros países da América
Latina e do mundo.67
A segunda consequência refere-se ao modo como a entrada da Internet no
mercado de mídia brasileiro contesta a dominância dos veículos de mídia tradicionais. Até
aqui, conglomerados midiáticos brasileiros conseguiram passar com notável facilidade de
um Ciclo para outro, mantendo estruturas concentracionistas e reproduzindo-as
independentemente das transformações tecnológicas que se estabeleceram. Por mais que os
protagonistas da mídia tradicional não tenham recuado por completo de suas posições de
dominância, grupos econômicos bem estabelecidos no mercado midiático brasileiro – seja

antecede a aprovação do texto final do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) europeu em abril de
2016, bem como antes de sua entrada em vigor em maio de 2018. Texto legislativo da norma europeia
disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
65

A operação de integração vertical protagonizada pela AT&T e seus desafios para a política antitruste e
regulatória serão discutidos de forma mais detida no capítulo 2.
66

Em iniciativa inovadora e relevante para a compreensão dessas interações entre os gigantes do vale do silício
e o sistema judicial brasileiro, o grupo de pesquisa em direito e tecnologia InternetLab lançou em dezembro de
2016 a plataforma bloqueios.info, “que reúne informações sobre processos judiciais que levaram, puderam ou
podem levar ao bloqueio técnico de aplicações da Internet (páginas da web ou aplicativos) no Brasil.” Base de
dados do projeto, relatórios e metodologia disponíveis em: http://bloqueios.info/pt/sobre/
67

Ilustrativamente, dados coletados pelo Statista revelam que, em junho 2018, o Google corresponde a 93.78%
de todo o volume de tráfego relacionado a ferramentas de busca online a partir de computadores de mesa no
Brasil. O único país onde o Google detém maior fatia do mercado de ferramentas de busca é a Índia, com
94.39% do mercado total. Além disso, segundo a mesma base de dados, o Brasil ocupava, em junho de 2018,
o quarto lugar em número de usuários cadastrados no Facebook, somando 129 milhões de contas, ficando atrás
apenas da Índia (294 milhões), EUA (204 milhões) e Indonésia (131 milhões).
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na mídia impressa ou na radiodifusão, além de incapazes de fazer frente à influência de
plataformas digitais de escala global – parecem ser cada vez mais dependentes dessas
plataformas para perpetuarem seu protagonismo sobre o sistema de mídia brasileiro.68
Com ponderações importantes sobre o nível de conectividade na sociedade
brasileira e o acesso ainda desigual aos TICs,69 o atual estágio de consolidação da Internet
como plataforma de consumo de informação no Brasil já oferece elementos para contrapor
o diagnóstico feito pela equipe do MOM-Brasil em 2017 acerca da manutenção do
coronelismo midiático no Brasil.70 Começa a se delinear, nesse sentido, o que chamamos
aqui de porta de reentrada ao direito econômico: as transformações que a Internet traz ao
modelo de consumo de informação no Brasil e os agentes que protagonizam tais mudanças
têm redesenhado o mercado de mídia brasileiro, contestando o poder econômico dos players
que o dominaram até aqui.

1.2.

O mercado de mídia brasileiro dentro e fora da Internet
A forma como a Internet tem redesenhado o consumo de informação e a

interação dos indivíduos com veículos midiáticos desafia qualquer definição de mercado
relevante dentro dos parâmetros tradicionais do direito antitruste. Essa constatação não é
novidade, sobretudo no setor de telecomunicações. Em voto proferido no Ato de
Concentração que aprovou com restrições a aquisição da Brasil Telecom (BrT) pela Oi,71 o
então conselheiro-relator Vinicius Marques de Carvalho sintetiza o “dilema do analista
antitruste” nesses casos:

68

A fundamentação empírica dessa conclusão é discutida em detalhe no tópico seguinte que aborda o tema “o
mercado de mídia brasileiro dentro e fora da Internet”.
69

É necessário contextualizar o uso da Internet no Brasil às especificidades do fenômeno da “infoinclusão” e
da acentuada desigualdade de acesso ainda verificada no país. A reflexão é fundamental à proposta de atualizar
o debate regulatório, permitindo que essa atualização não ocorra de forma abstrata e apartada da realidade
brasileira. Entre os referenciais bibliográficos sobre o tema, destaca-se ALENCAR, A. F. de. “A infoinclusão
e as estatísticas para a América Latina”. In: GODOTTI, Moacir et al. (comp.). Paulo Freire: Contribuciones
para la pedagogía. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2008. Disponível
em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/ freire/26Fernan.pdf
70

“Power in Brazil means family business, both traditionally and to this very day. Dynasties of landowners
known as ‘Colonels’ extend their territorial claims to the airwaves, combining economic and political interests
with tight control of public opinion. Neither digital technology and the rise of the internet nor occasional
regulatory efforts seem to pose a serious challenge to these oligopolies” MOM-Brasil-2017, op. cit.
71

Ato de Concentração Nº 08012.005789/2008-23 e Nº 53500.012477/2008. Voto do Conselheiro-Relator
Vinicius Marques de Carvalho, 20 de outubro 2010.
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Em um ambiente de profundas e rápidas mudanças tecnológicas, ao contrário
de fronteiras rígidas, que delimitam mercados de forma estática e segura,
tem-se, na realidade, um amplo e dinâmico processo de serviços e de produtos
que se entrelaçam, que se complementam e que, na maioria das vezes, podem
ser ofertados por uma única plataforma.
Daí, surge o dilema do analista antitruste, que, de um lado, deve buscar o
rigor em suas conclusões, definindo – de forma conservadora – o lócus de
influência de cada agente do mercado, mas, ao mesmo tempo, não pode
fechar os olhos a este tão rico e promissor mundo tecnológico, que a cada
dia se reinventa, modificando e trazendo novas variáveis à curva de
demanda e de oferta dos produtos. Mais do que isto, tal aspecto desafia,
inclusive, a forma tradicional de delimitação de mercados relevantes.72
Anos depois, com tom menos otimista tendo em vista como o “rico e
promissor mundo tecnológico” se desenvolveu, Marques de Carvalho alertou para os riscos
de se exaltar, ingenuamente, a chamada “inovação disruptiva” da economia digital. Em
coluna escrita em coautoria com Marcela Mattiuzzo, o ex-presidente do CADE discute como
os novos modelos de negócios trazidos pela Internet pouco avançam em relação aos vícios
concentracionistas da economia de mercado tradicional. Para os autores,
As inovações tecnológicas por trás das disrupções foram inseridas no
mercado por determinadas empresas, que, em virtude disso, são as
proprietárias das redes e centralizam as externalidades positivas delas
advindas. Dessa relação de propriedade decorre que são elas as controladoras
do fluxo de informação e do relacionamento entre os cidadãos. Estamos
diante do surgimento de uma economia capitalista digital e amplamente
conectada, e não de um modelo alternativo.73
As duas ponderações transcritas acima são pertinentes para compreender a
relação do mercado de mídia brasileiro com o direito econômico no contexto pós-Internet.
Preliminarmente, o termo “mercado” não pode ser interpretado dentro das dimensões
estáticas de preço, oferta e demanda que condicionam o conceito tradicional de mercado
relevante. Para esclarecer essa distinção e ao mesmo tempo permitir a análise comparativa
entre veículos de mídia tradicionais (rádio, TV e mídia impressa) e as novas plataformas
digitais, é necessário considerar a informação como produto que opera como “denominador
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Id., pp. 33-34 do Voto, fls. 3257-3258 dos autos do Ato de Concentração (grifos nossos).
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MARQUES DE CARVALHO, Vinicius e Marcela Mattiuzzo. Plataformas de compartilhamento: nova
lógica econômica?, Jota, 28 de julho de 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/coluna-do-vinicius/plataformas-de-compartilhamento-nova-logica-economica-28072017
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comum”.74 Tratar do “consumo de informação”, seja dentro das dinâmicas de preço mais
tradicionais dos “mercados de dois lados” amplamente sustentados pelo mercado
publicitário, seja dentro das dinâmicas mais complexas trazidas com a mercantilização de
dados pessoais, estabelece de pronto que não estamos diante de um mercado relevante
uniforme – esteja o veículo midiático dentro ou fora da Internet.
Importante retomar, neste ponto, que definições de mercado relevante se
tornaram a ferramenta mais comumente usada para a análise antitruste, mas essa análise
pode ser conduzida também sem recurso a tais indicadores. Mais do que definir um mercado
e a participação econômica de cada um de seus agentes, o direito concorrencial é pautado
por uma análise de poder econômico. A aferição de poder econômico, por sua vez, pode ser
desenvolvida a partir de critérios baseados na definição de mercado ou critérios não baseados
na definição de mercado.75 Como identifica Calixto Salomão Filho, a avaliação do poder de
mercado não por dados quantitativos, mas por meio da análise de condutas típicas de agentes
com poder de mercado, é uma das formas de conduzir a análise concorrencial sem recorrer
à tradição neoclássica de delimitação de mercado relevante. Outros métodos nesse sentido
incluem medidas de lucro excessivo e o método da “curva de demanda residual.”76
Se definir mercados e participações é muitas vezes o primeiro passo para
identificar condutas anticompetitivas ou o potencial resultado anticompetitivo de uma
operação,77 a autoridade antitruste não deve ficar limitada a essa etapa caso uma definição
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Em debate promovido pela Harvard Book Store para discutir o então recentemente lançado The Master
Switch, Tim Wu foi questionado sobre a utilização do termo “Information” no título de sua obra (“The Rise
and Fall of Information Empires”). Em resposta, Tim Wu afirmou que o termo “informação” seria a “palavraraiz” quando se discute diferentes media, permitindo relaciona-los a partir de um referencial em comum
justamente em função de seu papel enquanto agentes que, independentemente da plataforma utilizada, tratam
a informação como commodity: “(...) the reason I chose the word ‘information’ is [because] I think it’s the
most basic word, the ‘root word’. I think it is least associated with either being the phone, or the radio, or film
– they are all fundamentally ways of moving information. (...) and it is premised on the idea of using
information as a product. There is something different about information and orange juice, or boots, or even
steel. (…) Information is not a normal product.” WGBH Forum. Tim Wu - The Rise and Fall of Information
Empires. Publicado em 5 de setembro de 2012. Vídeo completo do debate disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7uxJwBu-gK0&t=1387s
75

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 147-148.
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Id., pp. 149-155
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A utilização do método de delimitação de mercado relevante tornou-se etapa inerente à análise antitruste
conduzida pelo CADE, sobretudo no contexto de análise prévia de atos de concentração: a “Etapa V” do
“Anexo I” que compreende o formulário para procedimentos não-sumários (Resolução nº 2, de 29 de maio de
2012) é justamente dedicado à definição de mercados relevantes pertinente para operação submetida ao órgão
antitruste. Embora muitas vezes fundamental à análise concorrencial, é importante observar que o órgão
antitruste tem legitimidade para intervir no domínio econômico seja qual for o método de aferição de poder de
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de mercado relevante precisa não seja viável. Sobretudo no caso da Internet, onde são
frequentes os produtos de “preço zero” e as plataformas de múltiplos lados, exige-se do
direito antitruste uma análise mais qualitativa de poder de mercado e menos limitada às
fórmulas matemáticas tradicionais de definição de mercado relevante e dinâmicas de preço.78
Neste aspecto, o debate se aproxima das questões levantadas pela chamada global
competition e os desafios que esta abordagem oferece ao direito positivo.79
Diante dessas considerações, esboça-se um dos primeiros indícios de
confirmação da hipótese levantada por este trabalho: a Internet tem suscitado
questionamentos sobre a aplicabilidade de ferramentas tradicionais do direito antitruste a um
mercado cuja complexidade não cabe dentro de moldes restritivos como delimitação de
mercado relevante e efeitos do poder de mercado sobre o preço dos produtos. Ocorre que
esses questionamentos sobre a adequação de métodos de análise antitruste tradicionais
aplicam-se também à análise de mercado no contexto dos veículos midiáticos, estejam eles
dentro ou fora da Internet. Até aqui, contudo, houve um debate limitado, no direito
concorrencial, para avaliar se a delimitação estanque de mercados relevantes é pertinente e
adequada para avaliar o impacto sobre o bem-estar do consumidor resultante de fusões e
aquisições de jornais ou abuso de poder econômico por parte de conglomerados midiáticos.80
Não obstante essa percepção crítica sobre o desempenho limitado do direito
antitruste no mercado de mídia até aqui, parece haver otimismo em relação aos debates
suscitados pela Internet e como eles podem ser aproveitados para discussão de como deve

mercado, tanto no caso de repreensão à condutas anticompetitivas quanto na atuação preventiva na análise
prévia de atos de concentração.
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EVANS, David S., Antitrust Economics of Free. Competition Policy International, 2011. Disponível em:
https://ssrn.com/abstract=1813193.
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Sobre os desafios de se pensar um direito da concorrência global para mercados globais, David Gerber
salienta: “Creating a legal regime that can effectively combat anti-competitive conduct on global markets is a
new kind of task. The increasing depth and complexity of global competition and its ever more frequent and
intricate relationships with political and other boundaries challenge the imagination, judgment and will of
analysts, policy makers and lawyers. (…) Competition law combats anti-competitive conduct because it has
harmful effects, but identifying those effects is often difficult and costly, and the complexities of global markets
compound that challenge. (…) For example, changing circumstances on world markets can allow a firm to
increase its market power rapidly and to restrain competition, but competition officials may not learn about
these effects until the conduct has done significant harm. By that time, the conditions may have changed, and
enforcement may have little value.” pp. 327 e 336. GERBER, David J. Global Competition: Law, Markets,
and Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2012 (edição digital).
80

O modo como foi tratado o recente ato de concentração envolvendo a aquisição do Jornal Valor Econômico
pelo Grupo Globo exemplifica a ausência desse tipo de discussão, como será abordado em mais detalhe a seguir
no Capítulo 2, item 2.3.3.
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se dar a interface entre antitruste e o mercado de mídia brasileiro como um todo. Se foi
necessário trazer o mercado de mídia para dentro da Internet para que esse debate seja levado
adiante, cabe ao direito econômico usufruir dessa porta que lhe foi reaberta. Embora possível
de forma mais evidente, a discussão da regulação econômica do mercado de mídia não é
indispensável ou inerente aos outros debates que a Internet suscita em relação ao papel do
direito da concorrência e aos modelos de intervenção no domínio econômico em geral. A
janela de oportunidade parece estar dada, mas ainda não há garantias de que o direito
econômico responderá a esse chamado.

1.2.1. Poder econômico redefinido: o novo petróleo e as novas refinarias
Paralelamente a essa avaliação, o atual estado de desenvolvimento das
plataformas digitais permite uma análise crítica sobre o papel “disruptivo” e democratizante
que a Internet, por anos, conseguiu sustentar como “alternativa” às barreiras à entrada
características da mídia tradicional.81 Como empresas privadas, em seu papel de verdadeiras
“controladoras do fluxo de informação e do relacionamento entre os cidadãos” tem
desempenhado esse papel? Ainda faz sentido, atualmente, classificar gigantes globais do
porte do Facebook e Google como “meras plataformas” que oferecem acesso amplo e
irrestrito àqueles que quiserem veicular e “consumir informação” na Internet?
A análise publicada pela The Economist, comparando o poder econômico das
reservas de petróleo no século passado ao poder econômico que o processamento de dados
confere às plataformas digitais no século XXI, reforça esse processo de desmistificação dos
gigantes da Internet.82 O modo como as “super-plataformas” se estruturam e a facilidade

81

Cf., nesse sentido, as observações de Yochai Benkler sobre o surgimento de uma nova esfera pública a partir
da “economia da informação em rede” (networked information economy). Reconhecendo que o aspecto
“democratizante” da Internet no sentido de produção e acesso à informação não é algo novo, Benkler afirma:
“[t]he second major implication of the networked information economy is the shift it enables from the massmediated public sphere to a networked public sphere. This shift is also based on the increasing freedom
individuals enjoy to participate in creating information and knowledge, and the possibilities it presents for a
new public sphere to emerge alongside the commercial, mass-media markets”. BENKLER, Yochai. The
Wealth of Networks. New Haven: Yale University Press, 2006, p. 10.
82

Briefing. Fuel to the future: Data is giving rise to a new economy – how is it shaping up?, The Economist,
6 de maio de 2017. Disponível em: https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-anew-economy. A metáfora que qualifica dados na economia digital como o “novo petróleo” tem sido utilizada
por diversas outras fontes e centros de pesquisa, com algumas instituições e autores inclusive questionando a
adequação do conceito. Ver por exemplo MANDEL, Michael. The Economic Impact of Data: Why Data Is
Not Like Oil. Progressive Policy Institute, 12 de julho de 2017. Disponível em:
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com que têm alavancado seu poder econômico, inclusive com a aquisição de potenciais
rivais que poderiam desafiar posições de dominância de mercado, revela que a imagem de
empresas de tecnologia totalmente abertas à competição e à inovação efervescente que só a
Internet poderia proporcionar não mais corresponde à realidade.83 Em paralelo,
representantes do Vale do Silício têm sido cada vez mais claros quanto às suas intenções de
manutenção de poder de mercado e repúdio a intervenções estatais pró-competitivas.84
Somado aos escândalos de vazamento de dados, sensação de vigilância
permanente e sentimento crescente de que o poder conferido às super-plataformas tenha
atingido níveis preocupantes, o comportamento anticompetitivo dos gigantes do Vale do
Silício gera frustrações na sociedade civil85 (ao menos naquela parcela que tem, em primeiro
lugar, acesso a tais plataformas).86 Para o fortalecimento da pauta regulatória, esse
sentimento de frustração pode ser favorável: se a Internet exige a reafirmação do papel

https://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2017/07/PowerofData-Report_2017.pdf; HIRSCH,
Dennis D. The glass house effect: Big Data, the new oil, and the power of analogy. Maine Law Review, n.
66, 2013; THIRANI, Vasudha e GUPTA, Arvind. The Value of Data. World Economic Forum, 22 de setembro
de 2017. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2017/09/the-value-of-data/; e GREENWOOD,
Daniel, et al. The new deal on data: A framework for institutional controls. Privacy, Big Data, and the
public good: Frameworks for engagement, 2014, pp. 192-210.
83

Id. Como descreve o artigo da The Economist, “As in oil markets, bigger data firms keep taking over smaller
ones.”
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Talvez o episódio mais emblemático dessa postura tenha sido a declaração do co-fundador do Pay-Pal, Peter
Thiel, defendendo monopólios e exaltando a ideia de que defender a concorrência é algo para “perdedores.”
Em artigo de opinião escrito para o Wall Street Journal em 2014, Thiel defendeu as “virtudes” de ser uma
empresa monopolista do porte dos gigantes da Internet, sugerindo que essas empresas deixam de se preocupar
com a lucratividade de suas atividades uma vez que se consolidam como monopolistas absolutos: “A monopoly
like Google is different. Since it doesn't have to worry about competing with anyone, it has wider latitude to
care about its workers, its products and its impact on the wider world. Google's motto—"Don't be evil"—is in
part a branding ploy, but it is also characteristic of a kind of business that is successful enough to take ethics
seriously without jeopardizing its own existence. In business, money is either an important thing or it is
everything. Monopolists can afford to think about things other than making money; non-monopolists can't.”
em THIEL, Peter. Competition Is For Losers, The Wall Street Journal, 12 de setembro de 2014. Disponível
em: https://www.wsj.com/articles/peter-thiel-competition-is-for-losers-1410535536
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Cf., por exemplo, outro estudo publicado pela The Economist discutindo como os gigantes da Internet já não
representam mais o “boom democrático” do século XXI em Once considered a boon to democracy, social
media have started to look like its nemesis. The Economist, 4 de novembro de 2017. Disponível em:
https://www.economist.com/briefing/2017/11/04/once-considered-a-boon-to-democracy-social-media-havestarted-to-look-like-its-nemesis
86

Sobretudo no contexto brasileiro, há impedimentos fáticos à uniformização do impacto das novas tecnologias
em diferentes camadas sociais, particularmente no tocante às barreiras de acesso que inviabilizam a
experimentação tanto dos males quanto dos benefícios da economia digital. Sobre essa questão, destaca-se a
pesquisa de Jeffrey Omari, que estudou os problemas do acesso à Internet em comunidades marginalizadas do
Rio de Janeiro, questionando a premissa do Marco Civil da Internet de que tal diploma garante o “acesso à
Internet” enquanto direito fundamental. Ver OMARI, Jeffrey. Digital Access amongst the Marginalized:
Democracy and Internet Governance in Rio de Janeiro. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review,
n. 41.2, 2018, pp. 277-289.
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central do direito antitruste e de medidas de regulação econômica para conter os interesses
eminentemente privados de detentores de poder de mercado, é importante que esse tipo de
intervenção estatal conte com apoio popular.
No caso do setor de tecnologia, esse apoio e até mesmo a retórica em prol de
posturas mais afirmativas do poder público para controlar o domínio econômico dos gigantes
da Internet passou a ser endossado também por outros agentes econômicos que perderam
poder de barganha de forma substancial com o crescimento das super-plataformas – e os
players do mercado de mídia tradicional estão entre esses agentes. De certa forma, quanto
mais os titãs da Internet se assemelham ao que um dia foi o monopólio da Standard Oil, mais
se legitima a necessidade de intervenção no domínio econômico que rompeu o monopólio
da petrolífera em 1911.87
A ingerência do poder econômico dessas “novas refinarias” no mercado de
mídia tem se tornado cada vez mais evidente. E como o “novo petróleo” não está acessível
aos conglomerados midiáticos tradicionais, estes são forçados a repensar seus modelos de
negócio para a economia digital. Por enquanto, o tempo de reação da mídia tradicional tem
se mostrado lento e pouco eficaz. Uma pesquisa divulgada em outubro de 2018 pela “Aos
Fatos”,88 realizada pelo Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês),
revelou que o número de brasileiros que consome conteúdo jornalístico nas redes sociais já
supera o número de brasileiros que consome notícias em veículos fora da Internet. Os
resultados da pesquisa também demonstram que a quantidade de indivíduos que recorrem às
redes sociais para o consumo de notícias é superior ao número de indivíduos que utiliza
plataformas digitais de veículos de mídia tradicionais para o mesmo fim:
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Cf. Fuel to the Future, The Economist, op. cit.. O estudo da revista destaca como, apesar de medidas radicais
de romper estruturas de poder de Mercado monopolistas ainda encontrarem certa resistência, a demanda por
políticas públicas é crescente: “The big data refineries have no monopoly on innovation; other firms may be
better placed to find ways to exploit information. The dearth of data markets will also make it more difficult
to solve knotty policy problems. Three stand out: antitrust, privacy and social equality. The most pressing one,
arguably, is antitrust—as was the case with oil. In 1911 America’s Supreme Court upheld a lower-court ruling
to break up Standard Oil, which then controlled around 90% of oil refining in the country. (…) A break-up
would be highly disruptive and slow down innovation. It is likely that a Googlet or a Babyface would quickly
become dominant again. Yet calls for action are growing.”
88

Agência de checagem fundada em julho de 2015. Mais informações em https://aosfatos.org/
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Gráfico 1. Levantamento ICFJ sobre consumo de notícias, outubro de 201889

O fenômeno não ocorre somente no Brasil. Nos EUA, congressistas atentos
às ondas de desinformação e manipulação da opinião pública que decorrem desse recuo do
poder econômico de veículos jornalísticos tradicionais, começam a repensar quais seriam as
políticas públicas mais adequadas para lidar com o problema. Entre as iniciativas discutidas
recentemente, destaca-se o posicionamento do democrata David Cicilline, um dos líderes da
Câmara norte-americana que é conhecido por sua postura radicalmente contra a submissão
da agenda política a interesses corporativos.90 Em entrevista à revista Forbes, Cicilline
discutiu o que ele considera ser o “problema” nesse cenário de diminuição drástica do poder
de mercado dos veículos de mídia tradicional e uma possível alternativa, dentro do direito
antitruste, pare enfrentá-lo:
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SPAGNUOLO, Sergio. Uma a cada 4 pessoas consome notícias via WhatsApp regularmente. Aos Fatos
26 de outubro de 2018. Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/uma-cada-4-pessoas-consome-noticiaswhatsapp-regularmente/
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Em julho de 2018, Cicilline, ao lado de outros congressistas norte-americanos, anunciou publicamente que
não aceitaria financiamento privado de campanha por meio dos chamados “PACs” (Political Action
Committee). Sobre o compromisso assinado pelos congressistas, cf. Cicilline, Whitehouse declare they won’t
accept PAC Money, Providence Journal, 25 de julho de 2018. Disponível em:
http://www.providencejournal.com/news/20180725/cicilline-whitehouse-declare-they-wont-accept-pacmoney
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Just about 70 percent of Americans access their news through two companies,
Google and Facebook. You can see the dominance of these platforms. The
ability of smaller companies to negotiate with them just doesn’t exist. The
market is not working properly. (...)
You have a responsibility to confront the challenges you see today. There are
exciting things we see from these two companies, and I recognize that. And
we have the ability to respond to some of the consequences of that rapid
growth. You can’t solve the problem for the future, but we have a very
specific challenge with a market imbalance, and we can address this
challenge in this moment.91
Pouco se tem a ganhar ao comparar os dados do Gráfico 1 acima com
representações de participação de mercado de um possível “mercado relevante” único que
inclua Facebook, Globo e Grupo Folha em um mesmo patamar. No entanto, em linha com o
que foi observado por David Cicilline, a análise do mercado de mídia no Brasil também traz
dados objetivos que não devem escapar do escrutínio do direito econômico. A mesma
pesquisa publicada pela Aos Fatos indicou que, sobretudo entre os indivíduos que utilizam
o WhatsApp como principal plataforma para o consumo de notícias, os links que
redirecionam o leitor para o site jornalístico têm apelo reduzido: “[a] grande maioria dos
respondentes (44%) indicou clicar apenas ‘algumas vezes’, à medida que um quarto deles
afirmou ‘nunca’ acessar links externos pela plataforma.”92
A relevância desse escrutínio só tende a crescer. Em 2015, os dados coletados
pela TIC Domicílios indicaram um marco relevante para a análise do mercado de mídia no
Brasil: a proporção de domicílios brasileiros com acesso à Internet superou 50%. Em 2017,
a pesquisa registrou 61% dos domicílios com acesso à Internet, excluindo o acesso realizado
unicamente por telefone celular (Gráfico 2). Considerando o mercado de mídia brasileiro
sob a perspectiva do consumo da informação,93 a escalada dos 18% aos 61% em um intervalo
de dez anos é indicativa de mudanças substantivas na dinâmica deste mercado.
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David Cicilline em entrevista para Forbes, in: SILBER, Tony. The Congressman Fighting Facebook and
Google: A Q&A With R.I.'s David Cicilline, Forbes, 16 de março de 2018. Disponível em:
https://www.forbes.com/sites/tonysilber/2018/03/16/the-congressman-fighting-facebook-and-google-a-qawith-r-i-s-david-cicilline/#5434b933206e
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SPAGNUOLO, Uma a cada 4 pessoas consome notícias via WhatsApp regularmente, op. cit.
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Nesse sentido, o documento mais recente da UNESCO sobre o tema, apresenta a complexidade que a
convergência dos media implica para a análise do mercado midiático como mercado único: “Convergence of
distribution platforms is also adding a layer of complexity to the question of concentration of media ownership.
Concentration is traditionally measured in defined markets and, in the past, it was possible to separate out
various media markets, such as daily newspapers, radio and television. While divisions still exist, convergence
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Gráfico 2. Acesso à Internet no Brasil de 2008 a 2017
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Fonte: TIC Domicílios94

A redefinição do modelo de distribuição (ou falta dela) do poder de mercado
no sistema de mídia brasileiro não foi acompanhada por medidas regulatórias adequadas –
medidas essas que já estavam ausentes quando petróleo ainda era petróleo, e a economia do
big data ainda não afetava os conglomerados de mídia brasileiros.95 Embora os efeitos da
ausência de políticas de defesa da concorrência direcionadas para os meios de comunicação
is starting to trench on them, with newspapers providing audio-visual content and broadcasters providing
increasing amounts of written material”. MENDEL, Toby; CASTILLEJO, Ángel García; e GÓMEZ, Gustavo.
Concentration of Media Ownership and Freedom of Expression: Global Standards and Implications for
the Americas. Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información, n. 7, UNESCO, 2017, (“UNESCO
2017”), p. 10.
94

O gráfico consolida dados da série histórica de 2008 a 2015 e dados isolados para os anos de 2016 e 2017.
Base de dados disponível em http://data.cetic.br/cetic/
95

Sobre esse diagnóstico, ver, por exemplo, entrevista da pesquisadora e coordenadora do Coletivo Intervozes
Bia Barbosa ao Projeto Manchetômetro, concedida em 15 de agosto de 2018. Questionada sobre propostas para
a regulação da mídia no Brasil, Barbosa afirmou: “existe um marco regulatório da mídia no Brasil, mas ele
está bastante defasado, tanto do ponto de vista tecnológico quanto no que toca colocar em prática e tirar do
papel os princípios que a Constituição de 1988 aprovou. A base desse marco regulatório hoje é o Código
Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962 e 63. Então, estamos bastante atrasados com relação a isso.
(…) Do ponto de vista macro, não existe nenhuma proposta de regulação da mídia hoje tramitando no
Congresso Nacional.” em SASSARA, Luna et al. Entrevistas M – Bia Barbosa. Manchetômetro, 15 de
Agosto de 2018. Disponível em: http://www.manchetometro.com.br/index.php/destaques/2018/08/15/biabarbosa/. O mesmo diagnóstico já tinha sido apontado pela Relatoria Especial da OEA para a liberdade de
expressão, que analisou a situação do marco regulatório para a mídia no Brasil em 2015 e publicou suas
conclusões em 2016. Cf. VIEIRA, Isabela. Relator da OEA diz que regulação da mídia está atrasada na
América
Latina,
EBC,
08
de
agosto
de
2015.
Disponível
em:
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/08/relator-da-oea-diz-que-regulacao-da-midia-esta-atrasada-naamerica-latina
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de massa já fossem sentidos em todas as etapas do Ciclo que antecederam a chegada da
Internet, os efeitos do poder econômico excessivamente concentrado agora passaram a ser
sentidos também pelos próprios detentores de poder de mercado do passado recente da mídia
brasileira. Esse cenário leva a três ponderações preliminares que orientam a análise
desenvolvida nos próximos capítulos.
Primeiramente, seja pelo déficit ainda significativo de acesso à Internet no
Brasil,96 seja pela permanência notória do poder econômico dos principais conglomerados
midiáticos do país, o problema da ausência de ferramentas eficazes do direito econômico no
mercado de mídia brasileiro persiste. Entre os indicadores mais contundentes desse
diagnóstico está a manutenção de relações obscuras entre partidos políticos, organizações
religiosas e detentores de licenças de radiodifusão, 97 o definhamento da comunicação social
pública e a manutenção do predomínio dos grupos de mídia tradicional no já reduzido espaço
do jornalismo na esfera digital.98
A segunda ponderação diz respeito ao risco de captura da pauta regulatória
pelos interesses privados não só das “novas refinarias” como também do setor de mídia
tradicional interessado em restabelecer condições de poder de mercado em face da “ameaça”
da Internet. Como será discutido em mais detalhe no capítulo final do trabalho, embora a
participação dos players da mídia tradicional no debate regulatório, sobretudo em apoio à
intervenção no domínio econômico, é fundamental e está intimamente relacionada à hipótese
que sustenta este trabalho: ao reconfigurar o sistema de mídia brasileiro, a Internet também
tem redefinido a dinâmica de interesses capazes de direcionar a ação estatal para o setor.
Cabe ao poder público atentar com cautela para essa dinâmica para sustentar o interesse
público acima de qualquer interesse essencialmente privado na busca de modelar a
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Além das desigualdades regionais, há parcela significativa da população que permanece dependente de
pontos públicos de acesso à Internet que, por sua vez, nem sempre estão disponíveis para atender à demanda
da população local. Cf. SOUZA, Ludmilla. Inclusão digital exige renovação de pontos públicos de internet,
EBC/Agência Brasil, 1 de maio de 2018. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/201804/inclusao-digital-exige-renovacao-de-pontos-publicos-de-internet
97

Cf. MOM-Brasil 2017, op. cit.
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Ilustrativamente, o levantamento de sites mais acessados no Brasil disponibilizado pela plataforma Alexa
revela que as plataformas digitais dos grupos Folha e Globo permanecem entre as mais acessadas pelos
brasileiros, ainda que atrás do Google, Facebook e suas demais plataformas como YouTube (Google) e
Instagram (Facebook). Dados disponíveis em: https://www.alexa.com/topsites/countries/BR
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intervenção do Estado sobre o domínio econômico de forma mais ou menos conveniente
para alguns grupos dominantes.
O terceiro ponto a ser considerado é a opção do trabalho por discutir políticas
de defesa da concorrência no primeiro plano e abordar ferramentas de regulação econômica
em relação de complementariedade com o direito antitruste. Essa escolha de abordagem não
reflete uma tentativa de hierarquização entre as ferramentas disponíveis ao Estado para
intervenção no domínio econômico no sistema de mídia brasileiro. A opção pelo enfoque na
defesa da concorrência está vinculada à capacidade transformadora que ela oferece ao
Direito uma vez implementada como garantia institucional mínima:
Colocar a concorrência como garantia institucional mínima do sistema
econômico tem uma consequência muito relevante. A afirmação da
concorrência como valor mínimo garante a liberdade de escolha e informação
o mais abundante possível para o consumidor. A ele caberá descobrir a
solução mais adequada para suas necessidades.
Aplicada genericamente, essa afirmação da força cognitiva do Direito
implica uma transformação do próprio Direito. Transformação necessária,
pois o Direito tem importante papel cognitivo. (…)
Em um sistema jurídico assim idealizado as regras jurídicas mudam
necessariamente de natureza. Não é mais possível que prevaleçam as regras
mandamentais do antigo Estado Liberal. O ordenamento jurídico passa a ser
formado precipuamente de regras institucionais e procedimentais. A
mudança institucional é, então, obtida não por um experimentalismo político
vazio de valores e de discussão política, mas, sim, um bem-estruturado e
debatido conjunto de valores e regras institucionais.99

Nesse sentido, a concorrência remete ao núcleo do conceito de direito
econômico que embasa este trabalho.100 Aplicada ao sistema de mídia, incluindo a disciplina
jurídica da ordem econômica tanto para a mídia tradicional quanto para os meios digitais, a
concorrência está apta a introduzir processos de experimentação e adaptação do Direito às
demandas específicas deste mercado, o que subsidia não apenas a intervenção do antitruste,
mas também pode indicar os espaços a serem ocupados pela regulação. Trata-se de uma

99

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica (princípios e fundamentos jurídicos). São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 158.
100

Ver considerações sobre a definição de direito econômico aqui utilizada no capítulo de Introdução, supra.
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proposta que entende a necessidade de constante aperfeiçoamento do Direito aplicado,
justamente nos moldes como deve ser entendido o direito econômico.101

101

Cf. SALOMÃO FILHO, Regulação da atividade econômica, op. cit., p. 159 e COMPARATO, O
Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 52.
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2.

LEGITIMAÇÃO DO LUGAR DO DIREITO ECONÔMICO NO
MERCADO DE MÍDIA
Definido como “disciplina normativa da ação estatal sobre as estruturas do

sistema econômico”,102 o direito econômico estabelece, de pronto, dois conceitos
fundamentais para o enfretamento do mercado de mídia como objeto de sua intervenção: o
elemento inevitável da ação estatal e a pluralidade de ferramentas jurídicas para que essa
ação se concretize.
Primeiramente, o elemento de ação estatal, se já encarado com ceticismo em
relação aos mais variados setores independentemente do fundamento constitucional que o
sustente, encontra ainda mais resistência no âmbito dos meios de comunicação. Em regra, a
retórica reiteradamente reproduzida pelos controladores privados dos meios de comunicação
de massa associa qualquer iniciativa regulatória sobre o mercado de mídia a tentativas de
limitar o exercício da liberdade de imprensa.103
Esse tipo de questionamento em relação à tutela do mercado de mídia pelo
direito econômico ainda verificado no contexto brasileiro,104 remonta às primeiras tentativas
de incluir o mercado midiático na esfera de tutela do direito antitruste. Reações à chamada
“Lei Malaia” de 1945 e sua repercussão no exterior ilustram esse ponto. Como aponta Mário
Cabral ao apresentar as críticas de autoridades estrangeiras ao conteúdo da Lei Malaia,
o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Pedro Leão Veloso,
remeteu carta de 1º de setembro de 1945 a Agamemnon Magalhães enviando
artigo do ministro da Justiça e Instrução Pública da Argentina, Jorge Eduardo
Coll, intitulado “Delitos contra la Economia Publica – Legislacion
Brasileña”, publicado no jornal La Prensa em 30 de julho de 1945. Coll

102

Conforme já destacado anteriormente, dissertação parte da definição apresentada por Fábio Konder
Comparato em seu texto “O indispensável direito econômico”, que introduziu a discussão sobre uma disciplina
autônoma do direito econômico de forma pioneira no contexto brasileiro, já em 1965. Nas palavras de
Comparato, “O nôvo direito econômico surge como o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado
contemporâneo na realização de sua política econômica. Êle constitui assim a disciplina normativa da ação
estatal sôbre as estruturas do sistema econômico, seja êste centralizado ou descentralizado”. COMPARATO,
O indispensável direito econômico, op. cit., p. 47.
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Sobre a reprodução desse discurso e suas inconsistências com a real garantia do direito à comunicação ver,
por exemplo, BLOTTA, Vitor Souza Lima. Entre diversidade e justificação: liberdade de expressão e
regulação da comunicação na perspectiva da comunicação social no Brasil. Revista Eptic, v. 15, n. 3, 2013.
Disponível em: https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/1365
104

Síntese de questionamentos recentes sobre o tema pode ser encontrada em TEODORO, Giovana F. Janelas
fechadas para a regulação da mídia. Série M – Projeto Manchetômetro, 2016. Disponível em:
http://www.manchetometro.com.br/artigos/janelas-fechadas-para-regulacao-da-midia/
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pontuou inicialmente uma crítica jurídica ao Decreto-Lei nº 7.666/1945,
sustentando não haver na técnica de direito penal uma espécie de delitos
contra o interesse público. Declarou na sequência que não se deveria incluir
em uma lei antitruste a persecução de empresas jornalísticas, de
radiotelefonia e ‘telefusion’ com o argumento de que seriam
‘monopolizadoras da opinião pública’, uma vez que não se poderia equiparar
opinião a uma mercadoria. Para Coll, isso configuraria, em verdade, atentado
contra a liberdade de pensamento.105
Os obstáculos para desvincular a ideia de regulação econômica da mídia da
noção de cerceamento da liberdade de imprensa permanecem até hoje. Em algumas situações
mais graves, a ideia de regulação já foi, deliberadamente, confundida com ameaças à
liberdade de expressão em discursos dos próprios veículos midiáticos dominantes no Brasil.
Em outubro de 2016, por exemplo, uma publicação no blog do Coletivo Intervozes mantido
no site da revista Carta Capital indicou como uma novela transmitida no horário nobre pela
Rede Globo levou ao ar uma cena na qual o diálogo entre personagens do folhetim estabelece
uma relação direta entre “regulamentação da mídia” e a ameaça à liberdade de imprensa.106
Na cena que foi ao ar, em reação à atitude da vilã da novela para silenciar um
jornalista investigativo, um personagem da trama exclama: “Então quer dizer que a
regulamentação da mídia foi aprovada e eu nem tô sabendo?”. Segundo os dados do Ibope,
naquela sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, a audiência da novela das 21h atingiu a marca
de 8,084 milhões de domicílios – um número certamente superior à quantidade de pessoas
que teve a oportunidade de ler os esclarecimentos sobre o que de fato é a proposta de
regulação da mídia no blog do Intervozes.
Pouco tempo depois, foi a vez de Pierre Manigault, presidente do grupo de
mídia norte-americano The Evening Post Industries, de associar a agenda regulatória para o
setor a uma pauta velada pela censura dos meios de comunicação. No dia 23 de outubro de
2016, a seção “Tendências e Debates” do jornal Folha de S. Paulo publicou o artigo “A
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CABRAL, Mário André Machado. Estado, Concorrência e Economia: convergência entre antitruste e
pensamento econômico no Brasil. Tese de Doutorado. Orientador: Prof. Dr. José Maria Arruda de Andrade.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016, p. 146.
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janela não responde pela paisagem”, escrito pelo empresário.107 Para Manigault, as críticas
à performance da mídia brasileira nos últimos tempos seriam uma grande injustiça – são
críticas cujo único fundamento seria o inconformismo com o “livre exercício do jornalismo
profissional”. O texto vai além, e ataca diretamente iniciativas de regulação da mídia no
continente latino-americano como a Lei de Meios argentina.108 Segundo o autor, a Lei de
Meios seria um exemplo de líderes latino-americanos atuando com o “desejo de intimidar e
controlar a mídia independente”.109 Embora a Lei seja passível de críticas, o processo
democrático de construção da Lei de Meios argentina e suas propostas de enfrentamento da
concentração econômica no mercado de mídia em prol de mais pluralismo e diversidade de
vozes no sisttema midiático argentino contradizem a conclusão de Manigault.110
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MANIGAULT, Pierre. A janela não responde pela paisagem. Folha de São Paulo, Tendências e Debates,
23 de outubro de 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/10/1825377-a-janelanao-responde-pela-paisagem.shtml
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Sobre a leitura que os veículos midiáticos brasileiros fizeram da Lei de Meios argentina, ver também estudo
realizado pesquisadoras da Universidade de Brasília que analisou a cobertura do jornal O Estado de S. Paulo
sobre a Lei de Meios. De acordo com as conclusões da pesquisa, que considerou 14 textos (editoriais, notícias
e reportagens) publicados entre 2011 e 2014, “ao invés de trabalhar a Lei de Mídia como o resultado de um
longo processo vivenciado pelos argentinos, cujo objetivo principal era a regulação das mídias, o veículo
brasileiro preferiu insistir na desqualificação da lei. (…) o jornal silenciou sobre questões importantes como o
direito à comunicação, que é preconizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948. O
veículo também ignorou tratados internacionais assinados em torno da questão, nos quais é claro o fato de que
os oligopólios midiáticos são considerados uma afronta à livre circulação de idéias e ao direito que todos os
cidadãos devem ter a uma informação plural, que impulsione e fortaleça os regimes democráticos.”
MACHADO, Liliane e DOMINGOS, Marina. A lei de mídia da Argentina vista pelo jornal O Estado de S.
Paulo. Razón y Palabra, n. 19.2_90, 2015, p. 606. Disponível em: http://revistarazonypalabra.org/
index.php/ryp/article/view/342
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Alvo de inúmeras críticas desde sua elaboração, a Lei de Meios argentina foi diversas vezes tachada como
ofensiva do governo de Cristina Kirchner ao conglomerado do Grupo Clarín, detentor de cerca de 70% dos
veículos midiáticos argentinos à época em que a lei foi sancionada. Cf. McQUEEN, David. Media Democracy
and Reform in South America: Lessons for Europe. In The International Political Economy of
Communication – Media and Power in South America. Cheryl Martens, Ernesto Vivares e Rober McChesney
(eds.), Palgrave Macmillan: EUA, 2014. Vale ressaltar que a Lei de Meios foi considerada constitucional pela
Suprema
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argentina,
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declaró
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l la ley de médios, La Nacion, 29 de outubro de 2013. Disponível em: https://www.lanacion.com.ar/1633615la-corte-suprema-declaro-constitucional-la-ley-de-medios. Apesar de sua constitucionalidade, mais
recentemente, sob o governo de Mauricio Macri, a Lei de Meios foi amplamente modificada em todo seu teor
(Cf. Gobierno argentino modifica polémica Ley de Medios del kirchnerismo, BBC Mundo, 30 de dezembro
de 2015.).
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Em entrevista a Arne Hintz, Damián Loreti, professor da Universidade de Buenos Aires especialista no
tema, reportou o processo de iniciativa popular que culminou na Lei de Meios argentina. Conforme descreve
Hintz a partir do relato de Loreti, o processo legislativo contou com “28 open hearings, comments by civil
society groups, were included in the document and a demonstration of 20,000 people brought the final text to
Parliament where it was adopted, making it a true ‘law of the people’”. A própria autora reconhece, também,
as limitações do diploma argentino no tocante aos incentivos à mídia comunitária: “Community media is
legalized but not (yet) equipped with public funding that enables it to operate.” HINTZ, Arne. Towards
community and non-profit media legislation in South America: challenging media power through citizen
participation. in MCCHESNEY et al (eds). The International Political Economy of Communication. Londres:
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Há algumas exceções importantes à reprodução desse discurso. O diretorexecutivo do jornal Folha de S. Paulo afirmou publicamente em fevereiro de 2016 que o
veículo é a favor da regulação econômica da mídia, opondo-se apenas às tentativas de
regulação de conteúdo.111 Além disso, a EBC, ainda que dentro dos limites de seu alcance
enquanto empresa pública de comunicação,112 promove constantes discussões sobre a
relevância da regulação econômica da mídia em suas diversas plataformas.113
Além dessa primeira barreira à legitimação do lugar do direito econômico no
mercado de mídia, permanece o obstáculo de justificar a intervenção estatal nesta esfera
econômica específica. Nesse aspecto, a mídia brasileira está sujeita, assim como outros
setores da economia, às barreiras jurídicas que permitem contestar, a partir do ideal de
Estado mínimo típico do século XIX, a legitimidade da intervenção do Estado no domínio
econômico, mesmo quando, como no caso dos meios de comunicação de massa, há garantias
e direitos fundamentais em jogo.114

Palgrave Macmillan, 2014, p. 58. Além disso, reforçando o papel da Lei de Meios como mecanismo favorável
à liberdade de expressão e ao direito à comunicação, Sel e Gasloli afirmam: “The law, based on the universal
human right to communicate and the promotion of plural and multiple voices, also redistributes media space
while recognizing new subjects. For the first time, academic and native people’s media have become a part of
the public service, as community media are recognized as non-profit services. (…) These features of the new
law, in direct opposition to the concentrated economic interests that find their foothold in the liberal
interpretation of the freedom of expression, are resisted by corporate media interests, which are opposed to the
enforcement of the law.” SEL, Susana e GASLOLI, Pablo. Audiovisual Services Law No. 26.522: Cultural
Practices, Power and Communication. in MCCHESNEY et al (eds)______., pp. 84 e 87.
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Em entrevista concedida à TV Folha, Daniel Dávila afirmou que o jornal “defende regulação econômica
para evitar monopólios, o que é especialmente importante na área da comunicação.” Folha defende regulação
econômica da mídia diz editor-executivo do jornal, Folha de S. Paulo, 27 de fevereiro de 2016. Disponível
em: https://www1.folha.uol.com.br/tv/tvfolhaaovivo/2016/02/1740550-folha-defende-regulacao-economicada-midia-diz-editor-executivo-do-jornal.shtml
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Sobre a deterioração do sistema público de comunicação do Brasil e seus desvios de finalidade verificados
com mais intensidade a partir de 2017 sob o governo de Michel Temer, ver INTERVOZES, Censura e
sucateamento: a comunicação pública agoniza, Carta Capital, 7 de agosto de 2017. Disponível em:
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/censura-e-sucateamento-a-comunicacao-publica-agoniza
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Ver, por exemplo, debate promovido pelo Brasilianas.org em fevereiro de 2015, A Regulação Econômica
da Mídia, disponível em http://tvbrasil.ebc.com.br/brasilianas/episodio/a-regulacao-economica-da-midia
(vídeo e reportagem) e plataforma do site da EBC destinada exclusivamente a prestar esclarecimentos sobre o
tema, incluindo panorama de legislações internacionais, compilação da legislação atual vigente no Brasil e
relatório das diversas ações judiciais sobre o assunto, disponível em: http://www.ebc.com.br/regulacaodamidia
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Como sustenta Calixto Salomão Filho, há resistência para aceitar intervenções estruturais na economia, o
que seria atenuado no contexto antitruste em razão das regras esplícitas para controle de estruturas na Lei de
Defesa da Concorrência, mas mais contestado no campo regulatório justamente pela ausência de tais regras:
“Muitas vezes contestado ou aplicado perfunctoriamente em sede antitruste, o controle de estruturas vem sendo
crescentemente discriminado entre os teóricos mais liberais do direito antitruste, por ser considerado
excessivamente interventivo.” SALOMÃO FILHO, Regulação da Atividade Econômica, op. cit., p. 105.
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Como sustenta Gilberto Bercovici, cristalizou-se no Brasil a aplicação restrita
e deliberadamente excludente de dispositivos constitucionais que foram elaborados para
garantir o Estado social. Este tornou-se apenas um ideal ou mera referência que orienta a
aplicação seletiva do conteúdo supostamente “programático” e “não jurídico” da
Constituição de 1988. Para Bercovici, o objetivo velado dessa corrente crítica à Constituição
de 88 é “relegar o poder do Estado a simples garantidor (...) do funcionamento das três
instituições fundamentais do Direito Privado e da economia de mercado: a propriedade, o
contrato e a responsabilidade civil.”115
Nos chamados “mercados dinâmicos”, notadamente no setor de tecnologia e
em serviços digitais em geral, a percepção negativa sobre as intervenções do Estado no
domínio econômico foi reforçada. Entre a preocupação de preservar incentivos à inovação e
os riscos de interferir em um mercado que seria capaz de evoluir de forma rápida o suficiente
para corrigir condutas anticompetitivas de forma autônoma, a política antitruste no período
pós-Internet motivou uma postura menos intervencionista por parte das agências de defesa
da concorrência. Trata-se do que alguns autores têm chamado de “light touch antitrust.”116
No entanto, mecanismos de intervenção mínima que poderiam conferir a
esses mercados dinâmicos a oportunidade de encontrarem, por si mesmos, as vias para um
ambiente competitivo saudável, têm sido cada vez mais questionados. A consolidação de
estruturas de poder de mercado extremamente concentradas observadas atualmente no setor
de alta tecnologia e a utilização dos efeitos de economia de rede para retroalimentar essas
estruturas concentracionistas reafirmam a crítica de Ariel Ezrachi e Maurice Stucke no
sentido de que, embora plausível prima facie, o argumento da “mão digital invisível” carece
de evidências empíricas que o sustente.117
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Para o Conselheiro da FTC J. Thomas Rosch, “[p]ost-Chicago scholars are not urging a return to pre-1970s
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by dominant firms. Where the Chicago School tends to advocate a hands-off approach, based on an over-riding
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ROSCH, J. Thomas. I say Monopoly, You say Dominance: The Continuing Divide on the Treatment of
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EZRACHI, Ariel, e STUCKE, Maurice E. Virtual Competition. Edição digital. Cambridge: Harvard
University Press, 2016, pp. 22-26: “Some argue that courts and agencies should rarely, if ever, intervene in
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A mesma crítica levantada por Stucke e Ezrachi quanto à ausência de
fundamentação para justificar a deferência da política concorrencial à auto-organização das
forças de mercado pode ser aplicada ao movimento pró-intervenção do poder público no
domínio econômico. Seja no caso da política antitruste, seja no contexto mais amplo de
medidas regulatórias, o rigor da fundamentação por trás da intervenção estatal deve ser
preservado, sob pena de respaldar os receios de ameaça à inovação ou mesmo prejuízo ao
bem-estar do consumidor.118 Contudo, a fundamentação exigida para esse tipo de
intervenção não pode se confundir com uma teoria do dano levada ao extremo,119 em
descompasso com a capacidade de adaptação e reformulação constante do direito econômico
enquanto direito aplicado, o “Direito como técnica”.120

dynamic industries. They claim that governmental intervention in dynamic economic markets will often harm
consumers. The antitrust benefits are limited, they argue, because online markets are so dynamic that any
market power is fleeting. (At times this is true, but no empirical evidence supports any such blanket assertion.)
(…) once we look beyond the shiny outer layer, the emerging online markets reveal several significant
dangers.”
118

Nesse sentido, é relevante o alerta do ex-presidente do CADE: “Se estamos realmente interessados em
assegurar que a intervenção do Estado na economia seja mais racional e moderna, é vital que as propostas de
reformas e alterações tributárias e regulatórias sejam rigorosamente fundamentadas. (...) Sem isso, por meio
de propostas pouco refletidas, acabaremos por sufocar modelos de negócio inovadores, impactar negativamente
os consumidores e restringir ainda mais a atuação dos cidadãos que buscam formas alternativas de organização
e geração de renda”. MARQUES DE CARVALHO, Vinicius. Regulação e Concorrência em tempos de
disrupção, Jota, 23 de outubro de 2018. Disponível em: https://www.jota.info/tributos-eempresas/regulacao/regulacao-e-concorrencia-em-tempos-de-disrupcao-23102018
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Exemplo notório da radicalização da teoria do dano pode ser observado na recente decisão do juízo de
primeira instância norte-americano que aprovou, em junho de 2018, a operação AT&T/Time Warner. O juiz
Richard Leon dedicou uma seção de sua decisão justamente para expor que o DOJ, ao apresentar suas
“evidências do mundo real” não foi capaz de fundamentar de forma suficiente a teoria do dano de “aumento
de poder de baerganha” (increased-leverage theory) defendida pelo Departamento. Nos termos da decisão,
“the Government’s so-called real-world evidence was directed at explaining and establishing two main
concepts. First the Government sought to establish the importance of Turner content to distributors and the
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‘real-world objective evidence’ to substantiate its prediction that Turner’s leverage with distributors would
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Como argumenta Comparato, o próprio direito econômico deve ser encarado como ferramenta útil à
adaptação permanente das instituições jurídicas à realidade concreta que as cerca: “o surgimento do direito
econômico representa um estímulo constante ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas em função de seus
objetivos concretos. A compreensão do Direito como técnica incita à crítica e à renovação incessante do direito
positivo”. COMPARATO, O indispensável direito econômico, op. cit., p. 52.
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2.1.

Defesa da concorrência, regulação e o caso AT&T/Time Warner
Retomando a definição de direito econômico apresentada anteriormente,121

nota-se ainda que a disciplina normativa dessa intervenção estatal comporta diferentes
“técnicas jurídicas.” Dentre o rol de técnicas jurídicas possíveis para a disciplina da ação
estatal sobre o sistema econômico entende-se que a organização econômica dos meios de
comunicação comporta, ao menos, duas técnicas distintas: a regulação econômica e a política
de defesa da concorrência.
Ainda que pautada por preocupações legítimas,122 a inadequação do direito
antitruste para lidar com as falhas de mercado no sistema de mídia brasileiro pode ser
repensada, tal como o papel do antitruste tem sido repensado em relação às economias de
rede. Aliás, a interlocução entre essas economias de rede com a mídia tradicional reforça
essa releitura.
Mesmo diante desse cenário favorável à redefinição do papel do direito
antitruste, sobretudo no contexto do mercado de mídia, a insuficiência de uma versão (ainda
que repaginada) da política de defesa da concorrência para o setor precisa ser delimitada. Se
a releitura do papel do antitruste pode ser ampliada para o mercado de mídia como um todo,
o mesmo se aplica à crítica que esse movimento traz consigo. Reconhecer a convergência e
complementariedade entre defesa da concorrência e regulação econômica para o setor de
mídia permite, assim, ir além do já pejorativamente tachado “hipster antitrust”:
Certainly, the fledgling ‘hipster antitrust’ movement in the US - which has
spawned high profile papers and influenced the Democrat Party’s antitrust
policy agenda – criticises the use of the quantitative and financialised
‘consumer welfare’ standard for insufficiently capturing the shape of
dominance, particularly in the contemporary digital economy. (…) However,
given the multifaceted nature of platform power, a regulatory response
incorporating various areas of law and policy is probably more appropriate
than reliance only on competition law. Ex ante regulation may be one tool
to be considered, perhaps something in the spirit of (old) media
regulation which has combined both social and economic objectives. 123
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A análise de Angela Daly transcrita acima sintetiza os aspectos mais
relevantes tanto da renovação do antitruste para atender às demandas complexas da
economia digital, quanto a crítica inerente a esse posicionamento, no sentido de limitar o
alcance do direito antitruste para atender a todas essas demandas. Na forma como vem sendo
formulada, entretanto, a crítica ao “hipster antitrust” corre o risco de frear a reformulação do
direito antitruste antes mesmo que possamos ver qualquer esforço para a concretização de
suas principais propostas.124
A disputa entre aqueles que defendem a retomada do protagonismo do
antitruste para disciplinar os gigantes da Internet e aqueles que optam por deixá-lo na
formulação de políticas de regulação ficou evidente na série de audiências públicas
promovidas pela FTC em outubro de 2018. Sob o título Hearings on Competition and
Consumer Protection in the 21st Century, o órgão regulador norte-americano tem
conduzido, desde setembro de 2018, extensas sessões de debates para discutir temas como
os desafios dos mercados de múltiplos lados, análise de poder de mercado das superplataformas, reformulação dos remédios para condutas anticompetitivas no setor de
tecnologia, entre outros tópicos.125
A Comissão abriu espaço para a manifestação de autoridades de outros países
também. No segundo dia de debates da 3ª sessão, ocorrida em outubro de 2018, Simon
Constantine, um dos diretores da autoridade de defesa da concorrência do Reino Unido
(CMA), destacou a importância da complementariedade entre o direito antitruste e políticas
regulatórias para atingir o melhor resultado possível para o bem-estar do consumidor:
we remain of the view that competition generally remains the best way of
driving beneficial long-term outcomes for consumers. (…) I think that while
obviously any regulation should be targeted, proportionate, especially
designed to ensure that it doesn't somehow sort of fossilize incumbency or
impose excessive burdens on small players rather than large ones, I think that
even with those caveats one can definitely see here that it may be through a
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A utilização do termo “hipster antitrust”, alavancada pelo Professor Josh Wright da Faculdade de Direito
da Universidade George Mason, revela, por si só, uma tentativa preocupante de ridicularizar um movimento
complexo e academicamente sólido em prol de um direito antitruste que desafie o padrão relativamente
confortável de pouco intervencionismo que caracterizou até aqui a relação entre as políticas de defesa da
concorrência com a economia pós-Internet.
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Mais informações disponíveis no site da FTC em https://www.ftc.gov/policy/hearings-competitionconsumer-protection
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blended approach of both regulation and effective enforcement of the
antitrust laws we might get the best outcome for the consumers.126
Mesmo antes da revolução digital, a complementariedade entre regulação e
mecanismos de defesa da concorrência já era desejável para tratar de forma adequada da
complexidade do mercado de mídia.127 Contudo, o “Ciclo made in Brazil” examinado
anteriormente revela que tanto as respostas do direito antitruste quanto as respostas da
regulação se mostraram insuficientes. Entre a relutância do direito concorrencial em intervir
no emaranhado de políticas públicas necessárias para a promoção de uma mídia democrática
e plural e, do outro, o já mencionado discurso de bloqueio à intervenção regulatória não
obstante seu respaldo constitucional, aceitamos a dominância dos gigantes da mídia antes de
sermos surpreendidos pelos gigantes da Internet.128
Assim, estamos diante de mais uma etapa importante para a confirmação da
hipótese levantada por este trabalho. Na medida em que a Internet tem reforçado a
indispensável complementariedade entre regulação e concorrência para disciplinar mercados
de dinâmicas complexas (incluindo elementos como preço zero, efeitos de rede e
plataformas de múltiplos lados), este ressurgimento do debate pode ser aproveitado também
pelo “mercado de ideias”, seja ele na esfera digital, seja nos veículos de mídia tradicionais.
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Edwin Baker, ao mesmo tempo em que aponta para a “desistência da democracia” na aplicação do direito
antitruste ao mercado de mídia, destaca que a defesa da concorrência não é suficiente para resolver o problema:
“(...) even antitrust law informed by non-economic, media-specific concerns will be insufficient. Media
specific regulation would be required”. BAKER, C. Edwin. Media Concentration: Giving Up on
Democracy. Florida Law Review, vol. 54, n.5, 2002, p. 860.
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O fato de a expressão “donos da mídia” ter se consolidado como crítica consistente à forma de organização
do mercado de mídia no Brasil é sintomático desse padrão de estrutura econômica oligopolista,
predominantemente privada e pouco contestada pelo poder público. Como explica Edgar Rebouças sobre o
domínio histórico dos interesses privados sobre os meios de comunicação de massa no Brasil: “Nos debates e
ações em torno das políticas de comunicações, o modelo que se convencionou chamar de primeiro, segundo e
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constantes e intensos na defesa de seus interesses do que o Estado na defesa dos interesses públicos.”
REBOUÇAS, Edgar. O discurso/escudo da liberdade de expressão dos “donos” da mídia. In CHAGAS,
Cláudia M. F. et al. Classificação indicativa no Brasil: desafios e perspectivas. Brasília: Ministério da Justiça,
2006, p. 95. Disponível em: http://culturadigital.br/classind/files/2013/10/Livro_Classificação.pdf

54

Para evitar a circularidade do argumento que nos levaria de volta às mesmas
falhas que buscamos corrigir, cabe esclarecer como as distinções entre a intervenção via
regulação e a intervenção via defesa da concorrência podem se traduzir em políticas públicas
complementares para o mercado de mídia brasileiro. Como base para essa análise, utilizamos
a tabela abaixo, na qual Diogo Coutinho sintetizou os principais elementos definidores da
intervenção regulatória e daquela pautada pelas ferramentas do direito antitruste:

Tabela 1. Quadro Comparativo: Defesa da Concorrência v. Regulação Econômica
CONCORRÊNCIA

REGULAÇÃO

Repressão a tentativas de monopolização, abuso do
poder econômico ou de posição dominante, verificação
da legalidade de condutas e concentrações econômicas
a partir da análise de estruturas reais e potenciais de
mercado.

Supervisão de preços no atacado e varejo, controle
tarifário, imposição de investimentos, controle de
entrada, saída e qualidade.

Atuação em geral reativa, com exceção das hipóteses
de controle prévio de concentrações.

Atuação em geral pró-ativa e ex ante.

Racionalidade de curto prazo.

Racionalidade de longo prazo.

Expertise aprofundada em direito da concorrência e em
organização industrial, sem distinção de mercado.

Expertise especificamente voltada para o setor
regulado, em geral sem aprofundamento em
antitruste.

Objeto de atuação mais estreito, em geral (mas não
necessariamente) limitado à eficiência alocativa.

Espectro amplo de objetivos que não sejam
somente eficiência, incluindo: universalização,
integração regional, políticas industriais e proteção
ambiental.

Utilização, em geral, de mecanismos de mercado como
forma de intervenção.

Utilização de mecanismos de substituição de
dinâmicas de mercado como forma de intervenção.

Intervenções pontuais e limitadas.

Relacionamento de longo prazo com a indústria
regulada

Obtenção ocasional e descontínua de informações de
custos e de mercados relevantes definidos.

Formação de uma base de dados continuamente
alimentada a respeito da indústria regulada.

Fonte: COUTINHO, 2017.129
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Talvez o grande desafio que o mercado de mídia impõe à formulação de
medidas de intervenção no domínio econômico adequadas seja a separação pouco clara entre
as duas colunas acima. Com exceção do critério temporal de intervenção ex ante ou ex post
que varia de forma mais objetiva a depender da ferramenta escolhida, os outros elementos
apresentam conexão quase simbiótica quando aplicados ao mercado de mídia. É o caso, por
exemplo, da definição de objetivos a serem alcançados por um ou outro mecanismo de
intervenção, o que tem sido justamente um dos principais lugares de disputa na reformulação
pela qual tem passado o direito antitruste.130
A questão da racionalidade de longo prazo como elemento caracterizador da
regulação em oposição à racionalidade de curto prazo que seria própria à defesa da
concorrência também parece ser colocada em xeque pela dinâmica do mercado de mídia. O
cenário de reprodução cíclica das estruturas oligopolistas da mídia brasileira tem na sua
origem falhas tanto regulatórias como a incidência tímida de mecanismos de defesa da
concorrência que não vislumbraram seus efeitos duradouros sobre a organização do mercado
de mídia no Brasil.131 Mais uma vez, fenômeno similar é observado na reconfiguração do
direito antitruste para aplicação mais eficaz no mercado digital, o que inclui repensar se o
atual domínio econômico das super-plataformas teria sido resultado justamente de uma
política antitruste de curto prazo – ou, mais precisamente, resultado de uma interpretação
equivocada sobre o curto prazo dos arranjos de poder de mercado das plataformas digitais.132
Nessa mesma linha, outro ponto que merece destaque é a crítica à política de
defesa da concorrência como um mecanismo de intervenção pontual enquanto a regulação
econômica teria como característica o estabelecimento de uma relação de longo prazo com
o setor regulado. Há algum tempo os meios de comunicação de massa desafiam essa
distinção. Entre os exemplos mais simbólicos desse questionamento, destaca-se a aplicação
de remédios antitruste às operações no setor. Casos emblemáticos envolvendo veículos de
mídia tanto no CADE como em operações avaliadas por autoridades de defesa da
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Além dos apontamentos anteriores sobre esse debate, a discussão sobre os objetivos do direito antitruste
será abordada de forma mais detida no tópico 3.1 infra.
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Ver, por exemplo, a análise em MARIONI, Concentração dos meios de comunicação de massa, op. cit.
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Sobre a falha de percepção do direito antitruste em face da não-transitoriedade desses arranjos de mercado,
Tim Wu aponta: “antitrust law failed to notice that the 1990s were over. Instead, for a decade and counting, it
gave the major tech players a pass – even when confronting fairly obvious dangers and anticompetitive
mergers.” WU, Tim. The Curse of Bigness: Antitrust in the New Guilded Age, New York: Columbia Global
Reports, 2018, p. 121.

56

concorrência estrangeiras demonstram que a aplicação do direito antitruste ao mercado de
mídia já dava indícios de que estaríamos diante de um mercado propenso a relações
duradouras tanto com o aparato regulatório, quanto com o monitoramento antitruste póscontrole de estruturas.133
Coincidência ou não,134 enquanto estas e outras discussões sobre a interface
entre defesa da concorrência e regulação são revisitadas para entender a atual disposição do
poder de mercado na Internet entre, essencialmente, três grandes empresas,135 vemos o
mesmo debate se intensificar também no contexto da mídia tradicional. O recente caso
envolvendo a operação AT&T/Time Warner, não tanto por seu desfecho (ainda incerto), mas
pela ebulição jurídica que causou, indica que estamos prontos para discutir em termos
concretos uma postura mais intervencionista (e protagonista) do antitruste, mesmo cientes
da complementariedade regulatória.
2.1.1. Entre falta de provas e falta de escopo: o antitruste na encruzilhada
A efervescência do debate em torno da aquisição da Time Warner pela AT&T
reflete a efervescência do debate sobre o próprio direito antitruste. Além de ilustrar as
particularidades da relação entre regulação e concorrência para o mercado de mídia, a
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No contexto brasileiro esse mecanismo fica evidenciado por meio da celebração de TCCs em casos como
aqueles envolvendo os direitos sobre canais esportivos e direitos de transmissão no mercado de TV por
assinatura. (e.g. Processo Administrativo no 08012.0030048/2001-31). Nos EUA, a imposição de remédios
concorrenciais de médio/longo prazo no mercado de mídia também ficou evidente em casos como a operação
entre Comcast e NBC/Universal, em que a autoridade antitruste viu-se confrontada a repensar se as condições
a princípio temporárias impostas à fusão deveriam tornar-se permanentes para evitar efeitos anticompetitivos
mesmo anos depois da consolidação. Cf. Carta da American Cable Association (ACA) endereçada ao
Departamento de Justiça Americano em novembro de 2018, “ACA expects – and there is every reason for DOJ
to expect -- Comcast-NBCU to act on its natural incentives and use its capabilities to harm rivals, unless the
government somehow, either through structural or behavioral remedies, deals with them”. Disponível em:
http://www.americancable.org/wp-content/uploads/2018/11/181106-DOJ-Letter-re-Comcast-NBCU-wAppendix-FINAL.pdf
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Esta ponderação sintetiza o teste da hipótese de pesquisa levantada: quanto menor a percepção de
coincidência acidental entre o fortalecimento desse debate no contexto do mercado como um todo e os embates
jurídicos que a Internet tem trazido, maior a confirmação de que a Internet pode estar oferecendo ao mercado
de mídia brasileiro a janela de oportunidade que estávamos esperando há mais de 50 anos; uma janela que
permite a reentrada do direito econômico no setor como um todo, e não apenas para disciplinar a “nova mídia”.
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Notoriamente, Facebook, Google e Amazon têm ocupado esse papel. Quando muito, o grupo dos gigantes
da Internet inclui também Apple e Microsoft, por sua presença no mundo digital como um todo. Sobre esse
diagnóstico alarmante de hiper-concentração de poder mercado, ver The techlash against Amazon, Facebook
and Google—and what they can do, The Economist, 20 de janeiro de 2018. Disponível em:
https://www.economist.com/briefing/2018/01/20/the-techlash-against-amazon-facebook-and-google-andwhat-they-can-do
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operação que envolve a integração vertical entre a empresa de telecomunicações norteamericana AT&T e a provedora de conteúdo Time Warner está situada no epicentro das
discussões levantadas até aqui sobre a renovação do debate sobre o direito econômico e seu
papel no mercado de mídia.
Os polos da discussão descrita no tópico anterior, de um lado, o “hipster
antitrust”, e do outro, os que assim o tacharam,136 trouxeram à tona suas divergências quando
o Juiz Richard Leon decidiu pela aprovação da operação, rejeitando os argumentos
apresentados pelo Departamento de Justiça americano. Enquanto os responsáveis por
apelidar o movimento de renovação do antitruste se alinharam aos argumentos de análise
econômica mais rígida defendida pelo Juiz Leon, os protagonistas do movimento que
autodenominam “neo-Brandeista”137 deram suporte ao DOJ e a sua decisão de litigar o caso
perante o judiciário norte-americano.
Parte significativa da discussão teve como objeto central a questão da
suficiência de provas para justificar a intervenção do direito antitruste e barrar a operação.
O DOJ, respaldado pela análise econômica de Carl Shapiro, defende que o poder de mercado
resultante da operação seria suficiente para incentivar e efetivamente viabilizar o
comportamento anticompetitivo da empresa resultante da operação.138 A corte de primeira
instância não aceitou essa linha argumentativa, afirmando que a análise antitruste deveria
ser pautada pela capacidade do DOJ de demonstrar, por meio de análises econômicas mais
confiáveis, que a operação implicaria, necessariamente, efeitos anticompetitivos para o
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O vai-e-vem dos nomes para qualificar o novo movimento do antitruste foi objeto de sátira por Tim Wu em
manifestação na sua conta do Twitter. No dia 21 de setembro de 2018, o professor da Universidade de
Columbia publicou o seguinte comentário, provocando Joshua Wright, professor norte-americano que tem
reiterado o uso do termo “hipster antitrust” em suas publicações acadêmicas: “I will give Josh Wright credit-"hipster antitrust" has stuck and is even used by the press with some frequency. Neo-Progressive and NeoBrandeisian are just too long ... maybe Lina Khan and can try calling ourselves ‘the Columbia School?’”.
Disponível em: https://twitter.com/superwuster/status/1043148380346703872
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Em referência a Louis Brandeis, juiz da Suprema Corte dos EUA que tem sido lembrado reiteradamente
pelos adeptos da renovação do antitruste como uma política pública mais firme contra os avanços do poder
exarcebado de entes econômicos privados. Sobre a influência de Brandeis sobre essa corrente, ver entrevista
da pesquisadora Lina Khan em How to Fight Amazon (Before You Turn 29), The Atlantic, julho/agosto de
2018. Disponível em: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/07/lina-khan-antitrust/561743/
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DOJ, Complaint, 20 de novembro de 2017, pp. 7-8: “The competitive conditions in this industry and specific
facts of this vertical merger make it unusually problematic. This merger would give the combined firm control
over AT&T/DirecTV’s massive video, wireless, and internet distribution network as well as Time Warner’s
popular and valuable TV networks and studio. It would give the merged firm the power to make its current and
potential rivals less competitive.”
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mercado relevante em questão.139 Conforme sustentou o juiz norte-americano em sua
sentença, não seria o papel do judiciário, ainda que no contexto da análise antitruste da
operação, proteger os rivais da AT&T de toda e qualquer pressão competitiva resultante da
da aprovação deste ato de concentração.140
Essa discussão sobre o valor das provas para o direito antitruste tem relação
direta com o debate sobre os limites da defesa da concorrência em face de outras políticas
regulatórias. De certa forma, ambas as discussões estão relacionadas à imposição de limites
mais rígidos à intervenção do direito antitruste: seja por falta de indícios fáticos, seja por
inadequação institucional – dois argumentos de peso em um contexto de rejeição a qualquer
tipo de intervenção estatal mais incisiva no domínio econômico.141
Em sua fala de abertura em uma conferência sobre defesa da concorrência e
antitruste promovida pela Universidade de Chicago, o Procurador-Geral da divisão de
antitruste do DOJ posicionou-se a favor do que chamou de “evidence-based standard” para
a aplicação do direito concorrencial. O evento aconteceu em abril de 2018, quando a
polarização acerca do caso AT&T/Time Warner já dividia opiniões acerca do papel do
direito antitruste tanto nesta operação especificamente quanto na economia das superplataformas em geral. Embora tenha adotado tom conciliador, Makan Delrahim expressou
desconfiança em relação ao ímpeto de expandir a atuação do direito antitruste para responder
às manifestações de poder econômico no caso dos gigantes da Internet.
Ao desenvolver seu argumento, Delrahim deixou clara a associação
identificada acima entre a retórica a favor de um direito antitruste fundamentado em provas
concretas e de atuação mais restrita da defesa da concorrência. Para o Procurador norte-
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Juiz Richard Leon, Court Opinion, 310 F.Supp.3d 161 (D.D.C. 2018), 12 de junho de 2018, p. 211.
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Id. Nos termos da decisão do juiz de primeira instância, “the central issue here is whether the Government
has proffered sufficient support for the anti-competitive effects it asserts.” it is not about protecting AT&T’s
rivals from any and all competitive pressures they would experience should the merger go through.”
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Mesmo diante do sucesso da política de defesa da concorrência ou outras medidas regulatórias que
fomentam a inovação, a concorrência e o bem-estar do consumidor, o estigma do intervencionismo estatal
parece difícil de ser superado, independentemente de sua racionalidade. Há, no entanto, uma exceção à regra:
as intervenções para a repressão de condutas como carteis e fraude em licitações são, em geral, bem aceitas.
Esses dois diagnósticos são sintetizados por Stucke e Ezrachi, ao introduzirem a já mencionada discussão
acerca do “light touch antitruste”: “the dominant voices in competition policy over the past thirty-five years
(…) have advocated lighter intervention, if any, in many mergers and monopolies. One exception is the
prosecution of cartels that fix prices, allocate markets or bids, or reduce outputs. (…) Any suggestion to
improve or manage competition smacks of socialism and industrial policy.” EZRACHI e STUCKE, Virtual
Competition, op. cit., pp. 22-24.
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americano, tanto a flexibilização das exigências de evidências fáticas para justificar a
intervenção da autoridade antitruste quanto a expansão de sua atuação para além dos limites
de atuação institucional que lhe é tradicionalmente atribuída expõe o direito antitruste à
ingerência político-partidária. Nas palavras de Delrahim:
The judiciary disciplines enforcement agencies—and antitrust law more
generally—by demanding proof to establish a violation. This evidencebased standard ensures that free market competition and economic
liberty will not fall victim to the whims of Washington bureaucrats and
changing populist rhetoric.
I view the narrow focus on competition and consumers as a feature, not a bug.
The burden of curing our economic woes rests on the shoulders of
policymakers and agencies with the institutional capacity and statutory
mandate to tackle other complex issues. Shifting this responsibility to
antitrust enforcers would require us to make trade-offs between competition
and non-competition goals on a case-by-case basis. I view this as dangerous.
It would threaten to disrupt the bipartisan economic consensus that has
emerged by making antitrust a political tool that changes significantly
depending on the party in power.142
Ainda que legítima, a preocupação trazida por Delrahim deve ser
problematizada se aplicada à disciplina econômica do mercado de mídia. Isso porque, em se
tratando de meios de comunicação de massa e da relevância democrática que estes
representam, o risco de apostar na retração do direito como solução mais benéfica ao bemestar econômico é alto e de difícil correção ex post. A decisão pelo não bloqueio de
determinadas operações ou, ainda, pela inaplicabilidade de remédios antitruste ex ante,
fundamentada pelo duplo argumento de ausência de indícios concretos de ameaça à
competitividade e de deferência a outro aparato regulatório, normalmente é uma decisão que
privilegia os objetivos de maximização de lucro dos players envolvidos e deixa o objetivo
de contenção do poder econômico em segundo plano.143
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DELRAHIM, Makan. Don’t Stop Believin’: Antitrust Enforcement in the Digital Era, Assistant
Attorney General Makan Delrahim Delivers Keynote Address at the University of Chicago's Antitrust and
Competition Conference, Chicago,19 de abril de 2018. Disponível em: https://www.justice.gov/opa/speech/
assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-keynote-address-university-chicagos (grifamos)
143

Essa linha argumentativa foi explorada pelo DOJ em sede de apelação, contestando a fundamentação da
decisão de primeira instância que levou à aprovação da aquisição da Time Warner pela AT&T. Para o DOJ,
“the merger will empower AT&T to use Time Warner’s valuable programming to raise its rival distributors’
costs for obtaining programming, while also enabling AT&T to protect its high-margin satellite-television
business from competition by upstart rivals—all to the detriment of American consumers. AT&T endorsed this
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Os efeitos desse quadro para um mercado onde poder econômico e poder
sobre a opinião pública se aproximam são particularmente preocupantes. Mais: a relevância
democrática dessa decisão pela não interferência do direito antitruste é um dos principais
motores da reavaliação do papel da defesa da concorrência diante do exercício irrestrito de
poder de mercado pelas super-plataformas.144 Questões como a escalada da desinformação
em decorrência da propagação de notícias falsas145 ilustram com precisão a aproximação
entre “o problema da mídia” e “o problema da Internet” como esferas onde o equilíbrio entre
regulação e defesa da concorrência precisa ser reavaliado.146
Cabe observar ainda que, mesmo diante de oportunidades explícitas de
complementariedade entre regulação e concorrência, a opção pelo protagonismo do direito
antitruste não é automática. A notificação da operação AT&T/Time Warner no Brasil
ilustrou essa hipótese e serviu como oportunidade para o CADE avaliar os avanços dessa
discussão até hoje.147
Em um balanço da jurisprudência da autoridade no contexto de controle de
estruturas que envolviam setores regulados, o voto-vogal do Conselheiro Mauricio Oscar
Bandeira Maia concluiu que o debate sobre a complementariedade entre regulação e
concorrência no Brasil está vinculado a um exame de eficiência regulatória que seria capaz
de informar o tipo de intervenção antitruste necessária para corrigir diferentes graus de falhas

theory of harm six years ago when it warned federal regulators that such a vertically integrated firm would use
its ownership of programming to raise fees to rival distributors and limit competition in the distribution
market”. O órgão destacou, ainda, a ideia de maximização de lucros como princípio da análise econômica, uma
presunção que dispensa análise do caso concreto: “The district court’s determination that Time Warner would
not exercise increased bargaining leverage post-merger also erroneously rejected evidence that a merged
AT&T-Time Warner would maximize profits of the firm as a whole by imposing higher programming costs
on rival distributors. The court’s analysis rested on a fundamental misunderstanding of the principle of
corporate-wide profit maximization: it treated the principle as a question of fact that must be proved
“‘reasonable’ in light of the record evidence.” Em “Final, Corrected Brief Of Appellant United States Of
America (Public Copy)”, USCA Case #18-5214, Document #1755969, 18 de outubro de 2018.
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Ver, por exemplo, discussão sugerida em GRUNES, Allen. Is ‘fake news’ a competitive problem?, CPI
Antitrust Chronicle, Dezembro de 2017. Disponível em: https://www.competitionpolicyinternational.com/wpcontent/uploads/2017/12/CPI-Grunes.pdf. Ver também STUCKE, Maurice E. e GRUNES, Allen P., Toward
a Better Competition Policy for the Media: The Challenge of Developing Antitrust Policies that Support
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de mercado.148 Reconhecendo que “a atuação do CADE por ineficiência do regulador é sem
dúvida uma das mais polêmicas e discutíveis formas de intervenção estatal no domínio
econômico,” Bandeira Maia se posicionou a favor da intervenção da autoridade antitruste
quando a regulação, embora existente no direito positivo, leva a falhas de mercado como
resultado de falhas de governo na implementação ou fiscalização do aparato regulatório
previsto.149
No caso da operação AT&T/Time Warner, especificamente, essas
ponderações foram traduzidas na aprovação da operação condicionada à assinatura de um
Acordo em Controle de Concentrações (ACC). Embora comum em operações de integração
vertical como é o caso da aquisição da Time Warner pela AT&T, os remédios
comportamentais previstos no Acordo reforçaram as obrigações de não discriminação
aplicadas ao setor de mídia em que operam as requerentes.150 Como afirmou o ConselheiroRelator do caso, “o Acordo negociado com as Requerentes estabelece a obrigação de
observar parâmetros objetivos de não-discriminação, mais abrangentes que os deveres legais
usuais”.151
Em meio a essas observações, podemos identificar alguns avanços do debate
concorrencial brasileiro sobre a disciplina do econômica do mercado de mídia. A aplicação
de um conjunto de remédios mais robusto e as declarações reiteradas no sentido de
reconhecer o papel do CADE mesmo no contexto de setores regulados (e mesmo quando a
regulação tangencia a matéria concorrencial) indicam que o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência (SBDC) está aberto a utilizar a flexibilidade de sua atuação para assumir
posições de maior protagonismo em cenários de complementariedade com a atuação das
agências reguladoras. No entanto, e em linha com uma posição mais reticente em relação à
releitura dos objetivos do direito antitruste, o Conselheiro-Relator do caso foi categórico:
Não é função do CADE regular o setor, de maneira a garantir a prestação do
serviço a todos os usuários, controlar preços, fiscalizar os níveis de qualidade,
etc. Para tais funções, já existem diversas agências reguladoras. A
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competência de atuação do CADE se limita a cuidar dos problemas
concorrenciais relacionados com o presente Ato de Concentração.152
Confrontada com o tom do próprio voto e com os avanços discutidos acima,
a afirmação do Conselheiro-Relator não pode ser encarada como um ponto final. Sobretudo
com a intensificação do debate sobre o papel das mídias digitais na era dos gigantes da
Internet e as repercussões do exercício de poder de econômico em mercados onde o direito
antitruste teve atuação limitada ou inexistente, a agenda dos “problemas concorrenciais”
como objeto de intervenção do CADE permanece em aberto.
Em face da linha cada vez mais tênue que separa o bloco de questões
relacionadas à “regulação do setor” e os “problemas concorrenciais”, o direito antitruste tem
sido cobrado por não antever a aproximação entre esses dois segmentos. Mais precisamente,
a consolidação de estruturas de poder de mercado concentrado no pós-Internet, gerando
agora problemas aparentemente “não-concorrenciais”, parece indicar que havia problemas
concorrenciais a serem resolvidos na incipiência de empresas como Google e Facebook. Ao
mesmo tempo, essa linha sempre foi mais tênue no mercado de mídia, em função das
especificidades que esse mercado já apresentava na esfera da mídia tradicional.153 Contudo,
se foi preciso a Internet para escancarar essa dinâmica e incitar a renovação das discussões
sobre o papel do direito econômico quando problemas concorrenciais e regulatórios se
entrelaçam, cabe aos operadores do direito valorizar essa conjuntura.

2.2.

A hora e a vez da defesa da concorrência no mercado de mídia brasileiro
O crescimento exponencial do poder econômico dos gigantes da Internet tem

ecoado de forma cada vez mais retumbante nos debates sobre o papel da política de defesa
da concorrência: afinal, onde estava o direito antitruste quando esses gigantes da Internet se
formaram? E, de forma ainda mais incômoda, questiona-se: diante da dominância econômica
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Nesse sentido, cabe lembrar que já foi superada a famosa declaração Mark Fowler, diretor da FCC durante
o governo Reagan: “television is just another appliance. It’s toaster with pictures”. Para um contraponto a visão
de que o mercado de mídia opera como qualquer outro em razão de seu papel definidor da esfera pública e
relevância democrática, ver CROTEAU et al, The Business of Media: Corporate Media and the Public
Interest, Pine Forge Press, 2006, pp. 26-27.
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consolidada desses agentes, resta ao direito da concorrência algum papel a ser
desempenhado?
Na tentativa de discutir esses questionamentos para que, ainda que não
respondidas, essas perguntas continuem presentes no debate antitruste e motivem uma
perspectiva crítica sobre o seu papel, proliferam-se mesas de debate no Brasil e no mundo
para discutir esses temas. Nesse contexto, organizações da sociedade civil têm ganhado
relevância ao trazerem para o debate as pautas que, embora relacionadas aos problemas
derivados da concentração de poder de mercado, o direito antitruste tem sido criticado por
negligenciar. Além disso, as rodas de discussão tendem a ser caracterizadas pela inclusão de
representantes não só de organizações da sociedade civil, mas também de reguladores,
ativistas, representantes da indústria e porta-vozes de entidades governamentais.
Em tempos de transmissões ao vivo no Facebook e acervos de vídeos em
canais de YouTube, é preciso reconhecer que essas plataformas permitem o
compartilhamento das ideias ventiladas nesses debates em escala global e praticamente
instantânea. Assim, se a questão do poder de mercado das super-plataformas atinge
dimensões globais, ao menos o mesmo tem se aplicado – ainda que com menos intensidade
– ao debate dedicado a contestar esse poder.154 Em um desses eventos, organizado pela
Congressional Internet Caucus Academy,155 o representante da Public Knowledge, John
Bergmayer,156 foi preciso em suas críticas à retração do direito antitruste em face do
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pelo Intervozes revela: “Facebook e YouTube consolidaram sua condição de monopólios digitais calcados na
constituição dessa intermediação, favorecida pelo efeito de rede. No Facebook, esse processo é estruturado a
partir da linha do tempo, que define quais conteúdos aparecerão aos usuários. Este mecanismo traz problemas
em termos de diversidade. Ele retira do usuário o direito básico de buscar informação (ao definir que perfis e
páginas irá seguir ou das quais se tornará amigo) e repassa ao algoritmo do sistema esta prerrogativa (…).
Como na Internet não basta produzir e publicar, mas é preciso ser visto e consumido, este filtro cria uma
barreira fundamental para a presença efetiva no ambiente online. (…) Além disso, a intermediação submete
todos os autores de páginas (entre esses, diversos produtores de conteúdo, de veículos tradicionais a
alternativos) à lógica paga, ao exigir o patrocínio dos posts para que eles cheguem aos seus seguidores ou a
públicos-alvo específicos.” INTERVOZES, Monopólios Digitais, op. cit., Análises – Graud de diversidade.
155

Vinculada ao ICAC, “The Congressional Internet Caucus Advisory Committee (ICAC) is a diverse group
of public interest, non-profit and industry groups working to educate the Congress and the public about
important Internet-related policy issues.” Mais informações em: https://www.netcaucus.org/about/
156

A entidade tem atuado sistematicamente nas discussões sobre o papel do antitruste na nova econmia de
rede, incluindo participacao ativa como amicus curiae no processo AT&T/Time Warner (primeira instância e
apelação), além de diversas manifestações no contexto dos FTC hearings. A Public Knwoledge também já
estabeleceu parcerias com organizacoes no Brasil, como é o caso da cooperação em andamento com o IDEC.
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crescimento exponencial de poder de mercado das super-plataformas e as justificativas que
as autoridades de defesa da concorrência têm apresentado.
Para Bergmayer, uma das principais falhas do argumento que tem como
fundamento a dinâmica acelerada do mercado digital e sua capacidade de auto-correção de
problemas competitivos em função de barreiras à entrada reduzidas é não reconhecer sinais
de saturação. Ao avaliar o crescimento da base de usuários do Facebook, Bergmayer sugeriu
que a janela de oportunidade aproveitada pela plataforma de Zuckerberg foi única ao
coincidir com o momento de expansão acentuada de usuários de redes sociais como um todo.
Rebatendo a ideia frequentemente defendida de que poderíamos, a qualquer
momento, vivenciar o aparecimento do “próximo Facebook” e contestar sua posição
dominante, Bergmayer explicou que dificilmente haverá uma base de usuários livremente
disponível para essa transição. Aliás, a racionalidade do argumento de Bergmayer é de que
não houve transição massiva de, por exemplo, usuários do MySpace para o Facebook. Isto
é: não foi necessário ao Facebook efetivamente concorrer com outras plataformas por novos
usuários quando havia um número expressivo de usuários que conciliou a entrada no
universo online das redes sociais com a entrada no Facebook. O gráfico abaixo permite
analisar em que medida o diagnóstico de Bergmayer se aplica à realidade brasileira:
Gráfico 3. Brasileiros conectados à Internet e ao Facebook, 2015 a 2020
Número de usuários da Internet e
usuários do Facebook no Brasil ano a ano
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Dados publicados em julho de 2017, com base em pesquisa realizada entre 2015 e 2017. Dados para os anos
de 2018 a 2022 são projeções. O número de usuários de Internet considera indivíduos de qualquer idade que
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Mais do que os valores absolutos de cada uma dessas medições, é possível
afirmar que a análise de Bergmayer tem como foco o paralelismo das curvas do gráfico
acima. Principalmente entre os anos de 2016 e 2017, e depois entre os anos de 2017 e 2018,
o crescimento de número de usuários de Internet no Brasil e o número de usuários de
Facebook é praticamente coincidente, variando aproximadamente 4 milhões em ambos os
casos, para os dois intervalos de tempo. Outro dado que reforça a aplicação das observações
do diretor da Public Knowledge ao cenário brasileiro é a sobreposição entre o momento que
o Facebook se estabeleceu como rede social dominante no país e o ponto de virada no
número de usuários de Internet. Segundo dados do Ibope, o Facebook ultrapassou o Orkut
em número de usuários no Brasil em agosto de 2011, quando o Facebook somava 30 milhões
de usuários.158 Note-se que, somente em 2014, com a hegemonia do Facebook enquanto rede
social mais usada no país já consolidada, o número de domicílios com acesso à Internet no
Brasil superou a margem dos 50% (ver Gráfico 2, supra).
Parte significativa dos brasileiros, portanto, não conheceu a Internet sem o
Facebook.159 Situação similar aconteceu com o Google e suas plataformas. Dados da
StatCounter indicaram, também em 2011, que o Google Chrome desbancou os demais
navegadores no Brasil, alcançando cerca de 40% dos usuários brasileiros contra os 34% do
até então líder, Internet Explorer da Microsoft.160 Novamente, observa-se a consolidação de
uma super-plataforma em momento que antecedeu a própria expansão de usuários de

acessam a Internet a partir de qualquer dispositivo (incluindo telefone celular) ao menos uma vez ao mês. O
número de usuários do Facebook é contabilizado com base em usuários da Internet que acessam suas contas
ao menos uma vez ao mês, o que explica a disparidade entre os dados da Statista e os dados divulgados pelo
próprio Facebook, que contabiliza todas as contas “ativas”. Segundo dados divulgados pelo Facebook e
publicados pelo jornal Folha de S. Paulo em julho de 2018, o Facebook contava com 111 milhões de usuários
ativos no Brasil em novembro de 2016 e esse número teria chegado a 127 milhões no primeiro trimestre de
2018. OLIVEIRA, Filipe. Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil. Folha de S. Paulo,
18 de julho de 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
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Ibope confirma Facebook a frente do Orkut, Meio & Mensagem, 12 de setembro de 2011. Disponível
em:
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2011/09/12/20110912ibope-confirma-facebook-afrente-do-orkut.html
159

O fenômeno ocorre em escala global. Como revelou a pesquisa divulgada pela Quartz já em em 2015,
milhões de pessoas já não sabem distinguir o que é a Internet e o que é o Facebook. Cf. MIRANI, Leo. Millions
of Facebook users have no idea they’re using the internet. Quartz, 9 de fevereiro de 2015. Disponível em:
https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
160

Chrome, do Google, é o browser mais usado no Brasil, Veja, 2 de dezembro de 2011. Disponível em:
https://veja.abril.com.br/tecnologia/chrome-do-google-e-o-browser-mais-usado-no-brasil/

66

Internet no Brasil, oferecendo oportunidade singular de absorção de consumidores que
simplesmente “não existiam” há alguns anos atrás.
Nesse sentido, a expansão das super-plataformas acompanhou, de forma
muito próxima, a expansão do próprio mercado em que elas atuam. Justamente em função
desse movimento de expansão concomitante, Bergmayer afirma que não se trata de
questionar o potencial inovador de uma nova rede social, mas sim de perceber que a
dinâmica de mercado a ser encontrada por essa eventual nova rede social será muito distinta,
na medida em que não haverá espaço para simplesmente capturar novos usuários de internet,
que já dá sinais de saturação.161
A aposta no poder de contestação do “novo” no contexto das plataformas
digitais ofuscou o cenário descrito acima e definiu uma posição leniente, no Brasil e no
mundo, das autoridades antitruste frente às condutas potencialmente anticompetitivas dos
gigantes da Internet. Como aponta Tim Wu, o direito da concorrência parece ter demorado
para perceber o final do período de “agitação” que caracterizou a Internet na década de 90 e
deu lugar a uma esfera online onde a única novidade passou a ser a manutenção de
plataformas monopolistas, e não a entrada de novos players:
After a decade of open chaos and easy market entry, something surprising
did happen. A few firms—Google, Ebay, Facebook, and Amazon—did not
disappear. They hit that five-year mark of obsoloscence with no signs of
impending colapse or retirement. Instead, the major firms seemed to be
sticking, and even groing in their dominance. Suddenly, there weren’t a dozen
search engines, each with a different idea, but one search engine. There were
no longer hundreds of stores that everyone went to, but one “everything
store.” And to avoid Facebook was to make yourself a digital hermit. There
stopped beign a next new thing, or at least, a new thing that was a serious
challenge to the old thing.162
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“When you have a social network that has billions of users, and when you have smartphones where
essentially almost everyone on Earth who can afford one has one, you are reaching a point where I don’t think
you can just assume that there is going to be some new revolution that comes along and creates a market that
is so much bigger than the markets that existed before, because we are actually reaching a saturation point.
(…) I’m not saying a new social network won’t come along, but it will be a much different market dynamic,
because you are not going to come along by just grabbing all the new internet users necessarily.” Fala de John
Bergmayer em Antitrust & The Internet: A New Way of Looking at Competition?, Congressional Internet
Caucus Academy, Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5AGykLfJilc
162

WU, Tim. The Curse of Bigness, op. cit., p. 121.
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O caso do Facebook assume particular relevância nesse contexto, tanto pela
estratégia de expansão que a companhia de Mark Zuckerberg adotou quanto pelo impacto
que seu conglomerado tem sobre o sistema de mídia brasileiro atual. Em duas aquisiçõeschave, o Facebook eliminou rivais em potencial com pouca ou nenhuma resistência por parte
das autoridades de defesa da concorrência. Em 2012, a análise da autoridade antitruste do
Reino Unido concluiu que não haveria risco de conduta anticompetitiva resultante da
aquisição do Instagram pelo Facebook. O então Office of Fair Trade (OFT) decidiu que a
funcionalidade de aplicativo móvel para fotos, associada à ausência (na época) de espaço
publicitário no Instagram seria suficiente para que as empresas não fossem consideradas
concorrentes diretas.163 Apesar da aprovação sem restrições, a decisão narrou as
preocupações levantadas por terceiros interessados que se manifestaram à época, sinalizando
a probabilidade de a compra pelo Facebook ser motivada justamente pelo potencial
competitivo do Instagram como rival.164
A aquisição do Whatsapp pelo Facebook se deus nos mesmos moldes: o
gigante das redes sociais se propôs a comprar o rival em potencial por 22 bilhões de dólares
(o valor da operação com o Instagram foi de 1 bilhão de dólares).165 Na análise conduzida
pela Comissão Europeia em 2014, houve também manifestações de terceiros alertando para
a possibilidade de integração anticompetitiva entre as duas proponentes em serviços como
aplicativos de mensagem e compartilhamento de dados de usuários entre as plataformas.166
A Comissão aprovou a transação em outubro de 2014, mas, em maio de 2017, multou o
Facebook em mais de 100 milhões de euros ao identificar que a empresa teria apresentado
informações incompletas e incorretas em relação à “possibilidade de parear automaticamente

163

Cf. OFT. Anticipated acquisition by Facebook Inc. of Instagram Inc. ME/5525/12. Decidido em 14 de
agosto de 2012, decisão publicada em 22 de agosto de 2012.
164

Id., para. 25: “Given that Instagram’s user base was growing rapidly it may have been the case that Facebook
perceived that Instagram would grow to be a credible social network competitor. Third parties advised that it
would not be difficult or expensive for Instagram to expand its services to a website and to add at least some
functionality similar to Facebook’s.”
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ARNOLD, Jeremy. Which Was the Better Acquisition for Facebook: WhatsApp Or Instagram?,
Quora/Forbes, 26 de dezembro de 2017. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/quora/2017/12/26/
which-was-the-better-acquisition-for-facebook-whatsapp-or-instagram/#14f581927a4e
166

EC. Commission Decision of 17.5.2017 imposing fines under Article 14(1) of Council Regulation (EC) No.
139/2004 for the supply by an undertaking of incorrect or misleading information (public version). Case No.
M.8228 – FACEBOOK / WHATSAPP. Publicada em 17 de maio de 2017, p. 7, para. 28.
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a identidade de usuários no Facebook com o número de telefone de usuários do
Whatsapp.”167
Considerando o fator de incerteza inerente à análise antitruste no contexto do
controle de estruturas, um dos argumentos para defender a postura das autoridades de defesa
da concorrência diante dessas operações seria a impossibilidade de antever resultados
anticompetitivos que só podem ser verificados com mais clareza ex post. Não obstante essa
ponderação, críticos do modelo de análise antitruste que conduziu à aprovação
incondicionada da aquisição do Instagram e do Whatsapp pelo Facebook afirmam que a
falha da política de defesa de concorrência aplicada a esses casos poderia ter sido evitada.168
Para autores como John Newman, bastaria recalibrar a análise antitruste para o cenário já
conhecido de mercados de preço-zero169 para identificar (e em última instância bloquear) os
efeitos anticompetitivos de tais atos de concentração.170 Segundo Newman, esse processo
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Id., p. 20, para. 92.
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Em dura crítica às declarações da autoridade antitruste britânica (OFT à época) sobre a ausência de
problemas anticompetitivos relacionados à operação Facebook/Instagram, incluindo uma manifestação pública
afirmando que as empresas nao poderiam ser consideradas concorrentes diretas, Tim Wu ironizou “it takes
maye years of training to reach a conclusion this absurd”. afirmou que a análise concorrencial conduzida pelo
OFT reflete o erro de pensar na Internet com a mesma mentalidade dos anos 90, fundada na total abertura do
mercado ao surgimento de novos rivais. Para Wu, as evidências do potencial anticompetitivo da operação já
estavam dadas e, se as autoridades antitruste não foram capazes de identifica-las a priori, a solução a ser adotada
é o controle ex post do abuso de posição dominante resultante da operação. WU, Tim. The Case for Braking
Up Facebook and Instagram, The Washington Post, 28 de setembro de 2018. Disponível em:
https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/09/28/case-breaking-up-facebookinstagram/?utm_term=.d4b384535abd
169

Com notável expansão no contexto pós-Internet, os chamados mercados de “preço-zero” são definidos como
trocas de produto ou serviço onde o valor monetário pago pelo consumidor é zero. Como descrevem Gal e
Rubinfeld: “Many valuable goods and services introduced in recent years are provided in the marketplace free
of charge. Some examples include Linux's operating system, Google's search engine, Facebook's or Twitter's
social network, Wikipedia's online encyclopedia, YouTube's online video and music streaming services,
Dropbox's online storage services, and Typepad's blogging platforms. Although the phenomenon of free
consumer goods is not new, free goods and services (free goods) have gained particular prominence with the
rise of the Internet.” Em contraste, como será explorado a seguir, a Internet reforça também os custos nãomonetários que essas dinâmicas de aparente “preço-zero” impõem ao consumidor: “the more that customer
attention, personal information, and/or information-on-information become important intangible assets in the
digital economy, the more common become exchanges in which information becomes a currency for what
might otherwise be perceived as a free good.” GAL, Michal, e RUBINFELD, Daniel L. The Hidden Costs of
Free Goods: Implications for Antitrust Enforcement. Antitrust Law Journal, v. 80, n. 401, 2016, pp. 521522.
170

Para Newman, é necessário reconhecer que, embora a análise de mercados de preço zero não seja algo
evidente para o cidadão comum, é papel das autoridades antitruste investir nesse tipo de análise, por mais
incerta que ela seja: “Determining whether other products are close enough substitutes to prevent a firm from
exercising market power over listeners, readers, or users requires detailed analyses of facts beyond the reach
of ordinary individuals. And even enforcement agencies and courts admit that absolute certainty is impossible.
The point is that antitrust institutions have—at the very least—a duty to conduct such analyses in zero-price
markets. Where market analyses are not conducted, there is potential for massive harm to consumer welfare
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envolve reconhecer o papel do antitruste no sentido de fomentar a concorrência também em
mercados de preço-zero e incorporar suas especificidades, i.e., os custos de “atenção” e
“informação” dos consumidores que interagem com as plataformas de alta tecnologia.171
Se o tempo é de balanço sobre o papel do direito antitruste, o papel do direito
antitruste no Brasil também passou por avaliações importantes nos últimos anos. Em 2013,
um primeiro “grande balanço” da política de defesa da concorrência no Brasil foi realizado
em razão dos 50 anos da criação do CADE, e este era o tom da autoridade brasileira ao olhar
para o percurso percorrido até então:
A tarefa de coibir abusos de poder econômico, contudo, não é simples. A
busca pela concentração econômica é o padrão de comportamento natural em
grande parte das estratégias empresariais. A missão de evitar tais formas de
abuso demanda aparato jurídico-institucional robusto, excelência
técnica e capacidade de intervenção.
Em uma economia cada vez mais aberta e dinâmica, as autoridades de
defesa da concorrência precisam ser ágeis, sob pena de perderem
efetividade; precisam garantir segurança jurídica, sob pena de perderem
parte de sua legitimidade; e precisam ter mecanismos de acompanhamento
dos mercados, sob pena de não conseguirem cumprir seu principal objetivo,
que é defender o consumidor e o mercado interno.172
Em que medida questionar a efetividade das autoridades de defesa da
concorrência frente aos mercados de preço-zero do pós-Internet retoma questionamentos
levantados em relação à efetividade da defesa da concorrência diante das relações de preço-

due to systematic underenforcement of antitrust laws.” NEWMAN, John M. Antitrust in Zero-Price
Markets: Foundations. University of Pennsylvania Law Review, vol. 164, 2015, pp.194-195
171

Id., p. 29. Newman afirma que o objetivo de zelar pela concorrência, aplicado aos mercados de preço-zero,
implica oferecer aos consumidores o melhor produto possível pelo menor custo possível em termos de atenção
e informação – o que, para o autor, define também o papel e a relevância do próprio antitruste no contexto
desses mercados: “competition should ensure that customers receive the best possible zero-price products while
minimizing the attention and information costs those customers must exchange for the products. How well
competition serves that goal is relevant to antitrust law’s role and stance.”
172

MARQUES DE CARVALHO, Vinicius. Defesa da Concorrência no Brasil - 50 anos. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/cade_-_defesa_da_concorrencia_no_
brasil_50_anos-1.pdf. No mesmo sentido, David Gerber apontou sobre os desafios ao direito da concorrência
para adaptar-se ao ritmo acelerado da economia globalizada: “Global markets confront the transnational
competition law regime with additional challenges. Competition law in the twenty-first century will operate in
circumstances very different from those in which it evolved. It is concerned with the effects of conduct, but
those effects often depend on the contexts in which the conduct occurs, and those contexts change more rapidly
in more complex and interdependent global markets. The fluidity and complexity of global markets often raise
questions about the capacity of competition law institutions to know enough fast enough to be effective.”
GERBER, Global Competition, op. cit., p. 336.
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zero já verificadas no contexto da mídia tradicional? O recente fenômeno das fake news173 e
os debates acerca de sua relação com o antitruste ilustram esse ponto. Embora a propagação
de notícias falsas não seja novidade, a dimensão que a Internet lhe confere tem motivado
novas discussões sobre o papel do antitruste na disciplina do poder econômico quando
exercido sobre o “mercado das ideias.”174

2.2.1. Custos para o consumidor nos mercados de preço-zero
Falsa ou não, a informação disseminada seja pelos meios de comunicação de
massa tradicionais, seja pela intermediação de plataformas online, é um “produto” que, por
sua relevância democrática, torna qualquer análise de mercado mais complexa.175 Ao menos
no tocante às mídias tradicionais até agora, e mesmo diante de análises concorrenciais mais
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Apesar de ter ganhado popularidade com as manifestações do presidente norte-americano Donald Trump,
o termo “fake news” começou a ser utilizado antes mesmo dos “tweets” do presidente. BORCHERS, Callum.
“Trump falsely claims (again) that he coined the term 'fake news’” The Washington Post, 26 de outubro de
2017. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/10/26/trump-falsely-claimsagain-that-he-coined-the-term-fake-news/?utm_term=.b15e7e462fbb. Não obstante a tradução perfeitamente
cabível para o termo equivalente em português, “notícias falsas”, a expressão em língua inglesa consolidou-se
também no Brasil e passou a carregar o sentido de “fenômeno” dos tempos atuais e não apenas o sentido literal
da expressão “notícias falsas”. A expressão já entrou para o vocabulário acadêmico e jornalístico como tal, cf.
“USP reúne jornalistas para debaterem o fenômeno das ‘fake news’”. Jornal da USP, 13 de setembro de 2018.
Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/usp-reune-jornalistas-para-debaterem-o-fenomeno-dasfake-news/. Vale observar, ainda, que o verbete “fake news” tem definições em mais de 20 idiomas nas páginas
do Wikipedia, com explicações que variam de acordo com a abordagem de cada país para o fenômeno. No caso
do Brasil. No caso da página em português, há referência às agências de checagem criadas recentemente como
“Agência Lupa”, “Aos Fatos” e “Fato ou Fake.” Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Notícia_falsa. Note-se que a
página em português sobre o termo “notícias falsas” ou “fake news” tem nível de proteção intermediário na
política de restrições de edição do Wikipedia, i. e. só pode ser editada pelos chamados “usuários
autoconfirmados.” Como define o próprio website, “Usuários registrados são automaticamente incluídos no
grupo 'autoconfirmed' (autoconfirmados) depois de um tempo mínimo de registro e de um certo número de
edições. (...) Os requisitos exatos para se obter o status de usuário autoconfirmado variam de acordo com os
projetos: Na Wikipédia em português, contas com mais de quatro dias e que tenham feito pelo menos dez
edições são consideradas autoconfirmadas. Entretanto, usuários que utilizam uma rede TOR estão sujeitos a
requisitos maiores: 90 dias e 100 edições.” Cf. Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Wikipédia:Tipos_de_usuários#Autoconfirmados
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Ver GRUNES, Is ‘fake news’ a competitive problem?. op. cit., p. 1.
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Como observou o Senador norte-americano DeWine no contexto da análise concorrencial da fusão
Viacom/CBS, a ideia de um “livre mercado” no campo das ideias, a ser garantida pela manutenção de condições
competitivas, está diretamente ligada ao fundamento democrático de permitir a livre circulação de informação
– o que tende a ser prejudicado em cenários de concentração de poder econômico excessiva. In The
Viacom/Cbs Merger: Media Competition And Consolidation In The New Millennium. Hearing before
the Subcommittee on Antitrust, Business Rights, and Competition of the Committee on the Judiciary United
States Senate, Opening Statement of Hon. Mike DeWine, 28 de outubro de 1999. p. 1. Disponível em:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-106shrg71576/pdf/CHRG-106shrg71576.pdf
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recentes,176 o posicionamento da maioria das autoridades de defesa da concorrência tem sido
evitar essa complexidade ao invés de pensar em mecanismos para adaptar as ferramentas do
antitruste para enfrentá-la.177 No caso da mídia tradicional, esse afastamento se deve em
grande parte às dificuldades de aplicar a análise antitruste aos elementos de preço-zero do
mercado de mídia e sua relação com condutas de abuso de poder econômico, focando a
análise apenas em fatores como alterações nos valores praticados no mercado publicitário
ou preços cobrados no caso de serviços pagos como pacotes de TV por assinatura.
O modelo de consumo de informação promovido pela Internet, por sua vez,
tem gerado uma percepção quase paradoxal sobre a questão da informação como produto e
sobre a noção de mercados de preço-zero como um todo. Inicialmente, as transformações de
um espaço virtual sem barreiras à entrada no tocante à produção e disseminação de conteúdo
prometiam uma via de contestação do poder econômico (e social, e político) dos veículos
midiáticos tradicionais.178 A ideia de custo-zero do lado da oferta (i.e. produção e divulgação
de conteúdo) e custo-zero no lado demanda (i.e. acesso gratuito ao conteúdo online) atribuiu
à Internet o papel de reinventar a esfera pública tal como a conhecíamos no contexto dos
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Exemplo claro da tentativa de isolamento da análise antitruste em relação aos aspectos não precificáveis do
mercado midiático pode ser verificado no já mencionado voto do então Conselheiro do CADE Gilvandro de
Araújo, que atuou como conselheiro relator do caso AT&T/Time Warner no Brasil. Para o ex-conselheiro, o
CADE deveria ater-se aos fatores estritamente concorrenciais envolvidos na operação, cf. Ato de Concentração
n° 08700.001390/2017-14, voto do Cons. Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo, 18 de outubro de
2017. O que se disputa aqui, contudo, é justamente a consideração dos elementos de preço-zero desse tipo de
operação (como os custos de informação e atenção para o consumidor) como aspectos também concorrenciais,
por serem diretamente afetados pelo exercício de poder econômico a ser disciplinado pela autoridade antitruste.
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Nesse sentido, pertinente a crítica de Grunes e Stucke sobre a incompletude da análise antitruste que
desconsidera a dinâmica do mercado de ideias na análise de atos de concentração envolvendo a indústria
midiática: “Antitrust enforcers can elect to ignore the marketplace of ideas in their analysis of media mergers
and instead focus solely on a merger’s impact on price competition. We believe that this narrow approach to
media mergers is incorrect, or at least incomplete. If antitrust review continues to focus on particular horizontal
overlaps and competitive effects are measured only in terms of advertising dollars or programming costs, largescale anticompetitive media mergers will likely escape enforcement action.” In STUCKE, Maurice E., e
GRUNES, Allen P. Antitrust and the Marketplace of Ideas.”Antitrust Law Journal, n. 69, 2001, p. 249.
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Em 2006, ainda em tom otimista frente à oportunidade de democratização da “sociedade em rede”, Yochai
Benkler contrastou o modelo de circulação de informação e produção de conteúdo no contexto da Internet com
a realidade do mercado de mídia tradicional: “media markets have high entry barriers and large economies of
scale. It is costly to start up a television station, not to speak of a network, a newspaper, a cable company, or a
movie distribution system. It is costly to produce the kind of content delivered over these systems. (…) The
networked information economy is departing from the industrial information economy along two dimensions
that suggest a radical increase in the number of storytellers and the qualitative diversity of stories told. At the
simplest level, the cost of a channel is so low that some publication capacity is becoming available to practically
every person in society.” BENKLER, Wealth of Networks, op. cit., pp. 164-166.
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grandes conglomerados midiáticos.179 Contudo, o surgimento das super-plataformas e seu
papel na intermediação e ranqueamento do conteúdo que circula pela Internet passou a
contrapor essa ideia de democratização irrestrita que a Internet parecia oferecer.
O paradoxo dessa dinâmica está em perceber que, justamente quando
exacerbada no contexto da Internet, a noção de mercados de preço-zero permite reconhecer
a informação e a atenção como verdadeiros custos absorvidos pelo consumidor e
compreender sua conexão com o exercício de poder econômico. Nesse sentido, podemos
recorrer ao que Newman chamou de “tipologia de custos” que definem o modelo de análise
antitruste para efetivamente disciplinar os mercados de preço-zero ao invés de isentá-los do
escrutínio das autoridades de defesa da concorrência.180 Embora consumidores já
incorressem nesses custos para obter produtos da cadeia de valor da mídia tradicional, a
Internet tem deixado mais evidente como a competição entre players por mais atenção e mais
informação é equivalente, se não mais acirrada, do que a competição pelos recursos
monetários do consumidor final.181
Como a análise antitruste parte de elementos que indicam a presença de um
mercado (e de exercício de poder de mercado) por meio de moedas de troca não-monetárias
como atenção e informação, a medida das falhas de mercado sobre o bem-estar do
consumidor tampouco se dá com base em custos monetizados. É sob essa perspectiva que o
fenômeno das fake news pode ser encarado como uma falha de mercado e, ainda, uma falha
que deve ser enfrentada na análise antitruste. A relação entre custo (de atenção, de
informações pessoais) e qualidade do produto oferecido (conteúdo jornalístico, nesse caso
específico) assume tamanho desequilíbrio no contexto das fake news que se passou a
questionar qual a distribuição de poder de mercado que permite a recorrência e até mesmo
expansão desse fenômeno.

179

Essa análise pressupõe entender a Internet também como meio de comunicação social definidor da esfera
pública, embora o espaço digital que ela proporcione não esteja limitado a essa função. Como explica Vitor
Blotta, “as novas possibilidades de comunicação interativa proporcionadas pela internet, como o correio
eletrônico pessoal, os portais de notícias e vídeos, os diários virtuais e as redes sociais promovem importantes
transformações nas relações entre público e privado, especialmente no sentido de uma ampliação sem
precedentes da esfera pública, já que não são só mercadorias e bytes a trafegar pela rede, mas também
expressões stéticas e pessoais, pleitos políticos, distribuição e compartilhamento de informações e visões de
mundo.” In BLOTTA, Vitor S. L. O direito da comunicação: uma nova teoria crítica do direito a partir
da esfera pública política. São Paulo: Fiuza, 2013, p. 209.
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NEWMAN, Antitrust in Zero-Price Markets, op. cit., pp. 163-172.
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Ibid.
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Embora não seja um problema exclusivamente concorrencial, é possível
caracterizar a circulação de notícias falsas (e sua dimensão no contexto dos meios digitais)
como subproduto do exercício abusivo de posição dominante das super-plataformas:
Because they lack meaningful competition, Facebook and Google – and the
fake news purveyors who game their algorithms – have an outsized impact
on the flow of information. The two firms can tailor their algorithms to serve
their financial interests, rather than making profit-reducing changes to
combat fake news. Without choice and lacking bargaining power, consumers,
advertisers and content creators who want legitimate news prioritized instead
of fake news have limited ability to take their business elsewhere.182
Para identificar o fenômeno das fake news como uma falha de mercado,
portanto, precisamos retomar dois pontos-chave: (i) o nível de concentração de poder de
mercado nas plataformas acesso a conteúdo online; e (ii) a análise antitruste a partir de
condutas típicas de agentes detentores de poder de mercado (independentemente de medidas
quantitativas de mercado relevante).183 Sobre o primeiro ponto, destaca-se o papel central
que plataformas como o Facebook e o aplicativo de mensagens Whatsapp desempenham no
acesso a notícias para os brasileiros.184 Por mais que a produção do conteúdo não fique a
cargo das plataformas, o modo como o conteúdo é disponibilizado para os consumidores
finais passou a ser primordialmente definido pelo modo como uma ou duas empresas,
privadas, disponibilizam essa informação online.185
Ainda, vale ressaltar que tais empresas aplicam o seu modelo automatizado
de distribuição de conteúdo também ao conteúdo jornalístico, favorecendo a disseminação
de um ou outro tipo de conteúdo a partir de critérios que diferem dos critérios que levariam,

182

HUBBARD, Sally. Fake News is a Real Antitrust Problem, Competition Policy International/Antitrust
Chronicle, dezembro de 2017. Disponível em: https://www.competitionpolicyinternational.com/wpcontent/uploads/2017/12/CPI-Hubbard.pdf
183

Ver ponto 1.2 supra.

184

Ver Gráfico 1, supra.
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Como explica Arne Hintz, a economia digital trouxe novos “gatekeepers” com os quais os cidadãos são
forçados a interagir para ter acesso aos meios de comunicação social de forma eficiente no contexto pósInternet: “Electronically-mediated surveillance in the “informationalstate” hasvastlyincreased.The private
sector has developed its own mechanisms to exploit, enclose, and control online communication through data
gathering, use libel and anti- defamation laws, and transform open cyberspace into ‘sterile appliances tethered
into a network of control.’ While the struggles for openness in earlier forms of ‘new ICTs’ are ongoing, many
‘older’ citizen media (such as community radio) continue to be outlawed, and new digital broadcast platforms
may introduce new gatekeepers.” In HINTZ, Arne. Challenging the Digital Gatekeepers: International
Policy Initiatives for Free Expression, Journal of Information Policy, vol. 2, 2012, p. 129.
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por exemplo, um jornal a publicar determinada matéria em sua primeira página.186 Volume
de compartilhamentos, fidelização de usuários, aumento do tempo de interação com a
plataforma – todos elementos típicos do mercado de preço zero que passaram a determinar
a relação dos indivíduos com a informação disponível na Internet. A concentração de poder
de mercado sob o controle de poucos players implica, contudo, ausência de alternativas para
o consumidor que eventualmente queira valer-se de outros meios de acesso ao conteúdo
online. E como consequência, temos agentes em posição dominante sem incentivos (que
viriam por meio da concorrência com outros players) de buscar soluções para aprimorar o
controle de qualidade da informação oferecida como forma de manter sua base de
usuários.187
No caso das fake news, temos um produto de baixa qualidade oferecido ao
consumidor final sem qualquer tipo de externalidade negativa para as plataformas ou
incentivo, em termos de competitividade no mercado em que atuam, para buscar meios de
melhorar a oferta de informação a seus usuários. Seriam medidas como implementar normas
mais rígidas para controle dos chamados “caça-cliques” ou mesmo oferecer mais
transparência quanto à fonte do conteúdo compartilhado e a forma como ele foi
compartilhado com um ou milhares de usuários.188 Estudos sobre a propagação de notícias
falsas no Brasil durante o período das eleições mapearam, ainda, como medidas simples e
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Nesse sentido, Edelman e Geradin esclarecem como a dinâmica de preço zero tem transformado a
distribuição de conteúdo jornalístico online: “From one point of view, a shift to free services is innocuous and
indeed efficient — rightly favoring those services that somehow manage to offer a good that users want (news)
at a low or zero price. Yet subtleties within the environment may shift this interpretation. First, ‘free’ news
providers, such as BuzzFeed and Mashable, have notably different incentives for growth and monetization. A
paid news site reasonably antici- pates that an important “scoop” exclusive will cause more readers to
subscribe, yielding a corresponding increase in revenue. This creates an incentive for distinctive, important
journalism. These important articles — based on extended research and investigative journalism — make
readers better informed, and are likely to improve political accountability and society at large. But those are
long-term benefits that neither readers nor sites are likely to internalize. In contrast, a free site can most readily
increase revenue by producing click-bait articles more likely to attract readers — and less likely to have public
benefits. In: EDELMAN, Benjamin e Damien Geradin. An Introduction to the Competition Law and
Economics of “Free.” Antitrust Chronicle, Competition Policy International. 23 de agosto de 2018, p. 5.
Disponível em: https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2018/09/CPI-EdelmanGeradin.pdf
187

Retomamos, aqui a fala de Benkler sobre o tema: “Facebook has so much market power…that if it were
purely about market signals, it wouldn't really be responding.” WOOD, Could public pressure cause
Facebook to regulate itself?, op. cit.
188

Ver, por exemplo, a sugestão de Timothy Lee no sentido de que o Facebook deveria adotar para as fake
news a mesma estratégia de combate à propagação de spams em massa adotada pelo Google. In LEE, Timothy
B. Facebook should crush fake news the way Google crushed spammy content farms, Vox, 8 de dezembro
de 2016. Disponível em: https://www.vox.com/new-money/2016/12/8/13875960/facebook-fake-news-google
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não-restritivas à liberdade de expressão poderiam ser tomadas pelo Whatsapp para reverter
o avanço da desinformação que algumas funções da plataforma favorecem.189
Diante de tais circunstâncias, torna-se fundamental a intervenção do direito
econômico – seja via política de defesa da concorrência, seja pela via regulatória – para
recalibrar a influência do poder econômico privado sobre a esfera pública.190. Embora não
seja totalmente abarcada pelo direito antitruste,191 a consecução do interesse público não
pode ser perdida de vista quando da elaboração de uma política concorrencial eficaz para o
mercado de mídia brasileiro.
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Cf. TARDÁGUILA, Cristina et al. Fake News Is Poisoning Brazilian Politics. Whatsapp Can Stop It.
The
New
York
Times,
17
de
outubro
de
2018.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazil-election-fake-news-whatsapp.html. O artigo não faz
menção à correlação entre a inação da plataforma e o poder econômico do conglomerado Facebook, mas relata
a negativa de atuação quando o grupo fomrado pela coordenadora da Agência Lupa e por pesquisadores da
USP e da UFMG apresentaram sugestões para diminuir a propagação de notícias falsas: “We contacted
WhatsApp this week and presented these suggestions. The company responded by saying that there was not
enough time to implement the changes. We disagree: In India, it took only a few days for WhatsApp to start
making adjustments. The same is possible in Brazil.”
190

Retoma-se aqui a importância da capacidade de adaptação do direito econômico em face dos novos objetivos
que lhe são propostos: “estímulo constante ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas em função de seus
objetivos concretos. A compreensão do Direito como técnica incita à crítica e à renovação incessante do direito
positivo”. COMPARATO, O Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 52.
191

Na explicação de Stucke e Grunes, “While the public interest standard addresses in part certain antitrust
goals, this FCC standard does not preempt the antitrust laws. First, as discussed above, the FCC’s regulations
generally, and the public interest standard in particular, do not preempt the antitrust laws. Rather, the public
interest standard addresses a broader goal, which has in part antitrust underpinnings.” STUCKE e GRUNES,
Antitrust in the marketplace of ideas, op. cit., pp. 292-293.
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3.

ANTITRUSTE E MERCADO DE MÍDIA ENTRE O VELHO E O
NOVO
Entre o debate sobre a necessidade de reformulação dos modelos de análise

antitruste e as mudanças drásticas das relações de consumo no mercado de mídia, cria-se a
janela de oportunidade para repensar o papel da defesa da concorrência e do direito
econômico como um todo para disciplinar essas estruturas que são, em última instância,
estruturas de mercado. Verificadas as transformações tanto na forma de se pensar o direito
antitruste quanto as transformações no mercado de mídia, estamos diante do “velho” e do
“novo” nos dois campos.192
Cabe avaliar, nesse sentido, como os problemas da “nova mídia” reiteram e
dialogam com os problemas da “velha mídia.” Essa interlocução é o fundamento básico da
hipótese de pesquisa aqui estudada: a Internet como propulsor para a interferência do direito
econômico no mercado de mídia brasileiro em sua universalidade, incluindo a disciplina
econômica dos veículos de mídia tradicional (que, aliás, ainda ocupam de modo expressivo
o espaço online no tocante aos padrões de consumo de informação do brasileiro).193 Sobre
essa correlação, Frank Pasquale elucida:
In truth, there is no contradiction between a critique of the new media and
deep disappointment in old media. The pathologies of each are mutually
reinforcing. Moreover, any enduring solution to the problem will require
cooperation between journalists and coders. 194
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Embora o juízo de valor sobre o “velho” e o “novo” no caso da mídia envolva um marco temporal mais
objetivo definido pelas transformações tecnológicas do setor (considerando como marco, por exemplo, os
veículos digitais do pós-internet como símbolo do “novo” e a mídia tradicional incluindo radiodifusão e mídia
impressa como “velha” mídia), há divergências quanto à qualificação das discussões mais recentes sobre
política antitruste como um “novo” antitruste ou apenas reprodução de correntes passadas. Sobre o “neoBrandeismo” ou “hipster antitrust” que ganhou força nos últimos tempos, por exemplo, Hovenkamp afirmou
“the neo-Brandeis movement hardly reflects new thinking on these issues. The same themes have appeared
and reappeared over antitrust history. They were a prominent feature of Brandeis’s campaigns in the 1910s.”
HOVENKAMP, Herbert, Is Antitrust's Consumer Welfare Principle Imperiled?, University of
Pennsylvania, Institute for Law & Economic Research Paper No. 18-15, 28 de agosto de 2018. Disponível em:
https://ssrn.com/abstract=3197329.
193

Cf. Tabela 2, infra.
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PASQUALE, Frank A., The Automated Public Sphere, 8 de novembro 2017. University of Maryland
Legal Studies Research Paper No. 2017-31, p. 7. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3067552
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Também comum à esfera “dos jornalistas e dos codificadores” tem sido a
discussão sobre o papel da política de defesa da concorrência no setor, para além da
complementariedade com políticas regulatórias nos termos discutidos no capítulo anterior.
Ainda que a necessidade de regulação da estrutura de mercado para os meios de
comunicação seja necessária para promover arranjos estruturais que a intervenção pontual
do direito antitruste não consegue garantir,195 discute-se em que medida o controle de
estruturas e de condutas que cabe à defesa da concorrência serviria adequadamente aos meios
de comunicação de massa se operado da mesma forma como o é em outros setores da
economia.196 Isso porque, se é possível identificar, em geral, certa coincidência entre
democracia e mercados regulados pela defesa da concorrência,197 há indícios de que esse
alinhamento é ainda mais intenso no mercado midiático.198

195

Mesmo operando de forma ideal, a livre concorrência no “mercado de ideias” não seria capaz de efetivar os
valores democráticos e de acesso à informação que se espera do sistema de mídia. Para Eric Barendt, há
diversos argumentos contra essa ideia de que o “livre mercado de ideias” é capaz de garantir os melhores
resultados à proteção da liberdade de expressão: “the marketplace is not in practice open to everyone who
wants to communicate his ideas. Some views are widely disseminated by the media, others hardly figure in
public discussion (…) we know that newspapers and other publications are often sold or issued to make money,
and that, sadly, a concern for the truth may be subordinate to other considerations (…) Some regulation of the
free speech marketplace must surely be conceded, if expression is to be communicated effectively”.
BARENDT, Eric. Freedom of Speech. Oxford University Press, 2a ed, 2007, p. 12.
196

Ver, e.g., a crítica de Baker ao afirmar “whether or not in other areas of the economy antitrust law should
be largely restricted to economic efficiency concerns and monopolistic power over pricing, it should not be so
limited in the media arena.” Em BAKER, C. Edwin. Media Concentration, op. cit; e as conclusões em
SHELANSKI, Antitrust Law as Mass Media Regulation, op. cit. No Brasil, as críticas ao papel do direito
concorrencial no mercado de mídia também já foram objeto de debate, como observou, por exemplo, Caio
Mário da Silva Pereira a respeito da “dimensão política” e do “impacto negativo” sobre o processo democrático
que a análise antitruste deveria levar em consideração ao analisar atos de concentração envolvendo meios de
comunicação social. SILVA PEREIRA, Caio Mario da. Análise de concentração econômica no setor de
comunicação: defesa da concorrência, democracia e diversidade na esfera pública. Revista de Direito da
Concorrência (Edição Especial – Retrospectiva 2003), 2003, pp. 76-77. Mais recentemente, as discussões sobre
a necessidade de adaptar a análise antitruste às especificidades dos meios de comunicação de massa, sobretudo
no contexto pós-Internet, foram retomadas na literatura estrangeira como em HORTON, Thomas Jeffrey e
LANDE, Robert H. “Should the Internet Exempt the Media Sector from the Antitrust Laws?”. Florida Law
Review, v. 65, 2013 e também no contexto das recentes conclusões do estudo do Media Owenrship Monitor no
Brasil, MOM – Brasil 2017, op. cit., p.
197

Ver, nesse sentido, a associação identificada por Pitofsky entre as características da democracia e do que
ele chama de um “sistema econômico desconcentrado” em PITOFSKY, Robert. The political content of
antitrust. University of Pennsylvania Law Review, vol. 127, n. 4, 1979, p. 1055.
198

Ao reconhecerem esse alinhamento, Stucke e Grunes identificam a relevância da concorrência no mercado
de ideias: “In promoting a competitive marketplace of ideas, competition agencies, in turn, can promote the
objectives of competition generally. A competitive media, for example, increases political accountability and
reduces corruption, which hampers any competition policy.” STUCKE e GRUNES, Toward a Better
Competition Policy for the Media, op. cit., p. 5.
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Existem ao menos duas questões-chave a serem resolvidas para discutir o
papel do direito antitruste no mercado de mídia brasileiro, verificadas já no contexto da mídia
tradicional e ainda pertinentes no contexto pós-Internet. Primeiramente, definir o que
esperamos do direito antitruste para o mercado de mídia exige retomar as discussões sobre
os objetivos do antitruste e analisar em que medida, ao buscar esses objetivos, a defesa da
concorrência pode avançar outros fins específicos à organização econômica dos meios de
comunicação (sobretudo fins não-econômicos). Em segundo lugar, ainda que seja possível
delimitar os objetivos do antitruste e identificar o que se espera da defesa da concorrência
quando aplicada aos meios de comunicação social, permanece o desafio de elaborar uma
teoria do dano capaz de traduzir em medidas empiricamente verificáveis à consecução desses
objetivos. 199
Os tópicos a seguir não oferecem respostas definitivas a essas questões, mas
em linha com a proposta deste trabalho, identificam como o enquadramento dessas questões
na era da Internet retoma discussões sobre o papel do antitruste que já desafiavam sua
aplicação no contexto da mídia tradicional. Ao mesmo tempo, a partir dessa conexão de
pautas, propõe-se olhar para o debate atual sobre a intervenção do antitruste nas plataformas
online como uma nova oportunidade para pensar seu papel dentro de uma política econômica
para as comunicações como um todo.200

199

Não há resposta simples para uma questão tão complexa quanto a definição de seu objetivo, não basta apenas
escolher um teste de bem-estar e aplica-lo. Discutir padrões de bem-estar como fim último da defesa da
concorrência exige estabelecer um substrato teórico robusto sobre o que define uma conduta anticompetitiva,
bem como uma teoria bem definida sobre como danos e eficiências podem ser mensurados. Cf.
HOVENKAMP, Consumer welfare imperiled?, op. cit., p. 15.
200

Isto é, inserir a política de defesa da concorrência no rol de técnicas jurídicas disponíveis ao direito
econômico para organizar e transformar a estrutura econômica do sistema de mídia, atendendo a suas
particularidades. Essa perspectiva está relacionada ao que Vitor Blotta identifica como instrumentos para
garantir o “direito da comunicação.” As ferramentas para intervir na organização econômica do mercado de
mídia devem ser interpretadas como parte do “conjunto de pressupostos, direitos, deveres e instituições que
devem garantir uma formação democrática e emancipatória da esfera pública política.” BLOTTA, Vitor Souza
Lima. O Direito da Comunicação: Reconstrução dos Princípios Normativos da Esfera Pública Política a
partir do Pensamento de Jürgen Habermas. Tese de Doutorado. Orientador: Prof. Eduardo Carlos Bianca
Bittar. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 21.
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3.1.

O velho debate sobre os objetivos do antitruste e suas novas polarizações
Ironicamente, quando Robert Bork ousou definir o “bem-estar do

consumidor” como objetivo indiscutível do antitruste,201 o autor, ao invés de colocar um
ponto final à discussão e resolver o “paradoxo do antitruste” então diagnosticado,202 iniciou
uma disputa sobre quais são ou devem ser os objetivos do antitruste que, 30 anos depois,
permanece sem perspectiva de se esgotar.203 O debate permanece inclusive sobre a já
polêmica conotação da expressão “bem-estar do consumidor” utilizada por Bork, que
embora encampada pela Suprema Corte dos EUA,204 foi amplamente disputada por traduzir,
na realidade, o conceito de “bem-estar total” e assim promover, talvez disfarçada e
intencionalmente,205 objetivos de eficiência econômica distintos do que se entende por
“bem-estar do consumidor” na acepção moderna do termo. Ao retomar o debate e
posicionar-se a favor do “bem-estar do consumidor” como objetivo que deve a aplicação do
antitruste, Hovenkamp definiu a versão moderna do conceito como um princípio que torna
a política de defesa da concorrência tendenciosamente a favor dos interesses dos

201

Ao se referir às origens da lei antitruste norte-americana, Bork assim afirma: “The Sherman Act was clearly
presented and debated as a consumer welfare prescription”. Em BORK, Robert H. The Antitrust Paradox: A
Policy At War With Itself. Basic Books, 1978, p. 66. Cabe ressaltar, contudo, que essa colocação de Bork
tem um sentido específico, embasado nos fundamentos teóricos da Escola de Chicago. Como muitos
acadêmicos já apontaram, a ideia de “bem-estar do consumidor” de Bork se aproxima mais ao conceito de
“bem-estar total” defendido pela Escola de Chicago, alinhando-se perfeitamente com a ideia de priorizar a
eficiência econômica e a partir dela atingir o bem-estar dos consumidores.
202

Como apontou Orbach em breve retrospectiva sobre as discussões iniciadas por Bork, “the introduction of
the consumer welfare standard sparked a great controversy over the meaning of the term in antitrust and the
desirable goals of antitrust. It is fair to state that the introduction of the standard placed antitrust at war with
itself. In effect, the consumer welfare standard established an antitrust paradox of the kind Robert Bork sought
to resolve.” ORBACH, Barak. Antitrust’s Pursuit of Purpose. Fordham Law Review, vol. 81, n. 5, 2013, p.
2152.
203

Sobre como o debate do “neo-Brandeismo” tem reforçado, recentemente, as discussões sobre quais devem
ser os objetivos da política de defesa da concorrência, ver EZRACHI, Ariel, e STUCKE, Maurice E.. The fight
over antitrust’s soul. Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 9, No. 1, 2018.
204

De acordo com o texto da decisão da Suprema Corte, “Congress designed the Sherman Act as a ‘consumer
welfare prescription.’ (…) a means of protecting consumers from overcharges resulting from price fixing”. Em
Reiter v. Sonotone Corp, 442 US 330, United States Supreme Court, julgado em 11 de junho de 1979, §343.
Sobre a utilização do termo “consumer welfare” pela Suprema Corte dos EUA, cabe destacar a crítica de Daniel
Zimmer sobre a dificuldade do Tribunal de definir com precisão o significado desse conceito em ZIMMER,
Daniel. The Basic Goal of Competition Law: To Protect the Opposite Side of the Market” In: Daniel
Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 490.
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Como sugere Lande, “His deceptive use of the term ‘consumer welfare’, instead of the more honest term
‘total welfare’, was a brilliant way to market the efficiency objective”. Em LANDE, Robert H. A Traditional
and Textualist Analysis, op. cit.,, nota 54.
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consumidores, estimulando níveis elevados de oferta e preços baixos dentro de um padrão
sustentável de competitividade.206
Alguns autores afirmam que essa abertura quase irrestrita do debate sobre os
objetivos da política concorrencial é improdutiva, ao desvirtuar o antitruste da sua função
precípua de efetivamente defender a concorrência207 ou ao ofuscar um debate mais
pragmático sobre quais os pressupostos e perspectivas que devem informar a política
antitruste.208 Particularmente no que se refere a objetivos não-econômicos, a crítica à
inclusão desses objetivos no antitruste evoca o enfraquecimento da eficácia do direito
antitruste ao tentar englobar finalidades que fogem da análise puramente econométrica dos
mercados.209 Por outro lado, a persistência das discussões envolvendo a relação entre
antitruste e bem-estar do consumidor revela que há uma demanda perene pela incorporação
na política concorrencial de valores e objetivos para além da manutenção de estruturas de
mercado economicamente eficientes.
Nesse sentido, Mike Feintuck210 aponta que, tal como ocorre nas políticas
regulatórias para a preservação do meio ambiente enquanto bem coletivo, enfatizando
valores sociais e democráticos para além dos interesses estritamente econômicos de entes
privados que atuam em lógica de mercado, a regulação dos meios de comunicação pautada
no interesse público resguarda, também, outro conjunto de valores não-econômicos. Valores
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Nas palavras do autor, “under the modern consumer welfares (‘CW’) principle, antitrust policy encourages
markets to produce output as high as is consistent with sustainable competition, and prices that are accordingly
as low. Such a policy does not protect every interest group. (…) the consumer welfare principle is biased in
favor of consumers.” HOVENKAMP, Consumer Welfare Principle Imperiled?, op. cit., p. 2.
207

Nesse sentido, ver ORBACH, Barak. How Antitrust Lost Its Goal. Fordham Law Review, vol. 81, n. 5,
2013, pp. 2275-2276: “(...) the introduction of the ‘consumer welfare’ standard as the goal of U.S. competition
laws established the greatest antitrust paradox yet. Being vague and ambiguous, the standard accommodates
inconsistent premises and interpretations. (…) It is a debate about a meaning of a phrase that should have never
been part of antitrust discourse. The regulation of competition cannot be expected to be simplistic and static”.
208

Cf. FOX, Eleanor M. Against Goals. Fordham Law Review, vol. 81, n. 5, 2013, pp. 2160-2161.

209

A crítica à insistência em uma análise antitruste que rejeita aspectos não-econômicos foi apresentada de
forma contundente por Robert Pitofsky, nos seguintes termos: “Factors other than strictly economic concerns
should be taken into account because the legislative history of the antitrust statutes, in its own right and as
interpreted authoritatively in the courts, so requires, because an exclusively economic approach reflects an
unrealistically optimistic view of the certainty introduced by that kind of analysis, and because the introduction
of non-economic factors does not result in an undue interference with effective enforcement.” PITOFSKY,
Political Content of Antitrust, op. cit., p, 1060.
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FEINTUCK, Mike. Regulatory Rationales Beyond the Economic: in search of the public interest. In
Baldwin, R., Cave, M. & Lodge, M. (eds.) Oxford Handbook of Regulation. Oxford University Press, 2010, p.
44.
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como “quantidade, qualidade, diversidade e veracidade de informações à serviço do
exercício da cidadania” não seriam necessariamente alcançados pelas forças do mercado,
mas devem ser garantidos.211 No contexto da mídia tradicional, contudo, o direito antitruste
buscou afastar essas ponderações da análise concorrencial sob a justificativa de que
considerar, por exemplo, a atenção despendida pelo consumidor para ter acesso a
determinado conteúdo, extrapolaria os objetivos da política antitruste.212
Reconhecer que a política de defesa da concorrência deve concretizar valores
não-econômicos tampouco é uma constatação recente,213 e encontra referências explícitas
nos textos normativos que a definem. Os termos do Sherman Act, por exemplo, indicam que
todas as dimensões da concorrência que são relevantes para os consumidores devem ser
perseguidas pelo antitruste.214 Isso inclui não só a busca pelos melhores preços, mas também
a garantia de qualidade, variedade e outros benefícios para o consumidor. O mesmo pode
ser observado em relação à Lei de Defesa da Concorrência brasileira (Lei n. 12.529/11) que,
em seu artigo 1º, explicita que a prevenção e repressão às infrações contra a ordem
econômica será pautada não só pela garantia da livre concorrência, mas também pela
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Ibid.
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Sobre as dificuldades de compreender a dimensão dos efeitos anticompetitivos para o bem-estar do
consumidor presentes já no contexto da mídia tradicional e a persistência dessas dificuldades na economia
digital, ver WU, Blind Spot, op. cit. Para Wu, a dificuldade das autoridades antitruste para lidar com os
chamados “mercados da atenção” é antiga: “Human attention, both valuable and limited in supply, is a resource.
It has become commonplace, especially in the media and technology industries, to speak of an ‘attention
economy’and of competition in ‘attention markets.’There is even an attentional currency, the ‘basic attention
token’ (BAT) which purports to serve as a medium of exchange for user attention. Firms like Facebook and
Google, which have emerged as two of the most important firms in the global economy, depend nearexclusively
on the attentional markets as a business model.”
213

Notadamente, o texto de Pitofsky sobre o conteúdo politico do direito antitruste em PITOFSKY, The
political content of antitrust. op. cit., e o subsequente comentário de Louis Schwartz, que defendeu uma
postura do antitruste ainda mais comprometida com valores não-econômicos, “indo além” da proposta de
Pitofsky ao considerar esses valores como elementos cruciais da análise concorrencial e não apenas critérios
de desimpate: “I see the role of non-economic considerations not merely as a ‘tie-breaker,’ but as calling for
a definite shift in burden of proof or persuasion, so that practices and structures with anti-competitive potential
can be justified only on clear and convincing evidence of economic gain to be passed on to the public.”
SCHWARTZ, Louis B. Justice and Other Non-Economic Goals of Antitrust, University of Pennsylvania
Law Review, vol. 127, n. 4, 1979, p. 1076.
214

Ver LANDE, A Traditional and Textualist Analysis, op. cit, p. 2391: “a fair reading of the Sherman Act
suggests that every aspect of competition important to consumers (…) was meant to be the concern of antitrust
statutes”.
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“liberdade de iniciativa”, “função social da propriedade”, “defesa dos consumidores” e pela
“repressão ao abuso do poder econômico”.215
Atualmente, a consolidação das super-plataformas e as implicações de seu
poder econômico em diversos setores tem reorganizado o debate sobre os objetivos do
antitruste em novos polos. Uma dessas oposições se dá entre os polos da discussão acima
mencionados: os defensores do bem-estar do consumidor ainda como principal norte para a
aplicação do direito antitruste e, no outro polo, o movimento pela intervenção do antitruste
para garantir a concorrência em si, tendo como fim último o bloqueio a estruturas de mercado
concentradas.
Em crítica à corrente neo-Brandeista e seu lema contra a “maldição da
grandeza,”216 Hovenkamp afirma que o foco político desse movimento e a demonização dos
preços mais baixos como objetivo legítimo a ser perseguido pelo antitruste não foi
acompanhado por orientações concretas de como mensurar a efetividade dessa abordagem
não-econômica em relação aos benefícios gerados para os consumidores.217 Como solução,
Hovenkamp sugere a objetividade das medidas do bem-estar do consumidor pautadas por
níveis de oferta e preço, reconhecendo que, embora a medida de bem-estar como fim último
do antitruste tenha também suas dificuldades práticas, seus valores oferecem mais segurança
e transparência para o consumidor avaliar, democraticamente, quais valores estão em jogo
na aplicação do direito antitruste.218
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Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011: “Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica,
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico”.
216

A expressão “The Curse of Bigness” é de autoria de Louis D. Brandeis, juiz da Suprema Corte Americana
entre 1916 e 1939. Os “neo-Brandeistas”, como têm sido classificados autores como Lina Khan, Tim Wu e
Barry Lynn, denunciam o declínio da efetividade das ferramentas antitruste nos EUA, subestimando o poder
dos monopólios para além da esfera econômica e permitindo, assim, o estabelecimento confortável do modelo
“too big to fail.” Cf. LYNN. Barry C. Cornered: The new monopoly capitalism and the economics of
destruction. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.
217

HOVENKAMP, Consumer Welfare Principle Imperiled?, op. cit., pp. 225-26; 31.
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Id., p. 35: “The advantage of the consumer welfare principle is that economics gives us a set of tools for
assessing the conditions that are conductive to high output and lower prices, and thus examining the practices
claimed to challenge them. That is not to say that employing these tools is easy, but over the years we have
been able to improve their usefulness.”
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Do outro lado do atual debate, Lina Khan, em seu trabalho que tornou-se
símbolo do atual status do movimento neo-Brandeista,219 rejeita a ideia de se ter o bem-estar
do consumidor como objetivo principal do antitruste.220 Além de afirmar que priorizar o
conceito de bem-estar do consumidor não condiz com a intenção original dos legisladores
norte-americanos responsáveis por criar o sistema de defesa da concorrência nos EUA, Khan
sustenta que focar no bem-estar do consumidor como objetivo implicaria uma percepção
reducionista do espectro de danos que a concentração de poder econômico pode representar
ao consumidor para além de preços mais caros.221 Entre esses danos potenciais que
escapariam à análise pautada pelo bem-estar do consumidor aferido em termos de preço e
oferta, Khan cita o prejuízo da concentração econômica para a diversidade do mercado de
mídia.222
A inclusão do mercado de mídia no rol exemplificativo de Khan não
surpreende. Meios de comunicação de massa são frequentemente citados como setor onde a
abrangência dos objetivos da política de defesa da concorrência e o conflito entre fins
econômicos e não-econômicos são colocados à prova:
Also counselling against antitrust’s ‘purity’ is that its objectives and legal
standards often reflect trade-offs. For example, a society may sacrifice
some efficiency in media markets to promote a vibrant marketplace of
ideas. So, antitrust law does not exist as a Platonic ideal out there for us
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“The Hipster Antitrust movement (sometimes called Neo-Brandeisian, after Justice Brandeis, who espoused
the moral value of networks of small independent businesses) has been building for some time. However, it
arguably reached maturity with the publication of Lina Khan’s piece in the Yale Law Journal, Amazon’s
Antitrust Paradox”. In MEDVEDOVSKY, Konstantin. Hipster Antitrust – A Brief Fling or Something
More?, Competition Policy International – Antitrust Chronicle, abril de 2018, p. 2. Disponível em:
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2018/04/CPI-Medvedovsky.pdf
220

A afirmação de Khan é categórica: “Focusing antitrust exclusively on consumer welfare is a mistake.”
Talvez justamente pela força da afirmação, a autora cita em nota de rodapé outros autores que a acompanham
nesse argumento, referenciando trabalhos de Barry C. Lynn, Eleanor Fox, e Maurice E. Stucke. KHAN, Lina.
Amazon’s Antitrust Paradox, Yale Law Journal, vol. 126, 2016, p. 743.
221

Importante notar que Khan parte de uma definição específica de bem-estar do consumidor ao expor esse
argumento, em crítica ao que a autora considera os parâmetros atuais de análise antitruste que tomam como
base medidas de preço e oferta para definir o fim precípuo da intervenção da defesa da concorrência. Para
Khan, “the current framework in antitrust – specifically its equating competition with “consumer welfare,”
typically measured through short-term effects on price and output – fails to capture the architecture of market
power in the twenty-first century marketplace.” Id., p. 716.
222

Id., p. 743: “focusing on consumer welfare disregards the host of other ways that excessive concentration
can harm us – enabling firms to squeeze suppliers and producers, endangering system stability (for instance,
by allowing companies to become too big to fail), or undermining media diversity, to name a few.” Como
subsídio para seu argumento sobre o impacto da concentração econômica sobre a diversidade no mercado de
mídia, Khan citou posicionamento do Departamento de Justiça Americano (DOJ) contrário à fusão de dois
jornais, bem como o trabalho de Maurice E. Stucke e Allen P. Grunes sobre o tema.
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to find. Rather it is for us to design. As we design, we must return to
antitrust’s core values: what do we, as a society, want to promote. (…)
While differences may exist at the margin, ultimately, competition law
worldwide can advance several common political, social and economic goals.
One would hope that our common optimal goal will be to promote our
welfare in an economy that is inclusive (i.e., benefits many citizens, not just
the wealthiest 1 per cent), protects the privacy interests of its citizens,
promotes overall well-being, and promotes a healthy democracy.223

Entre os dois polos do debate descritos anteriormente, há pontos de contato
que podem ser conciliados para se chegar a um denominador comum. Com isso, avançar
rumo à definição do objetivo da política antitruste no contexto da política econômica para a
comunicação. Essa solução intermediária passa por uma definição do bem-estar do
consumidor adequada às relações de consumo do mercado de mídia, cujas características
têm se tornado ainda mais evidentes no contexto da interação dos usuários da Internet com
a informação veiculada em meios digitais. Nesse sentido, a observação de Stucke e Grunes
sobre o conceito de bem estar do consumidor aplicável aos meios de comunicação social é
válida tanto para a velha quanto para a nova mídia:
the media marketplace is not about consumers switching from one
homogenous product to another. Rather, it should be concerned with the net
increase to consumer welfare from having many competing and diverse news
sources and ediorial voices.224
Como afirma Edwin Baker, quando se trata do chamado “mercado de ideias”,
a definição de objetivos específicos para o direito concorrencial é de extrema relevância.225
Ao identificarmos que o modelo de consumo na esfera dos meios de comunicação é definido
por outros parâmetros de preço e oferta, não há sentido em insistir nessas medidas para
avaliar o impacto de determinada operação ou estrutura de mercado para o consumidor como
única análise possível para justificar a promoção da defesa da concorrência nesse
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EZRACHI e STUCKE, The Fight Over Antitrust’s Soul, op. cit., p. 2.
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STUCKE e GRUNES, Toward a Better Competition Policy for the Media, op. cit., p. 39.
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Nos termos de Edwin Baker: “Some recent antitrust scholarship argues that the primary or, at least, a
prominent policy concern in the media arena should be power within the so-called marketplace of ideas. The
identification of goals makes a huge difference. A marketplace of ideas focus could lead antitrust analyses to
different formulations of both the relevant product markets and the level at which concentration becomes
problematic”. Ver BAKER, Media Concentration, op. cit., p. 857.
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mercado.226 Se esse descompasso entre o conceito de bem-estar do consumidor puramente
econômico e o impacto dos meios de comunicação de massa para o bem-estar do consumidor
para além dos preços efetivamente pagos por produtos e serviços já estava presente no
âmbito da mídia tradicional, as novas mídias, com sua ampla gama de serviços gratuitos e
fortalecimento de moedas de troca sob a forma de dados pessoais e atenção, tornaram aquele
conceito insustentável.227
Redefinir o conceito de “bem-estar do consumidor” para adequá-lo às
especificidades do sistema de mídia e assim incluir o critério do pluralismo de ideias na
análise antitruste não implica dizer que o antitruste, por si só, alcançará níveis ideais de
diversidade de conteúdo. Por outro lado, é plenamente viável esperar que a política antitruste
ao menos considere esses valores democráticos ao enfrentar problemas concorrenciais no
mercado de mídia. Trata-se de uma redefinição de foco que permite reavaliar, com base nas
especificidades do papel democrático da mídia, quais os níveis e efeitos mais preocupantes
da concentração econômica quando se está lidando com uma medida diferenciada de bemestar do consumidor. Nem mesmo a incerteza quanto à correlação entre competitividade no
setor e pluralismo de ideias no mercado de mídia228 justifica uma análise antitruste
completamente “cega” a esses valores.229 Como observa Mónica Ariño,
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Como sintetiza Godoy Fernandes, o mercado de mídia exige do antitruste considerar o consumidor também
enquanto cidadão: “No setor de mídia, não se pode afirmar que a noção de bem-estar do consumidor ou usuário
esteja exclusivamente relacionada com o preço do serviço prestado. Pelo contrário, no setor de comunicação
social podemos sustentar que o bem-estar do consumidor/usuário está atrelado não apenas à redução de preços
dos serviços ou produtos, ou à eficiência produtiva, mas à efetiva existência de pluralidade de fontes de
informação e de conteúdo. Para o usuário – na sua qualidade de cidadão e não apenas de consumidor – , pouca
valia existe em poder comprar um jornal ou uma revista a preço mais baixo, ou pagar menos pela mensalidade
da TV a cabo, se não lhe for dada a possibilidade de escolher entre diferentes veículos de comunicação
independentes e diversos pontos de vista e opiniões sobre os mais variados assuntos.” FERNANDES, Meios
de comunicação social no Brasil, op. cit., p. 352.
227

Voltamos aqui à ideia de que o direito antitruste anacrônico e inerte às transformações das estruturas
econômicas que visa disciplinar seria incompatível com o conceito de direito econômico tão necessário ao
mercado de mídia brasileiro. A insistência do antitruste em ignorar os referenciais de bem-estar do consumidor
mais complexos que permeavam a mídia tradicional e agora estão no centro da dinâmica da economia digital
reforça a crise do Direito que Comparato buscava superar com sua proposta de uma disciplina autônoma do
direito econômico: “o que está em jogo é algo mais do que um simples aperfeiçoamento doutrinário. É a solução
da crise do Direito que perdura há longos anos. É o superamento de uma situação anômala que fez de todos
nós, profissionais do Direito, os sacerdotes de uma religião tão esotérica e absurda como o universo de Franz
Kafka.” COMPARATO, O Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 52.
228

E.g. a conclusão do estudo empírico desenvolvido por Ho e Quinn para testar empiricamente a hipótese da
convergência: “nem a convergência nem a divergência [de conteúdo] decorre inexoravelmente da concorrência
[entre os veículos midiáticos].” HO, Daniel E. e QUINN, Kevin M. Viewpoint Diversity and Media
Consolidation: An Empirical Study. Stanford Law Review, v. 61, issue 4, 2009, p. 860.
229

Sobre esse “ponto-cego” do antitruste em relação aos valores não-precificáveis dos mercados movidos pela
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The fact that competition and pluralism are at times in contradiction with
each other does not necessarily imply that competition law cannot
accommodate (and therefore should be blind) to pluralism concerns (…) If
competition law is to be a major instrument of public intervention in
communications markets, then the general limitations in the efforts to make
economic theory an operational tool to resolve major competition issues need
to be acknowledged, and coupled with the peculiarities of communications
markets.230
Entre essas “peculiaridades”, destaca-se o próprio papel democrático dos
media como elemento que redefine, neste mercado, as preocupações de Hovenkamp sobre
o aspecto “anti-democrático” da abordagem neo-Brandeista.231 No contexto do mercado de
mídia, sobretudo no tocante às super-plataformas, o risco anti-democrático parece estar mais
vinculado à falta de intervenção regulatória e concorrencial nos processos de acesso à
informação no meio digital,232 e menos relacionado a uma eventual falta de transparência na

“economia da atenção”, ver WU, Blind Spot, op. cit., p. 3: “despite the well-recognized commercial
importance of attention markets, the law struggles when it encounters the attention economy. In particular, the
laws that emphasize consumer welfare – especially the antitrust laws and consumer protection regulations –
have growing blind spots caused by this challenge. Antitrust agencies currently lack tools for assessing a firm
like Google or Facebook, whose power lies in attention markets. When faced with mergers or potentially anticompetitive conduct in this space, the antitrust agencies have struggled to come up with an analysis that gives
appropriate weight to attentional power.”
230

ARIÑO, Mónica. Competition law and pluralism in European digital broadcasting: addressing the gaps.
Communications & Strategies, n. 54, 2004, pp. 102-103.
231

HOVENKAMP, Consumer Welfare Imperiled?, op. cit., p. 35: “More ominously is the disregard for
democratic values that the New Brandeis approach pursues.” Hovenkamp destaca ainda que, na busca por
desconcenttração a qualquer custo, a perspectiva neo-brandeista poderia desconsiderar os benefícios
tecnológicos e de inovação atrelados à “grandeza” das empresas, implicando custos ao consumidor (em prol
de pequenas empresas) que não necessariamente seriam compatíveis com os valores de uma sociedade
democrática. Id., p. 34. Endereçando a questão da inovação tecnológica no cenário atual de amplo poder de
mercado de poucas plataformas digitais, Evgeny Morozov aponta como essa percepção focada nos benefícios
da tecnologia limita uma visão crítica sobre os detentores desses processos de inovação: “Our growing
commitment tot the instruments we use tto implement ‘ttechnolgical fixes’ for what may be important global
problems greatly restrains our ability to criticize those who own the righttts to tthos fixes. Every new article or
book about a Twitter Revolution is not a triumph of humanity; it is a triumph of Twitter’s marketing
department.” Morozov observa, ainda, o impacto dessa dinâmica na compreensão das externalidades politicosociais do avanço desenfreado de algumas tecnologias: “(…) reframing social problems as a series of
technological problems distracts policymakers from tackling problems tthat are nontechnological in nature and
cannot be reframed. (…) In the absence of strong political and social institutions, technology may only
precipitate the collapse of state power.” MOROZOV, Evgeny. The net delusion: The dark side of Internet
freedom. Edição digital. New York: PublicAffairs, 2012, p. 305.
232

Esse argumento está intimamente relacionado à necessária redefinição dos “gigantes da Internet” enquanto
forças de mercado a serem disciplinadas pelo Estado e menos como agentes econômicos predispostos a atuar
em prol do interesse público por si mesmos. Assim concluem Meinrath, Losey e Pickard, citando Barbara van
Schewick (Internet Architecture and Innovation, Cambridge: MIT Press, 2010, p. 388): “The trend in
contemporary policy debates has hinged on prioritizing benefits to the major telecommunications companies;
even “new investment” and "job creation" have become political code for profit maximizing actions by
government officials. This approach ignores that efficient and effective government solutions require
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definição de objetivos para a atuação do antitruste nesses casos. Reconhecer a complexidade
da dimensão do bem-estar do consumidor na economia digital é parte do processo para
entender como o antitruste deve atuar em busca desse fim, não um bloqueio à sua intervenção
por falta de objetivos bem definidos.233
Note-se que apesar de questionar o polo da discussão que defende o bemestar do consumidor sob aspectos unicamente de preço e oferta de produtos, conciliar o bemestar do consumidor com a dimensão do pluralismo também apresenta críticas à intolerância
do neo-Brandeismo à “maldição da grandeza” como um problema em si. Principalmente em
função da dificuldade de mensurar o impacto da concentração de poder econômico sobre o
pluralismo, a análise concorrencial, no contexto dos meios de comunicação, deve estar
também aberta à possibilidade de se ter, no âmbito dos gigantes da Internet, níveis
satisfatórios de pluralismo, sobretudo se comparados aos parâmetros da mídia tradicional.234
Contudo, a análise empírica do nível de pluralismo e diversidade de conteúdo no contexto
das mídias digitais tem sugerido o contrário: se havia otimismo em relação à pluralidade de
ideias ampla e irrestrita nos meios de comunicação social do pós-Internet, essa expectativa
tem sido reiteradamente frustrada.235

consideration of the moral hazards, externalities and opportunity costs that contribute to today's gaping digital
divides. Additionally, as van Schewick explains, there is a ‘gap between network provider's private interests
and the public interests.’”. MEINRATH, Digital feudalism, op. cit., p. 475.
233

Cf. EZRACHI e STUCKE, Virtual Competition, op. cit., p. 31. “The commom competitive ideal is that
we would want many companies tto compete to provide the best products and services. But if the critical
resource at this point is data—not merely tto target advertising, but also to optimize the products and services
themselves—the firms with the most data are not merely in the best position to dominate their own sectors—
they are also poised to take over adjacent fields. Further, to the extent that such firms compile politically
sensitive information about users, and mediate their experience of content, they are also powerful political
actors. With that in mind, careful intervention may be necessary to remedy market failure and promote
costumer welfare.”
234

Cabe aqui uma observação sobre o papel de medidas regulatórias que poderiam aproximar o papel exercido
pelas super-plataformas ao conceito de essential facilities no que diz respeito ao acesso a conteúdo online. O
conceito já foi utilizado para descrever veículos de mídia tradicional também, como ocorreu no âmbito do
Processo Administrativo n° 53500.000359/1999, no qual se discutiu o caráter do canal Globo como essential
facility para o conteúdo televisivo. No caso das plataformas online, destacamos a observação de Pasquale: “To
make the internet a level playing field, dominant companies need to start recognizing the utility-like aspects of
their role, and to shoulder some burdens (rather than just pocketing the benefits) of serving as an infrastructure
of free expression”. PASQUALE, Frank. Platform Neutrality: Enhancing Freedom of Expression in
Spheres of Private Power. Theoretical Inquiries in Law, n. 17.2, 2016, p. 500.
235

A desconstrução dessa percepção foi analisada de forma detalhada e empiricamente fundamentada no já
citado trabalho desenvolvido pelo Coletivo Intervozes sobre os atuais “monopólios digitais” da mídia. Em
conclusão preliminar sobre o diagnóstico sobre a diversidade de conteúdo na Internet em relação aos meios da
mídia tradicional, os autores apontam: “se por um lado a Internet aumentou o número de agentes na sua camada
de aplicações e conteúdos em relação a outros meios, como a TV, por outro, a hegemonia das grandes
plataformas e dos grandes grupos de mídia nacional problematizam um espaço efetivamente democratizado.
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Mesmo a partir da compilação de de dados que podem oferecer indícios sobre
o grau de diversidade na mídia na esfera digital ou no âmbito da mídia tradicional,236 um dos
principais problemas de incluir o pluralismo de ideias como um dos fatores para aferir o
bem-estar do consumidor é traduzir esse conceito em medidas concretas a serem verificadas
pela autoridade antitruste. Novamente, reconhecer as dificuldades de medir o dano ao
consumidor nesses casos não deve justificar a total exclusão dessas considerações quando
da intervenção do antitruste nos meios de comunicação social.237

3.2.

Velhos limites para uma nova teoria do dano
É comum que a abertura da política de defesa da concorrência a uma

concepção mais ampla de bem-estar econômico seja associada à diminuição do rigor das
provas para justificar a intervenção do direito antitruste. Como discutido anteriormente, essa
preocupação tem sido frequentemente levantada como contra-argumento ao movimento pela
retomada do protagonismo do direito antitruste na disciplina de condutas abusivas de poder
econômico mesmo quando, sob a perspectiva de análises de mercado tradicionais, não se
verifica problema concorrencial aparente.

Ao contrário, o alcance de plataformas como Facebook e YouTube tem uma dimensão que nenhum outro
agente da indústria cultural conseguiu anteriormente, mesmo que já houvesse internacionalização de diversos
segmentos (como no cinema e nas programadoras de TV por assinatura). Essas plataformas regulam a forma
como o conjunto dos demais atores vai disputar política, social e economicamente esse(s) mercado(s).”
INTERVOZES, Monopólios Digitais, op. cit., Análises – Graus de Diversidade.
236

Além do levantamento da pesquisa Monopólios Digitais supra citada, destaca-se também, no Brasil, o
trabalho desenvolvido pelo Manchetômetro, que monitora tendências na cobertura política e econômica pela
grande mídia brasileira e passou a monitorar, recentemente, padrões de compartilhamento de notícias no
Facebook. “O Manchetômetro é um site de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de
economia e política produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP). O LEMEP
tem registro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e é sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos
(IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O Manchetômetro não tem filiação com partidos
ou grupos econômicos.” Disponível em http://www.manchetometro.com.br/quem-somos/
237

É possível fazer um paralelo, aqui, com as ponderações de Hovenkamp sobre a necessidade de o antitruste
considerar de forma mais veemente a relação entre defesa da concorrência e mercado de trabalho. Note-se que,
mesmo identificando que essa abordagem implica lidar com sérios problemas de medida do dano, Hovenkamp
defende que ainda que a consolidação de dados empíricos seja extremamente difícil nesses casos, há alguns
“evidentiary signals” que permitiriam ao antitruste considerar aspectos do mercado de trabalho em sua análise
concorrencial. A observação de Hovenkamp – “here the problems are more empirical than conceptual” – se
aplica também à ideia de considerar o pluralismo de ideias no bojo da análise concorrencial pautada pelas
especificidades do bem-estar do consumidor no mercado de mídia. HOVENKAMP, Consumer Welfare
Imperiled?, op. cit., pp. 18-21.
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Essa associação ficou clara em recente artigo publicado por Hovenkamp, no
qual discute a volta do “movimento antitruste” e os riscos de sua politização em detrimento
do do rigor técnico da análise econômica. Ao mesmo tempo em que reconhece o benefício
de uma interpretação mais flexível do direito antitruste, Hovenkamp critica teorias que julga
demasiadamente expansivas:
antitrust laws can reach nearly every form of anticompetitive behavior,
provided that they are interpreted flexibly, but this need not entail throwing
out rational evidentiary requirements or accepting expansive theories of harm
without proof. Further, antitrust tribunals need to avoid remedies that do more
harm than good. Hobbling a large firm is easy; increasing output and
benefitting consumers in the process may be much more difficult.238

Preocupações similares foram discutidas por Carl Shapiro, ao criticar o
caráter populista da noção de que o direito antitruste poderia ser uma solução universal para
todas mazelas político-sociais potencialmente resultantes do exercício de poder de mercado
exercido por grandes corporações.239 Embora entusiasta de uma atuação mais veemente dos
órgãos de defesa da concorrência que em prol de processos competitivos que de fato levem
ao aumento do bem-estar dos consumidores,240 Shapiro sugere que, ao menos em primeiro
plano, não cabe ao antitruste priorizar objetivos para além da defesa do processo
concorrencial propriamente dito. Caberia ao direito antitruste intervir quando as condutas
observadas em decorrência do exercício de poder mercado sejam efetivamente
anticompetitivas e não apenas resultado da conduta regular de uma empresa com
participação de mercado significativa.241

238

HOVENKAMP, Herbert J. Whatever Did Happen to the Antitrust Movement? University of
Pennsylvania Law School, Institute for Law & Economics, Research Paper No. 18-32, dezembro de 2018, p.
636. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3097452, p. 636.
239

SHAPIRO, Carl. “Antitrust in a Time of Populism.” International Journal of Industrial Organization, vol.
61, 2018. Disponível em: http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/antitrustpopulism.pdf
240

Id., p. 28: “antitrust is about protecting the competitive process so consumers receive the full benefits of
vigorous competition.” Vale notar que, no contexto da operação AT&T/Time Warner, Carl Shapiro
posicionou-se ao lado do Departamento de Justiça norte-americano, alinhando-se aos partidários do “hipster
antitrust” que reinvidicam uma posição mais firme do direito antitruste em face da operação. Não obstante as
ponderações de Shapiro sobre os riscos de um antitruste de caráter eminentemente “populista”, as observações
de Shapiro sobre a operação foram criticadas pelo Juiz Leon como pouco técnicas em termos econométricos.
Cf. WRIGHT, Joshua D. e RYBNICEK, Jan M.. United States v. AT&T/Time Warner: A Triumph of
Economic Analysis. Journal of Antitrust Enforcement, 2018. Disponível em: https://ssrn.com/
abstract=3251817
241

Id, pp. 25-26. Shapiro refere-se a esse tipo de questionamento como a “pergunta fundamental” que o
operador do direito antitruste precisa responder para decidir pela intevenção (ou não) de reméidos antitruste,
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A interação com as plataformas digitais, contudo, como já identificado
anteriormente, exacerbou a correlação entre esses elementos aparentemente “nãoeconômicos” com o exercício de poder de mercado.242 À medida que “custos” como
privacidade e atenção tornam-se mais evidentes no modelo de consumo promovido pela
Internet,243 incorporar esses elementos à análise antitruste pode ser encarado como uma
adaptação do conceito de bem-estar do consumidor no âmbito da economia digital, em
oposição à tentativa de ampliar irrestritamente os objetivos da política de defesa da
concorrência. Em outras palavras, passamos a identificar a necessidade de novas medidas de
eficiência e competitividade a partir da redefinição dos custos para o consumidor que a
Internet tem impulsionado e essa renovação do direito antitruste pode ser vista como
adaptação a novas dinâmicas de mercado ao invés de ampliação do escopo da política de
defesa da concorrência.
Em última instância, de fato, reformular a análise antitruste para permitir que
os custos de “preço-zero” sejam considerados para definir mercados relevantes ou mesmo
para identificar condutas de abuso de poder de mercado, expande os efeitos da política
antitruste para além da esfera que lhe é tradicional (i.e., relações tradicionais de custobenefício para o consumidor final, análises convencionais de oferta e demanda). No entanto,
o modo como as super-plataformas operam tem revelado como essas novas relações de
consumo, pautadas por novas formas de custo, são expressões concretas de poder
econômico. E há indícios de que essas relações de consumo para além do preço já existiam
no contexto da mídia tradicional, ainda que o direito antitruste tenha se afastado desse
aspecto como algo passível de ser disciplinado pelo direito econômico.

sobretudo no exame de condutas aparentemente anticompetitivas em razão de seu caráter exclusionário: “my
first question relating to exclusionary conduct is whether the dominant firm has engaged in conduct that departs
from legitimate competition and maintains or enhances its dominance by excluding or weakening actual or
potential rivals. In my experience, this type of inquiry is highly fact-intensive and may necessitate balancing
pro- competitive justifications for the conduct being investigated with possible exclusionary effects. In the end,
the key question is whether the conduct disrupts the competitive process and either harms customers or is likely
to harm them in the future. Critically, the focus of the inquiry is on specific business conduct, not sheer size
and just the presence of substantial market power.”
242

Cf. Item 2.2.1 supra.

243

Vale observer que custos como “atenção” e dados pessoais são distintos de outros custos não-econômicos
como os efeitos de determinada atividade econômica para o meio ambiente ou para a desigualdade de renda.
Como observam Grunes e Stucke, esses custos são verdadeira moeda de troca utilizada pelo consumidor final
no processo de barganha por acesso ao conteúdo e serviços disponíveis na Internet. GRUNES, Allen P. e
STUCKE, Maurice E.. No Mistake About It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big Data, The
Antitrust Source, abril de 2015, p. 6. Disponível em: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/
publishing/antitrust_source/apr15_grunes_4_22f.authcheckdam.pdf
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Os desafios empíricos para verificar a incidência da hipótese da
convergência244 no mercado de mídia impactaram a intervenção do antitruste no contexto da
mídia tradicional e permanecem como desafios a serem enfrentados na era pós-Internet. Não
obstante, é necessário reconhecer o apelo quase populista da hipótese da convergência: a
maioria dos indivíduos, se confrontada com a possibilidade de restringir o número de
veículos de notícia a seu alcance, seria contra esse tipo de operação; a partir de um raciocínio
razoavelmente lógico, parece mais difícil que uma única empresa possa expressar a mesma
diversidade de pontos de vista que é encontrada quando se tem uma pluralidade de meios
independentes.245 Em contrapartida, há críticas fundamentadas à ideia de que a diversidade
de agentes econômicos concorrendo no mercado de mídia conduziria à diversidade de
conteúdo: não seria possível inferir (também a partir de um “raciocínio razoavelmente
lógico”) que, ao competirem por uma mesma massa de audiência, esses agentes passem a
oferecer o mesmo tipo de conteúdo?246
Entre as duas ponderações, encontram-se os esforços para identificar, na
observação empírica da realidade, evidências que atestem (ou contestem) a veracidade da

244

Segundo a chamada “hipótese da convergência”, quanto mais concentrada a propriedade no mercado de
mídia, menor a diversidade de vozes que os meios de comunicação oferecem. Segundo Daniel E. Ho e Robert
M. Quinn, ao se referirem à linha argumentativa frequentemente evocada pela Federal Communications
Commission para analisar casos envolvendo concentração econômica no mercado de mídia, “one central
animating assumption behind the Commission’s ownership regulations is that common ownership reduces
viewpoint diversity, which we call ‘convergence hypothesis’”. HO. e QUINN, Viewpoint Diversity and
Media Consolidation, op. cit., p. 788.
245

Como exemplo do que seria esse raciocínio razoavelmente lógico e convincente, cito o exemplo de Robert
Lande que compara, de maneira ilustrativa, o mercado de mídia ao mercado de produção de biscoitos. Como
explicado por Lande em sua hipótese, enquanto seria possível esperar que uma única empresa de fabricação de
biscoitos seria capaz de produzir 20 ou 200 tipos diferentes de seu produto, o mesmo não ocorre no setor de
mídia – tendo em vista aspectos como políticas de editorial ou viés jornalístico, ainda que a empresa de mídia
tenha “boas intenções”, dificilmente será capaz de oferecer todas as perspectivas possíveis em seus veículos
de notícias. Em poucas palavras, Lande aponta: “While companies easily can make all different types of
cookies, it is much more difficult to hold all sorts of different worldviews”. Ver LANDE, A Traditional and
Textualist Analysis, op. cit., p. 2396.
246

Ver CUILEMBURG, Jan Van. On Competition, Access and Diversity in Media, Old and New: Some
Remarks for Communications Policy in the Information Age. New Media & Society, vol. 1, n. 2, Londres:
Sage publications, 1999, pp. 193-194. Ao abordar a relação entre diversidade e concorrência em seu artigo,
Cuilemburg observa que se aplicarmos a teoria de Harold Hotelling ao mercado midiático, aumentar a
competitividade entre os agentes poderia gerar maior homogeneidade na oferta de conteúdo, em razão do
comportamento conservador que os concorrentes tendem a adotar em mercados altamente competitivos,
culminando no que Hotelling chamou de “excessive sameness” (ou “similaridade excessiva”). Contudo,
Cuilemburg demonstra que “mais do mesmo” em relação ao produto midiático não implica, por definição, que
a diversidade na oferta é inversamente proporcional ao nível de competitividade – caberia ao Estado aplicar
medidas que fomentem a competitividade no âmbito do conteúdo, uma “concorrência moderada” capaz de
garantir acesso à pluralidade de ideias, independentemente da proporção em que aparecem na sociedade.
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hipótese da convergência. Nos EUA, onde a preocupação da Federal Communications
Commission (FCC) com a concentração de propriedade no mercado midiático pode ser
verificada desde os anos 40,247 já ficou claro que a tarefa de encontrar dados empíricos que
justifiquem a restrição a esse tipo de concentração não é trivial.
Na década de 70, a autoridade reguladora norte-americana entendeu que o
controle de uma única empresa sobre veículos de mídia impressa e televisiva seria contrário
à proteção do interesse público de acesso à informação. Ao sugerir que a política regulatória
adequada seria promover medidas de desinvestimento, a autoridade iniciou um processo de
consulta pública que contou com cerca de 200 manifestações de terceiros e
aproximadamente 25 estudos sobre o tema.248 Valendo-se de métodos variados, os estudos
apresentados à FCC buscavam demonstrar, empiricamente, os efeitos da concentração de
propriedade no mercado de mídia tanto sobre o cenário econômico-concorrencial quanto
sobre a diversidade de conteúdo.249 De acordo com os relatórios da FCC à época, entretanto,
os estudos submetidos foram considerados amplamente inconclusivos,250 apresentavam
análises essencialmente subjetivas251 e sugeriam conclusões que não estariam muito
distantes de mera especulação. 252

247

Nesse sentido, estudo encomendado pela FCC indica que as primeiras discussões envolvendo concentração
de poder econômico no mercado de mídia e diversidade datam de 1944: “While diversification of control was
never an officially stated objective prior to 1965, the FCC mentioned it in the Federal Register in 1944. Early
on, the FCC was sensitive to the danger and abuse that could result from one organization owning a
concentration of media interests and so the FCC disfavored applicants who would gain a "monopoly" in a
particular region. Media interests were not limited to broadcast media, rather, they could include newspaper or
other media outlets. Although not common, there were cases that were decided on the basis of diversification.
Ver Federal Communications Commission (FCC), History of the Broadcast License Application Process,
novembro/2000, p. 5. Disponível em: https://transition.fcc.gov/opportunity/meb_study/broadcast_lic_
study_pt1.pdf
248

Ver National Citizens Committee For Broadcasting v. FCC, 555 F. 2d 938, United States Court of Appeals,
District of Columbia Circuit, julgado em 1º de março de 1977, §945: “In 1970 the Commission broadened the
scope of ongoing rulemaking proceedings, Docket 18110, to consider whether newspaper-broadcasting
affiliation was in the public interest. (…) Not surprisingly, the proposed rules generated considerable interest.
Nearly 200 parties filed comments. In addition, roughly 25 major studies were lodged (…)”.
249

Idem, §§957-961. Os estudos foram agrupados em quatro categorias: (1) Effect of Common Ownership on
Station Performance; (2) Effect of Common Ownership on Competition; (3) Multiplicity and Diversity of the
Media e (4) Economic Consequences of Divesture.
250

Idem, §957: “(…) roughly twenty-five major studies were submitted. However, as the Commission brief
points out, the studies were largely inconclusive”.
251

Idem, §957, nota 58 (sobre o estudo apresentado pela Cox Broadcasting): “Although the study has an
objective format, it is based on content analysis that necessarily entails subjective judgments”
252

Idem, §961, nota 86: “No studies dealt with whether the public would be injured by the economic
consequences of divestiture. Various comments, however, predict divestiture will produce harmful side-effects
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O descrédito atribuído aos estudos empíricos desse período não afastou a
busca constante da FCC por indícios fáticos dos impactos da concentração de propriedade
na mídia. Na contramão do que poderia ter sido uma tendência à rejeição da utilização de
dados empíricos para fundamentar a regulação do setor, a Revisão Bienal das normas
regulatórias dos meios de comunicação de massa conduzida em 2002 deixou evidente o
empenho da Comissão em buscar evidências empíricas para nortear suas propostas
regulatórias: além de patrocinar 12 estudos sobre concentração de propriedade na mídia,253
a Comissão se dedicou a elaborar um Índice de Diversidade com o objetivo declarado de
oferecer base empírica para o modelo regulatório a ser adotado.254
O Índice de Diversidade elaborado pela FCC foi amplamente criticado255 e o
mesmo tem acontecido mesmo com tentativas metodologicamente sólidas de mensurar
empiricamente a relação entre diversidade de conteúdo e concentração no mercado de
mídia.256 No Brasil, embora o debate acadêmico quanto à necessidade de regulação
econômica dos meios de comunicação social tenha crescido nos últimos anos, pesquisas
empíricas sobre o tema ainda são esparsas.257

such as reductions in local ownership or the demise of marginally profitable newspapers contrary to the intent
of the Newspaper Preservation Act. Such suggestions are little more than speculations”.
253

“FCC Seeks Comment on Ownership Studies Released by Media Ownership Working Group and
Establishes Comment Deadlines for 2002 Biennial Regulatory Review of Commission’s Ownership Rules, 17
FCC Rcd 19140 (2002)”. Federal Communications Commision (FCC), 2002 Biennial Regulatory Review –
Review of the Commission’s Broadcast Ownership Rules and Other Rules Adopted Pursuant to Section
202 of the Telecommunications Act of 1996, Report and Order and Notice of Proposed Rulemaking,
publicado em 2 de julho de 2003 (“FCC 2002 Biennial Review”), §385. Disponível em:
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-127A1.pdf
254

Id., §391: “In order to provide our media ownership framework with an empirical footing, we have
developed a method for analyzing and measuring the availability of outlets that contribute to viewpoint
diversity in local media markets. The measure we are using, the Diversity Index or DI, accounts for certain,
but not all media outlets (newspapers, broadcast, television, radio, and the Internet) in local markets available
to consumers, the relative importance of these media as a source of local news, and ownership concentration
across these media”.
255

Notadamente, as críticas apresentadas no contexto do caso Prometheus Radio Project v. FCC, 373 F. 3d
372, United States Court of Appeals, Third Circuit, julgado em 24 de junho de 2004.
256

Em dura crítica ao estudo empírico elaborado por Daniel E. Ho e Kevin M. Quinn, Edwin Baker chegou a
afirmar que a pesquisa empírica conduzida pelos professores norte-americanos é “completamente irrelevante”
(p. 652), mas reconhece a qualidade metodológica do trabalho: “In any event, Ho and Quinn’s article is far
superior methodologically to most empirical studies that I have seen” (p. 666). Ver em BAKER, C. Edwin.
Viewpoint Diversity and Media Ownership. Federal Communications Law Journal, n. 61, 2008-2009.
257

Alguns exemplos: trabalho que propõe a aplicação do Noam Index para analisar os mercados de mídia da
Argentina e do Brasil, DOMINGUES DA SILVA, Juliano. Como medir concentração e diversidade de
mídia? Noam Index como alternativa para se pensar em políticas de comunicação, Intercom – Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, Foz do Iguaçu - PR, 2 a 5 de setembro de 2014, disponível em: http://www.intercom.org.br/

94

A contraposição entre os desafios na condução de estudos empíricos que
atestem a veracidade da hipótese da convergência e, ao mesmo tempo, a manutenção da ideia
de que mercados midiáticos mais concentrados tendem a apresentar menos diversidade de
conteúdo revela uma opção geralmente aceita de tratar a hipótese da convergência como
pressuposto. Isso porque, embora haja instrumentos suficientemente objetivos para medir a
concentração econômica em determinado mercado relevante,258 não há como elaborar uma
medida de “diversidade de conteúdo” com a mesma objetividade.259 Mais complexa ainda
é a tarefa de estabelecer, empírica e objetivamente, a relação entre concentração econômica
e diversidade de pontos de vista.
Diante desse cenário, a posição assumida pela FCC parece identificar
corretamente como a hipótese da convergência tem sido tratada: mesmo na ausência de
evidências empíricas conclusivas, a concepção de que um maior número de proprietários
tende a gerar maior variedade de pontos de vista do que um menor número de proprietários
mantém-se sólida.260 No caso do mercado de mídia, seja no âmbito acadêmico ou na
elaboração de políticas públicas, a ausência de evidências empíricas sobre a hipótese da
convergência pode até ter alçado a hipótese da convergência a um status de premissa que,
por vezes, pode ser questionado como uma oposição ideológica a qualquer medida de
flexibilização das restrições regulatórias sobre a concentração de propriedade, ainda que seja
estritamente necessária ou de pequena proporção.261 Contudo, tampouco há evidências

papers/nacionais/2014/resumos/R9-1771-3.pdf; e a pesquisa a do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) publicada em setembro de 2010, Mídia e Poder: Elementos Conceituais e Empíricos para o
Desenvolvimento da Democracia Brasileira, disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/TDs/td_1509.pdf), sendo que neste ultimo caso, a pesquisa empírica conduzida apresentou como foco a
relação entre propriedade dos meios e poder político, não endereçando a questão da hipótese da convergência
propriamente dita.
258

O amplo uso do HHI (Índice Herfindahl-Hirschman) para avaliar o grau de concentração econômica em
determinado mercado relevante é exemplo disso.
259

Como descrevem os professores Ho e Quinn em sua pesquisa empírica que analisou a relação entre
diversidade de pontos de vista e concentração econômica no mercado de mídia, “The key insight is that because
‘viewpoints’ can be complex and elusive, we cannot capture them deterministically with any single measure.
Instead, the resounding consensus in empirical measurement is to treat such a concept as an unobserved
variable measured with error”. HO e QUINN, Viewpoint Diversity and Media Consolidation, op. cit., p.
811.
260

FCC 2002 Biennial Order, op. cit., §27: “A larger number of independent owners will tend to generate a
wider array of viewpoints in the media than would a comparatively smaller number of owners. We believe this
proposition, even without the benefit of conclusive empirical evidence, remains sound”.
261

Nesse sentido, o voto divergente do então Conselheiro Ajit Pai no contexto da 2014 Quadriennial
Regulatory Review conduzida pela Federal Communications Commission (FCC): “Here too, it appears the
Commission’s handling of media ownership is impervious to the law and impervious to the facts. An incubator
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quanto aos benefícios de um mercado de mídia altamente concentrado e, embora baseados
nessa premissa desprovida de “evidências empíricas conclusivas”, autoridades reguladoras
e acadêmicos não estão prontos para abdicar completamente de medidas que regulem a
propriedade dos meios de comunicação social. Aliás, é justamente por isso que os esforços
de construir estudos empíricos nesse sentido permanecem.
Assim, ainda que evidências empíricas comprovando de forma contundente
a hipótese da convergência não conduzam, necessariamente, a uma política concorrencial
mais eficaz, é razoável admitir que esses dados ao menos incentivariam a busca por
ferramentas de defesa da concorrência capazes de lidar diretamente com o problema. Em
uma metáfora simples, porém esclarecedora, no mercado de mídia brasileiro, é necessário
trocar os pneus com o carro em movimento. Aliás, considerando as contribuições que a
aplicação de algumas medidas pode oferecer à análise empírica do mercado midiático, trocar
os pneus com o carro em movimento talvez seja mais eficiente.262
Mesmo em face dos desafios para medir objetiva e precisamente o efeito da
concentração econômica excessiva sobre os meios de comunicação, há sinais de que o
interesse privado dos detentores das super-plataformas, tal como os interesses privados dos
detentores de grandes conglomerados da mídia tradicional, estaria em contradição com o
fomento à pluralidade de ideias no sistema de mídia como um todo. No mínimo, a quantidade
de escolhas disponíveis ao consumidor para interagir com o conteúdo digital ou em outros
meios é objetivamente reduzida, seja porque há poucos produtores de conteúdo (mais
frequente no caso da mídia tradicional), seja porque o número de intermediários é
extremamente limitado (como tem ocorrido no caso das super-plataformas).
Embora uma pesquisa no Google ou no YouTube por determinado tipo de
conteúdo gere inúmeros resultados, o processo de filtragem operado pelos algoritmos de
cada uma dessas plataformas não permite ao usuário valer-se da universalidade de opções
efetivamente disponíveis na Internet e, além disso, o usuário pouco pode verificar sobre o

program would increase minority ownership. But that’s no match for the fervent ideological commitment to
opposing at all costs any relaxation of a single media ownership regulation, no matter how slight or necessary
that relaxation might be”. (p. 4602 do Federal Communications Commission Records, 2014).
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É o que sugerem Ho e Quinn sobre a vantagem do intercâmbio de informações entre a autoridade que
interfere na organização econômica do mercado de mídia e a atividade de pesquisa empírica capaz de avaliar
seus resultados e informar os processos de renovação e adaptação das políticas regulatórias para o setor. Id., p.
862.
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processo de exclusão e priorização de conteúdos que lhe foram oferecidos.263 Em caso de
descontentamento com o mecanismo de seleção de uma ou outra plataforma, as alternativas
são praticamente inexistentes, reforçando a possibilidade de abuso desse poder econômico
sobre a detenção das plataformas em detrimento de dinâmicas mais democráticas de acesso
à informação via concorrência entre múltiplos meios para acessar o conteúdo disponível
online.264
Ao intervir na estrutura econômica dos meios de comunicação social, a
autoridade de defesa da concorrência passa a ter parâmetros para avaliar os efeitos dessa
intervenção e, assumindo um compromisso de ajustes periódicos e devidamente informados
pela verificação empírica, pode construir uma política concorrencial mais eficaz, ainda que
resultante de uma estratégia de erros e acertos.265 Daí a importância de garantir um sistema
jurídico que permita a revisão constante e atenta de suas normas,266 contando não só com a
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Sobre o risco democrático desse cenário de submissão à soberania dos interesses essencialmente comerciais
dessas plataformas, Pasquale elabora: “At their best, platforms recognize that such sovereignty comes with
responsibilities as well as rights. The power to rank is the power to make certain public impressions permanent,
and others fleeting. As platforms gain commercial, political, and cultural influence, their ‘often opaque
technology of ranking becomes kingmaker in new venues.’ The question now is whether the state (and
companies themselves) will make these processes more comprehensible, fair, transparent, and open to critical
analysis by the publics they affect.” PASQUALE, Platform Neutrality, op. cit., pp. 512-513.
264

Entre os problemas gerados pela atuação desses verdadeiros “gatekeepers digitais”, Arne Hintz destaca o
risco não apenas da atuação deliberada das plataformas, mas também de sua fragilidade à intervenções
governamentais arbitrárias: “In the online world, the struggle around network neutrality and the emergence of
app stores as access gates to the Internet have highlighted further private gatekeeper functions. Limits to the
net neutrality principle may lead to practical restrictions of citizen- and civil society-based non-profit content,
and app store providers may censor apps based on political disagreements or pressures, as happened in late
2010 when Apple removed the WikiLeaks app. The almost complete Internet shutdown in Egypt and elsewhere
in the Arab region has highlighted the vulnerability of Internet infrastructure and the capacities of governments
to interfere with online communication. The American proposal for an Internet ‘kill switch,’and British
proposals for temporary blockages of specific online services such as Facebook and Twitter in times of political
turmoil, have demonstrated that Western governments have closely observed how their Arab colleagues have
reacted to uprisings in their countries. We may see direct interventions into social media on a regular basis in
the future.” HINTZ, Challenging the Digital Gatekeepers, op. cit., pp. 131-132.
265

Sobre a construção da intervenção estatal na economia baseada no experimentalismo, ver SCHAPIRO,
Mario Gomes. Novos Parâmetros para a Intervenção do Estado na Economia: Persistência e Dinâmica na
Atuação do BNDES em uma Economia baseada no Conhecimento. Tese de Doutorado. Orientador: Prof.
Gilberto Bercovici. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2009, pp. 306-308. Além de dialogar
com a estratégia de erros e acertos que levou à implementação do New Deal no contexto norte-americano (Id.,
pp. 124-125), Schapiro dialoga com os trabalhos de Charles Sabel e Mangabeira Unger ao concluir que é a
partir do experimentalismo e da imaginação institucional que são construídos os arranjos jurídicos e “soluções
satisfatórias às vicissitudes e particularidades” de contextos nacionais específicos. Amarrando essas
referências, Schapiro afirma: “Por detrás desta compreensão reside, tanto para MANGABEIRA, como para
SABEL, uma admiração pela construção norte-americana do New Deal, forjado à base de um experimentalismo
institucional com o propósito de alterar o destino manifesto daquela sociedade.” (p. 307).
266

Um exemplo é o modelo de revisão regulatória bienal praticada pela Federal Communications Commission
dos EUA (FCC), como previa a Seção 202(h) do Telecommunications Act de 1996. Aliás, com o
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análise das respostas do mercado, mas também com contribuições dos agentes econômicos
e da sociedade civil.

3.3.

Antitruste e experimentação regulatória no novo mercado de mídia
Entre as indefinições tanto para determinar o objetivo mais adequado à

política antitruste quanto para oferecer uma teoria do dano concreta para a aplicação do
antitruste no mercado de mídia, fica a certeza da fluidez desses debates. Sobretudo no
contexto acelerado de transformações tecnológicas no setor, exige-se do direito respostas
flexíveis, alinhadas com a essência do direito econômico como disciplina que, em constante
diálogo com a realidade fática que o cerca, está aberto a reformulações.267 Sob essa
perspectiva, a aptidão do direito antitruste aos processos de experimentação ocupa papel
central. Como explica Calixto Salomão Filho, a “garantia institucional da concorrência”
como meio para a elaboração de um ordenamento jurídico a partir de regras institucionais e
procedimentais democraticamente discutidas favorece a experimentação e, por meio dela, o
incessante aperfeiçoamento do direito aplicado:
Ao mesmo tempo em que dão estabilidade ao sistema e garantia ao cidadão,
[as regras institucionais e procedimentais] permitem o experimentalismo
social e institucional. O Direito assim concebido leva à – e não decorre da –
solução mais justa. É um sistema a um só tempo mais seguro – pois tem
instituições seguras – e mais flexível, já que permite seu próprio
aperfeiçoamento. É exatamente isso que procura fazer a teoria jurídica
concorrencial. Garantindo a instituição (concorrência) e seu efetivo
desenrolar através de regras comportamentais, pretende assegurar que os
agentes econômicos coordenem suas relações da forma mais justa.268
O termo “experimentar” é chave, e deve evocar a ideia de experimentação
que já há algum tempo vem sendo debatida no campo da regulação econômica.269 Vale

amadurecimento das discussões regulatórias para o setor, o próprio prazo para a realização das revisões
regulatórias foi alterado. Em 2004, o requisito de periodicidade de dois anos foi revogado pelo Congresso
norte-americano, que então estabeleceu que as revisões regulatórias passariam a ocorrer a cada quatro anos.
267

Nesse sentido, a perspectiva sobre o direito econômico explanda por Diogo Coutinho e em linha com os
ensinamentos de Comparato: “o direito econômico compreendido “como uma ‘tecnologia’ de construção
institucional pela qual arranjos institucionais são estruturados, postos em marcha, corrigidos ou ajustados
quando necessário.” COUTINHO, O direito econômico e a construção institucional, op. cit., p. 224.
268

SALOMÃO FILHO, Regulação da Atividade Econômica, op. cit., pp. 158-159.

269

Sobre o tema, destaca-se a abordagem do filósofo pragmatista norte-americano John Dewey, que, mesmo
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assumir o risco de “trocar o pneu com o carro em movimento” para que os resultados
empiricamente verificados a partir da experimentação possam informar políticas públicas
mais efetivas no futuro – o que inclui, necessariamente, reconhecer que erros são inevitáveis
nesse percurso, mas poderão (e deverão) ser corrigidos.270 Ainda que os resultados sejam
incertos e reconhecendo que é fundamental complementar a intervenção antitruste com
outras medidas regulatórias específicas para mercado de mídia,271 a experimentação condiz
mais com a relevância democrática da mídia do que a passividade do direito antitruste em
relação a esse aspecto.
Entre as principias virtudes de reconhecer o valor da experimentação que o
direito antitruste pode assumir é evitar o movimento de declinar competências que tem feito
com que nem a regulação, nem a defesa da concorrência, tenham assumido papéis relevantes
em face dos desafios que o mercado de mídia suscita para o direito.272 Não se trata de uma
proposta para “engavetar” em definitivo a proposta desse marco regulatório tão necessário,
mas sim de buscar, em princípios e fundamentos jurídicos já disponíveis ao Poder Público,

já tratando do tema nos anos 20, permanece extremamente atual no debate da experimentação enquanto
estratégia regulatória: “Policies should be experimental in the sense that they will be entertained subject to
constant and well-equipped observation of the consequences they entail when acted upon, and subject to a
ready and flexible revision in the light of observed consequences”. Em DEWEY, John. The Public and Its
Problems. New York: H. Holt and Company, 1927, pp. 202-203.
270

Sobre o valor da experimentação para a elaboração de políticas regulatórias para o mercado de mídia, Daniel
E. Ho e Kevin M. Quinn, ao avaliarem as conclusões de estudo empírico robusto sobre a correlação entre
concentração econômica e diversidade de ideias na mídia, apontaram para a relevância da experimentação
regulatória para o aprimoramento das conclusões empíricas sobre o tema. Segundo os autores, “One of the
ironies here may be that the more erratically the Commission acts in terms of modifying its regulations, the
more it facilitates the empirical justification for its rules. If the Commission were to flip a coin to approve each
waiver, reliable evaluation of the waiver rules may become eminently feasible. We of course don't suggest that
the Commission randomly modify its rules, but program evaluation and field experiments in collaboration with
research groups may prove particularly instructive for developing methods to ground the Commission's publicinterest findings.” HO, Daniel E. e QUINN, Kevin M. Viewpoint Diversity and Media Consolidation, op.
cit., p. 862.
271

Para Edwin Baker, a complementariedade entre antitruste e regulação econômica nos meios de comunicação
social teria duas funções. Primeiramente, a dualidade de regimes dificultaria o processo de captura da
intervenção estatal por interesses privados, de modo que a autoridade concorrencial serviria de contra-peso à
autoridade reguladora e vice-versa, tendo em vista a improvável captura coordenada de dois regimes de
intervenção estatal distintos. Em segundo lugar, a política antitruste, ainda que expansivamente interpretada,
não seria capaz de abarcar todas as preocupações sobre o papel democrático da mídia e a influência do poder
econômico sobre os processos de formação da opinião pública. Cf. BAKER, Media Concentration, op. cit.,
pp. 917-918.
272

Problema semelhante foi identificado por Comparato ao propor o direito econômico como disciplina
autônoma apta ao “estudo sistemático de várias matérias que dificilmente se enquadrariam nis esquemas
tradicionais, e que, por isso mesmo, têm sido até o presente relegadas a um injustificável plano secundário,
quando não a um silêncio complete por parte da doutrina jurídica oficial.” COMPARATO, O Indispensável
Direito Econômico, op. cit., p. 52.
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meios para enfrentar com vigor uma organização econômica do mercado de mídia que tem
se alinhado mais aos interesses privados dos agentes econômicos que a dominam, e menos
ao interesse público que tem particular relevância nesse setor.273
Nesse contexto, o impacto da Internet sobre o mercado de mídia brasileiro,
ao ampliar os desafios de pensar qual a intervenção do direito econômico mais eficaz e mais
adequada para atender às demandas de interesse público envolvidas, evoca uma solução mais
complexa e global do que eleger uma única ferramenta para lidar com o “problema da
mídia.” Diante da insuficiência de uma ou outra técnica específica do direito econômico para
“resolver o problema da mídia”, retomamos o conceito de política econômica da
comunicação de McChesney e seu chamado à experimentação:
The PEC [political economy of communication] is oriented toward solving
the problem of the media in a way that produces a media system most
conductive to democratic values. There is no one answer to this problem, and
the more study, debate, and experimentation, the better the answers will be.274
A sugestão aqui proposta de ter o direito antitruste à frente do processo de
experimentação está intimamente relacionada à ideia de uma “janela de oportunidade” que
tem permeado a presente pesquisa.275 Da mesma forma que a consolidação da “nova mídia”
pode ser utilizada para retomar discussões sobre o papel do direito econômico na disciplina
do mercado de mídia como um todo, é importante reconhecer o momentum do debate
antitruste que tem se desenhado. 276 Ainda que haja resistência aos riscos de uma completa
reformulação do direito antitruste na tentativa de resolver questões que, segundo os críticos,
não são compatíveis com o escopo de atuação das autoridades de defesa da concorrência,277
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Conforme publicação do Banco Mundial que desenvolve a abordagem baseada no interesse público para a
regulação da mídia: “The public interest cannot be treated as a static, unambiguous concept, even as the notion
of the public evolves, as media themselves change sometimes with great speed, and the development needs
and circumstances of society change. But these key facets of a public interest approach to media – its potential
impact on governance, on development, and on culture – are enduring”. BUCKLEY, S., Raboy, M., Mendel,
T., Duer, K., Price, M.E. and Siochrú, S.Ó. Broadcasting, voice, and accountability: A public interest
approach to policy, law, and regulation. Washington DC: The World Bank Group, 2008, p. 9
274

MCCHESNEY, Digital Disconnect, op. cit., p. 65.
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Cf. KINGDON, Agendas, alternatives, and public policies, op. cit., p. 165.
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Como afirmou recentemente Carl Shapiro, “antitrust is sexy again.” SHAPIRO, “Antitrust in a Time of
Populism,” op. cit., p. 1.
277

Postura crítica esta que encontra ressonância no Brasil, como indicou a postura do CADE em face do recémaprovado ato de concentração envolvendo a AT&T e a Time Warner, aprovado com restrições pelo órgão de
defesa da concorrência brasileiro. Ver capítulo
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o momento para experimentar formulações alternativas de análise de condutas
anticompetitivas parece ser agora – justamente porque, em um momento de crítica ao “status
quo” da política antitruste, há maior receptividade às adaptações que o direito antitruste
precisaria adotar e, também, tolerância a eventuais falhas no processo de experimentação
regulatória. Isso porque, ao menos sob a perspectiva da sociedade civil, as falhas decorrentes
do modelo de negócios da super-plataformas como o Facebook parecem ter desmistificado
a capacidade de auto-correção que costuma ser reivindicada nesse contexto.278
A partir desse diagnóstico, nota-se também que há uma oportunidade para
que o próprio consumidor que o direito antitruste afirma proteger tenha voz mais ativa no
processo de reentrada do direito econômico no mercado de mídia. Além do engajamento da
sociedade civil ser fundamental nesse processo, 279 apreciar as demandas do consumidor de
forma mais transparente e democrática é necessário para informar o processo de redefinição
da análise econômica com base na dinâmica dos mercados de preço-zero. Ainda que muitas
das críticas ao “hipster antitrust” girem em torno da perda do aspecto técnico da política
antitruste,280 é justamente na flexibilização do aspecto puramente técnico e econômico do
antitruste que a sociedade civil tende ver seus interesses efetivamente representados na
formulação de uma política de defesa da concorrência capaz de lidar com a complexidade
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Em particular, há uma percepção cada vez mais cética da sociedade civil e do próprio Poder Público em
relação à capacidade (e voluntariedade) das grandes plataformas de assumir responsabilidade pelo poder de
influência e conformação da esfera pública que elas atingiram. Declarações recentes do CEO do Facebook
Mark Zuckerberg corroboram essa percepção. Após discutir episódios recentes acerca da disseminação de
notícias falsas no Facebook e as relações excusas entre a plataforma e a comercialização de dados pessoais
para terceiros durante o período eleitoral nos EUA e em outros países, a coluna da professora Zeynep Tufekci
no New York Times destacou: “All of this renders preposterous Mr. Zuckerberg’s claim that Facebook, a major
conduit for information in our society, has ‘no influence.’ The problem with Facebook’s influence on political
discourse is not limited to the dissemination of fake news. It’s also about echo chambers. The company’s
algorithm chooses which updates appear higher up in users’ newsfeeds and which are buried. Humans already
tend to cluster among like-minded people and seek news that confirms their biases. Facebook’s research shows
that the company’s algorithm encourages this by somewhat prioritizing updates that users find comforting.” In
TUFEKCI, Zeynep. Mark Zuckerberg Is in Denial, The New York Times, 15 de novembro de 2016.
Disponível em: https://www.nytimes.com/2016/11/15/opinion/mark-zuckerberg-is-in-denial.html?_r=2
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Ver tópico 4.2.2, infra.
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A crítica ao tecnicismo do direito antitruste, por muito tempo exaltado pela Escola de Chicago, não é
exclusividade do movimento recente do “hipster antitrust.” Em seu conhecido artigo de 1979 sobre o “conteúdo
politico” do antitruste, Pitofsky escreveu: “despite the inconvenience, lack of predictability, and general mess
introduced into the economists' allegedly cohesive and tidy world of exclusively micro-economic analysis, an
antitrust policy that failed to take political concerns into account would be unresponsive to the will of Congress
and out of touch with the rough political consensus that has supported antitrust enforcement for almost a
century.” PITOFSKY, Political Content of Antitrust, op. cit., p. 1052.
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democrática do mercado de mídia. Trata-se de adaptar o antitruste à realidade dos
consumidores e não o contrário, como defende Newman:
Modern antitrust law has held no special regard for zero-price markets. Yet
an emerging body of behavioral economics research has demonstrated that
zero prices uniquely influence actual consumer behavior. Though this
literature is still developing, it is robust enough that antitrust analysts ought
to account for it in enforcement-related and judicial decisionmaking. Where
consumer behavior does not fit the standard model, the model requires
alteration. In short, economic models must fit real world facts, rather than the
other way around.281
Se o momento é de reentrada do direito econômico em uma esfera que há
muito tem bloqueado sua tutela, e a defesa da concorrência tem potencial para iniciar esse
processo, e o diálogo com essas “demandas do mundo real” é crucial para informar o
processo de experimentação regulatória.282 No entanto, cabe lembrar que as demandas são
diversas e incluem, também, considerações que partem não apenas da sociedade civil, mas
de outros players do mercado de mídia que, sobretudo quando não estão em posição
dominante, têm interesse em um mercado mais competitivo e com menos barreiras à entrada.
No jogo intrincado de interesses privados sobre um setor com influência política, social e
econômica cada vez mais abrangente, reforça-se o papel do direito antitruste não só como
técnica jurídica apta a guiar a reentrada do direito econômico no mercado de mídia brasileiro,
mas também a sua essência enquanto política pública.
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NEWMAN, Antitrust in Zero-Price Markets, op. cit., p. 183.
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Nesse sentido, destaca-se também a capacidade “reativa” que é peculiar ao direito antitruste, permitindo
que esse diálogo com as demandas da realidade econômica do país ocorra da forma mais eficiente possível.
Como destacam Vinicius Marques de Carvalho e Ticiana Nogueira, “o sistema de defesa da concorrência talvez
seja o exemplo mais contumaz de uma política pública com incidência nas relações econômicas em que
prevalece o caráter residual, reativo e eventual, típico de situações de estímulo ao processo adaptativo. Por
meio dele é possível encontrar atalhos institucionais indutivos, menos custosos socialmente e adaptáveis a
momentos históricos específicos.” In MARQUES DE CARVALHO, Vinicius e CRUZ LIMA, Ticiana
Nogueira da. Poder Econômico e Defesa da Concorrência: reflexões sobre a realidade brasileira.
Publicações da Escola da AGU, 2011, pp. 18-19.
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4.

PORTAS REABERTAS PARA O DIREITO ECONÔMICO
A UNESCO, em um de seus mais recentes relatórios, ressaltou a importância

de revisitar o debate sobre o papel dos meios de comunicação devido às transformações
tecnológicas desse mercado:
(…) there is no doubt that the advancement of new information and
communication technologies, in particularly the growth of Internet, offers a
unique and unprecedent dimension to these discussions. As a result of this
technological upsurge, we can observe impacts on the protection and
promotion of human rights, on the consolidation of democracies, on fostering
development, on decision-making processes, on public policies as well as on
the everyday lives of citizens.283
No caso brasileiro, a reprodução de estruturas concentracionistas na
organização econômica dos meios de comunicação de massa torna a discussão sobre o papel
do direito ainda mais relevante,284 notadamente nas áreas do direito concorrencial e
regulatório. Tendo em vista as rápidas mudanças na relação dos brasileiros com o consumo
de informação285 e, em paralelo, respostas institucionais ainda tímidas em face de problemas
já conhecidos,286 há espaço para questionar como o direito poderia responder melhor às
demandas do mercado de mídia a partir de instrumentos de atuação já disponíveis, valendose do fortalecimento recente de órgãos como o próprio CADE.287
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UNESCO, 2017, p. 5
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O tema foi discutido com mais profundidade no tópico “2.1 Poder econômico no mercado de mídia brasileiro
e o Ciclo made in Brazil”. No mesmo sentido, o próprio relatório da UNESCO supracitado reconhece que o
desenvolvimento do mercado de mídia com a predominância de monopólios e oligopólios, embora verificado
em diversos países, é traço distintivo na maioria dos países da América Latina.
285

Análise mais detida sobre essa evolução será explorada no tópico “2.3.2 A narrativa apresentada pela
evolução dos hábitos de consumo de mídia e o debate regulatório em contexto” no Capítulo 2 da dissertação.
286

Como sintetizam DEMARCHI e KERBAUY em artigo recente, “a temática da atualização do marco
regulatório se ampliou na esfera da sociedade civil organizada, mas não avançou na agenda dos poderes
Legislativo e Executivo”. In DEMARCHI, Carlos Henrique, e KERBAUY, Maria Teresa Miceli. A proposta
de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil e as políticas para o setor | The proposal
of a new regulation for Communication in Brazil and the public policies for Communication. Liinc em
Revista, v. 12, n. 1, 2016, p. 108.
287

As recentes premiações que o órgão tem recebido internacionalmente, incluindo o mais recente prêmio de
“Melhor Agência Antitruste das Américas” concedido pela Global Competition Review (GCR), evidenciam
esse fortalecimento. Ver relação completa de prêmios disponíveis na página institucional do CADE na Internet,
em: http://www.cade.gov.br/premiacoes
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Repensar as possibilidades de intervenção do direito econômico na mídia
brasileira justifica-se a partir dessa soma de conjunturas que favorece um olhar crítico sobre
a disciplina jurídica dos media enquanto agentes econômicos. Diante das muitas
recomendações e guias de melhores práticas para tratar das questões relacionadas ao
mercado de mídia, é importante fortalecer o pensamento jurídico adequado à realidade
brasileira.288 Se a Internet tem o potencial de reabrir o mercado de mídia à tutela do direito
econômico, é importante que as técnicas jurídicas disponíveis para tanto sejam discutidas e
redesenhadas para aproveitar ao máximo essa reabertura.
Um dos episódios mais simbólicos da transformação da perspectiva da
sociedade civil – e do próprio direito – sobre a Internet aconteceu quando esta e seu poderio
econômico (e social) foram colocados, literalmente, no banco dos réus. No dia 10 de abril
de 2018, após a soma de escândalos desde a intervenção russa nas eleições norteamericanas289 até o vazamento de dados à Cambridge Analytica,290 o presidente executivo
do Facebook, Mark Zuckerberg, foi interrogado por cerca de cinco horas pelos comitês para
o Judiciário e para o Comércio, Ciência e Transporte do Senado dos EUA.291 Tal como é
típico de procedimentos judiciais dessa natureza, o fio condutor do interrogatório era a busca
por responsabilização pelo dano.
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Ver, nesse sentido, as recomendações de Calixto Salomão Filho que introduzem o livro “Direito
Concorrencial”, chamando a atenção para a necessidade de um “pensamento jurídico regional e original” para
promover o “tratamento econômico e jurídico mais coerente” da realidade específica de países de
“concentração econômica histórica e estrutural” como o Brasil. SALOMÃO FILHO, Direito Concorrencial.
op. cit., p. 19.
289

O episódio ganhou notoriedade a partir de diversas denúncias ao Congresso norte-americano expondo como
uma agência desconhecida ligada ao Kremlin conseguiu propagar conteúdo de discurso inflamatório no
Facebook e propaga-lo a dezenas de milhões de pessoas a partir de estratégias que maximizavam o
compartilhamento das mensagens criadas por perfis falsos pelos usuários da rede social. Cf. ISAAC, Mike e
WAKABAYASHI, Daisuke. Russian Influence Reached 126 Million Through Facebook Alone. The New
York Times, 30 de outubro de 2017. Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/10/30/
technology/facebook-google-russia.html
290

Também ligado às eleições norte-americanas de 2016 que levaram Donald Trump à presidência dos Estados
Unidos, o escândalo do vazamento de dados à Cambridge Analytica envolveu a transferência não-consentida
de dados pessoais de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook à referida agência, que valeu-se das
informações para alimentar o processo de propagação de conteúdo na rede social destinado a influenciar os
cidadãos norte-americanos no período eleitoral. Cf. McKINNON, John D. FTC Probing Facebook Over Data
Use by Cambridge Analytica, The Wall Street Journal, 20 de março de 2018. Disponível em:
https://www.wsj.com/articles/ftc-probing-facebook-over-data-use-by-cambridge-analytica-1521561803
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Íntegra da transcrição do depoimento de Marck Zuckerberg foi cedida pelo instituto Bloomberg Government
ao jornal Washington Post e pode ser consultada no acervo digital do jornal disponível em:
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergs-senatehearing/?noredirect=on&utm_term=.2a8db2a76bab
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Plataformas como Facebook, contudo, devem muito de seu sucesso e
crescimento econômico desregulado justamente à ausência de qualquer tipo de
responsabilidade pela influência sobre as interações sociais, políticas e econômicas que elas
viabilizam. O mesmo vale para outros gigantes como Google e Amazon, que sustentam em
seu papel de meros “facilitadores” da interação dos cidadãos com o ambiente digital uma
atuação baseada em eficiência econômica de “custo zero” para o consumidor. E mais: sob a
bandeira da neutralidade, defendem o ideal democratizante da Internet como inerentes a seus
modelos de negócios: para existir nessas plataformas e delas usufruir, não há barreiras.292
Em crítica contundente sobre o discurso de neutralidade dessas plataformas,
Frank Pasquale reivindica mais ênfase aos deveres do que aos direitos dos gigantes da
Internet.293 Para Pasquale, é justamente por se assemelharem tanto aos contornos de esfera
pública um dia ocupada pela mídia tradicional que essas plataformas requerem uma
“tradução” dos mecanismos de regulação da mídia para o contexto atual, reconhecendo o
papel que elas exercem enquanto pilares da esfera pública que experimentamos hoje.294 Em
uma das contribuições mais recentes de Pasquale para o debate de políticas regulatórias para
a economia de Big Data, o autor define com clareza como o processo de avanço das
plataformas digitais e recuo das mídias tradicionais tem relação direta com a transformação
das dinâmicas de poder econômico e culmina em perigosa subversão da esfera pública:
In a world of stable and dominant media firms, large social networks and
search engines were in a rough equilibrium of power relative to the owners
and creators of the content they selected and arranged. However, a general
trend towards media revenue decline (and platform revenue growth) makes a
new endgame apparent: online intermediaries as digital bottlenecks or chokepoints, with ever more power over the type and quality of media that reaches
audiences. (…) Tailored manipulation disrupts already fragile processes of
292

Como exemplo de crítica a esse tipo de comportamento muito antes dos escândalos do Facebook que
escancaram o vácuo de responsabilidade dessas plataformas, ver INTRONA, Lucas e Helen Nissenbaum,
Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters, The Information Society, n. 16.3, 2000, pp.
169-185.
293

PASQUALE, Platform Neutrality, op. cit., pp. 487-513.
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Pasquale pondera, ainda, que nesse processo de reconhecimento de seus deveres, plataformas digitais
precisam encarar a responsabilidade de seu papel de esfera pública ainda que não estejam dispostas a assumir
todo o rol de consequências jurídicas que esse tipo de responsabilidade gera quando se trata de agentes estatais:
“It is time to think beyond the old categories and to develop a new way of balancing dominant platforms’ rights
and responsibilities. Sometimes, that will require the translation of old principles of media regulation (like
rules against stealth marketing) to new contexts. In other cases, litigation will be needed to stop dominant
platforms from abusing their power online. Platforms should also acknowledge their de facto role as public
forums and quasi-judicial law interpreters, even if they resist taking on all the de jure responsibilities such roles
imply for state actors.” Id., p. 512.
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democratic will formation, undermining media pluralism and deliberative
dialogue. (…) That reduces pluralism by elevating profit considerations over
democratizing functions of public discourse, and effectively automating the
public sphere.295
Como já discutido em tópicos anteriores, há uma desconexão entre as
expectativas quanto ao potencial democrático da Internet e o modo como interagimos com
as super-plataformas hoje.296 A ideia de um livre fluxo de informações, com barreiras à
entrada praticamente inexistentes, foi frustrada com a consolidação dos gigantes da Internet
que, seja por meio de mecanismos de busca, seja por intermediarem todas as nossas
interações com outros usuários, exercem algum tipo de controle sobre o fluxo de ideias na
Internet. Essencialmente, se tínhamos o domínio dos grandes veículos da mídia tradicional
sobre os meios de comunicação social no contexto pré-Internet, não só este problema não
foi superado: os gigantes de antes foram substituídos por outros, agora em escala global.297

4.1.

Internet e a nova grande mídia
Em trabalho publicado em 2011,298 Venício de Lima utilizou os termos

“grande mídia” e “nova mídia” para discutir o papel dos meios de comunicação de massa na
política brasileira. Na época, fazia sentido para o autor recorrer à definição de “grande
mídia” para designar a mídia tradicional. Além dos dados estatísticos destacados nos
primeiros capítulos, e considerando a hipótese que este trabalho se dispõe a verificar, é
importante estabelecer com clareza como e se a alteração do jogo de poder econômico na
mídia dentro do ambiente digital retoma a necessidade de intevenção do direito econômico
para endereçar, ao mesmo tempo, os velhos problemas que persistem no contexto das novas
mídias, e os novos problemas que tanto a mídia tradicional como as mídias digitais têm
suscitado ao se estabelecerem como meios de comunicação de massa dentro da Internet.

295

PASQUALE, Automated Public Sphere, op. cit., p. 3.
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Ver item 1.2.1 supra.
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Como aponta levantamento empírico realizado pelo Coletivo Intervozes em 2017, não apenas houve
substitutição por players globais como o pouco espaço residual ainda ocupado por players nacionais é ocupado
justamente pelos veículos de mídia já dominantes no contexto da mídia tradicional. Cf. INTERVOZES,
Monopólios Digitais, op. cit., Análises – mercados de apps e conteúdos.
298

Cf. LIMA, Venício A. de. Grande Mídia vs. Nova Mídia na Política Brasileira. In _______. Regulação
das Comunicações: história, poder e direitos. São Paulo: Paulus, 2011, pp. 149-171.
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4.1.1. Quem tem medo da Internet?
É relevante reconhecer, em contrapartida, que as esferas do poder público não
estão imunes ao que a teoria regulatória refere-se como “captura” do fundamento do
interesse público por interesses próprios dos administradores da máquina pública,
desvirtuando-o.299 Há, no entanto, desenhos institucionais específicos para conferir a
necessária autonomia a essas autoridades públicas,300 insulando o poder público das
influências de grupos de interesse específicos e garantindo a busca pelo interesse público
genuíno, fundado no ideal de bem-estar coletivo.
O debate em favor da desconcentração econômica no mercado de mídia não
pode ser deliberadamente apropriado pelos agentes que têm se beneficiado da concentração
econômica até aqui. Argumentos de eficiência econômica em prol da preservação de
estruturas de poder de mercado concentrado sempre prevaleceram entre os conglomerados
midiáticos da mídia tradicional. Nesse sentido, Robert McChesney alertou para a
necessidade de analisar com cautela o argumento frequentemente evocado pelos grandes
conglomerados midiáticos alegando que a concentração econômica favorece a eficiência do
mercado de mídia e permite a oferta de um produto midiático de mais qualidade:
The media giants claim that their market power and conglomeration make
them more efficient and therefore able to provide a better product at lower
prices to the consumer. There is not much evidence for these claims, though
it is clear that market power and conglomeration make these firms vastly
299

Ver, nesse sentido, a obra de James Buchanan, um dos principais autores a tratar do tema da captura. Em
um de seus textos, Buchanan é categórico ao afirmar que a noção de que as autoridades estatais estariam sempre
em busca de um “bem público” maior não é nada mais que um mito socialista: “The socialist mystique to the
effect that the state, that politics, somehow works its way toward some transcendent ‘public good’ is with us
yet, in many guises, as we must surely acknowledge. And, even among those who reject such mystique, there
are many who unceasingly search for the ideal that will resolve the dilemma of politics”. BUCHANAN, James
M. Politics without romance: A sketch of positive public choice theory and its normative implications,
In BUCHANAN, James M. e TOLLISON, Robert D. (eds). The Theory of Public Choice – II. Ann Harbor:
The University of Michigan Press, 1999, p. 12.
300

Sobre os desafios de implementar esses desenhos institucionais em contextos como o brasileiro, o
economista indiano Mushtaq Khan argumenta: “the distribution and disposition of political power in society is
a key determinant of enforcement success (…) the emergence of high-growth states is therefore as much a task
of political engineering as it is of institutional engineering to ensure that states are able to enforce painful and
socially contested decisions. This explains why institutions that work well in one context may fail badly in
another. The evidence supports the claim that the most persistent types of state failure occur when institutions
fail because of an inappropriate match between internal political settlements (…) and the institutions and
interventions through which states attempt to accelerate transformation and growth”. KHAN, Mushtaq. "State
failure in developing countries and institutional reform strategies." In KOLSTAD, Ivar, et al (eds). Toward
pro-poor policies: aid, institutions, and globalization, New York: World Bank e Oxford University Press,
2004, p. 168.
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more profitable. (…) perhaps we should pay that price to establish a more
open and competitive marketplace. In view of media’s importance for
democratic politics and culture, they should not be judged by purely
commercial criteria.301
No entanto, contestados pelos “monopólios da Internet,” os conglomerados
midiáticos não só têm perdido espaço na conformação da esfera pública, como também têm
alterado o discurso até então sustentado de deslegitimação da intervenção do direito
econômico no contexto dos meios de comunicação de massa.302 Por um lado, esse
reposicionamento dos veículos da mídia tradicional no debate regulatório é mais um
indicativo do momentum que o direito econômico pode explorar para se reinserir no mercado
de mídia brasileiro. Por outro, há também um risco de captura do discurso pró-regulação das
mídias digitais nos termos que favoreçam os interesses privados de maximização de lucros
desses veículos enquanto players e concorrentes do mercado pela atenção consumidores.303
Ainda que todas as vozes sejam bem-vindas no debate a favor da aplicação
das técnicas do direito econômico para democratizar o mercado de mídia brasileiro dentro e
fora da Internet, cabe ponderar os diferentes papéis e finalidades por trás de cada uma dessas
vozes. No caso dos representantes da mídia tradicional, em particular, como já explorado
anteriormente no contexto da reprodução cíclica de estruturas economicamente concentradas
no sistema de mídia brasileiro,304 vale lembrar que tratam-se de players que já se opuseram
manifestadamente a iniciativas de regulação econômica da mídia e reforçaram o discurso de
deslegitimização da interferência do direito econômico a partir de argumentos que associam,
de forma distorcida, a regulação econômica dos meios de comunicação e a violação ao
direito da liberdade de expressão.305
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MCCHESNEY, Robert W. Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times.
Nova York: New Press, 2015, p. 177.
302

Ver Capítulo 2, supra.
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Sobre a dinâmica dos mercados de atenção comum às plataformas digitais e à mídia tradicional, ver
CHATFIELD, Tom. The Attention Economy, AEON, 7 de outubro de 2013. Disponível em:
http://aeon.co/magazine/world-views/does-each-click-of-attention-cost-a-bit-of-ourselves/
304

Ver Capítulo 1, supra.
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Nesse sentido, são pertinentes as observações de Edgard Rebouças sobre a retórica dos “donos da mídia” a
respeito do direito fundamental à liberdade de expressão: “A postura assumida pelos empresários de
comunicação quanto à não interferência do Estado ou da sociedade civil em “seus” negócios vai além da
tradição liberal fundada por Adam Smith. Os “donos” da mídia se apresentam como guardiões de um dos
princípios fundamentais do cidadão, que é a liberdade de expressão. (...) Em todos os textos doutrinadores
sobre a liberdade de expressão há apenas referências a povo, cidadão e indivíduo, pois todos são inspirados em
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Em abril de 2018, o então CEO do Grupo Globo Jorge Nóbrega, manifestouse a favor de iniciativas para “regular” a Internet. Nas palavras do executivo, transcritas em
reportagem do Jornal Valor Econômico:
Eu acho que vivemos até hoje em um mundo que acha que nada na internet
tem que ser regulado, que regular a internet é ruim, é ir contra o progresso e
contra o futuro. E não é verdade. Temos que encontrar formas de
acompanhamento e de regulação que sejam adequados a esse mundo. E nós
estamos nesse momento de começar a gerar essa consciência e começar a
gerar essa consciência e começar a criar essas formas, essa legislação. Isso já
está acontecendo no Brasil.306

O contexto temporal da afirmação transcrita acima é relevante: o comentário
de Jorge Nóbrega foi feito na esteira da sequência de escândalos envolvendo o Facebook e
o Cambridge Analytica. No dia 18 de março de 2018, o Facebook suspendeu a conta da
empresa acusada usar dados pessoais de usuários da rede social para interferir nos resultados
da votação do Brexit e das eleições presidenciais norte-americanas.307 O escândalo
envolvendo o vazamento de informações pessoais de usuários do Facebook e a ideia de que
a rede social teria sido utilizada para manipular o debate eleitoral abalou de forma
significativa a confiança dos usuários na rede social, provocou queda nas ações do Facebook
na bolsa e, como salientou o CEO do Grupo Globo, acentuou as falhas regulatórias do setor.
Mais precisamente, os usuários do Facebook foram lembrados do “custo” pago pelo serviço
oferecido a “preço-zero” pela plataforma.
Outro veículo, outro contexto temporal: em novembro de 2018, no cenário
pós-eleições presidenciais no Brasil, o jornal Folha de S. Paulo publicou o editorial intitulado

ideais iluministas. Em que momento da História foi dada a procuração em branco para que empresas, grupos
ou conglomerados de mídia falassem em nome de todos? Quem tem como objetivo principal visar o lucro,
somente utiliza o discurso/escudo da liberdade e da democracia quando quer maquiar seus interesses
particulares.” REBOUÇAS, Edgar. O discurso/escudo da liberdade de expressão dos “donos” da mídia,
op. cit., pp. 95-96.
306

SCHÜFFNER, Claudia e André Ramalho. Debate sobre a regulação da Internet é bem-vindo, diz CEO
do Grupo Globo. Jornal Valor Econômico, 16 de abril de 2018. Disponível em:
https://www.valor.com.br/empresas/5457679/debate-sobre-regulacao-da-internet-e-bem-vindo-diz-ceo-dogrupo-globo?fbclid=IwAR2c3q_4zWIpMkxUiA3EWjbilSOR89b39oJOcCsGTM_Rxsl0aL66rWzCoF0
307

MADRIGAL, Alexis C. What took Facebook so long?, The Atlantic, 18 de março de 2018. Disponível
em: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/facebook-cambridge-analytica/555866/
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“Redes de Escuridão.”308 No subtítulo do texto lia-se “Oligopólios da internet tornaram-se
grandes difusores de opacidade” e, no corpo do editorial, o jornal descreve como aplicativos
de mensagens e redes sociais, em especial o Whatsapp, foram utlilizados para impulsionar
de forma automática e massiva conteúdo eleitoral, inclusive em favor do presidente eleito
Jair Messias Bolsonaro.309 Tal como no caso da fala do CEO do Grupo Globo transcrita
acima, a manifestação do corpo editorial da Folha de S. Paulo estava ligada a um contexto
de descrédito das ferramentas digitais e de tentativas ainda incipientes do Poder Público de
responder ao aparente risco democrático que as super-plataformas passaram a representar
(com medidas tímidas das plataformas para endereçar tal risco).310
As duas manifestações apresentam características comuns importantes sobre
o posicionamento dos veículos da mídia tradicional em relação à agenda regulatória dos
meios de comunicação pós-Internet. A primeira e mais evidente observação é o tom próregulação que não condiz, em regra, com a posição desses meios quando o tema é regulação
econômica dos meios de comunicação.311 A postura comumente adotada é, na realidade,
aquela explicitada por McChesney acima, segundo a qual as maiores empresas midiáticas
defendem estruturas economicamente concentradas como via para ganhos de escala que
podem se reverter em benefícios para o consumidor final.
A linguagem e tom dos dois textos também revela um apelo ao poder público
para intervir (este aspecto com mais intensidade no caso do editorial da Folha) e a defesa do
jornalismo de qualidade como contraponto à onda de desinformação desencadeada no
contexto das plataformas digitais (este aspecto com mais intensidade no caso do
representante do Grupo Globo).
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Editorial. Redes de escuridão. Folha de S. Paulo, 15 de novembro de 2018. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/11/redes-de-escuridao.shtml?utm_source=folha&utm_
medium=site&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos
309

Em resposta ao TSE, o Whatsapp afirmou não ter sido contratado para impulsionar conteúdo favorável à
campanha do presidente eleito. PERON, Isadora e Luísa Martins. Whatsapp a TSE: Conteúdo de Bolsonaro
na eleição não foi impulsionado. Valor Econômico, 13 de novembro de 2018. Disponível em:
https://www.valor.com.br/politica/5982095/whatsapp-tse-conteudo-de-bolsonaro-na-eleicao-nao-foiimpulsionado
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Ver, por exemplo, TSE. Conselho Consultivo do TSE fará videoconferência com representantes do
WhatsApp.
Imprensa
oficial
TSE,
15
de
outubro
de
2018.
Disponível
em:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/conselho-consultivo-do-tse-fara-videoconferenciacom-representantes-do-whatsapp
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Cf. Capítulo 2, supra.

110

Dado o grau de concentração de poder econômico que as super-plataformas
atingiram e o poder de influência sobre a esfera pública que acompanha esse domínio
econômico, as preocupações apresentadas são legítimas e necessárias para avançar o debate
regulatório do mercado de mídia pós-Internet. Sobretudo em razão do discurso de
neutralidade que as plataformas insistem em sustentar, mesmo interferindo de forma
significativa no acesso ao conteúdo que carregam, contar com o apoio da mídia tradicional
para promover mecanismos de intervenção do direito econômico nos meios de comunicação
de massa é um passo importante. Contudo, o bem-estar do consumidor depende da disciplina
do direito econômico sobre as plataformas de mídia como um todo, de modo que o
argumento da liberdade de expressão como impeditivo para a intervenção de ferramentas
como o direito concorrencial não se sustenta nem para a nova mídia, nem para a mídia
tradicional:
There is no generalized “free expression” exemption from competition laws
for communication conduits or media firms – and to the extent that search
engines mix both functions, they have never given na account of why that
mizing should lead to even more protection from regulation than was enjoyed
by the entitites whos functions they meld.312
Além dessa ponderação, cabe avaliar em que medida, no cenário brasileiro,
qual a relevância dos veículos de mídia tradicional no contexto digital. Isso porque, mesmo
na Internet, a presença de conteúdo produzido por meios tradicionalmente dominantes no
mercado de mída brasileiro não é desprezível, como pode ser observado na Tabela 2.
Tabela 2. Sites mais acessados no Brasil (2018)

312

Site (ranking de mais
acessados segundo Alexa)
1. Google.com.br

Google

2. Google.com

Google

gmail; google maps;
google translate

3. Youtube.com

Google

4. Facebook.com

Facebook

youtube; you tube;
netflix
facebook; youtube;
facebook log in

Grupo

Principais
palavras-chave
tradutor; google;
google tradutor

PASQUALE, “Platform neutrality,” op. cit., p. 505.
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Sites upstream (visitados
imediatamente antes)
youtube.com;
google.com;
facebook.com
youtube.com;
google.com;
wikipedia.org
google.com;
vk.com; yandex.ru
google.com;
youtube.com;
instagram.com

5. Otvfoco.com.br

TV Foco/IG

globo; segundo sol;
silvio santos
hotmail;
outlook;
onedrive

6. Live.com

Microsoft

7. Mercadolivre.com

MercadoLibre
Inc

8. Globo.com

Globo

9. Uol.com.br

Grupo Folha

10. Yahoo.com

Verizon

yahoo mail; yahoo;
yahoo fantasy football

11. Blogspot.com

Google

12. Whatsapp.com

Facebook

13. Wikipedia.org

Wikipedia

14. Netflix.com

Netflix

blogspot;
blog;
blogspot.com
whatsapp web;
whatsapp;
web whatsapp
world cup; facebook;
google maps
netflix; netflix sign in;
netflix login

15. Instagram.com

Facebook

mercado livre; nfshop
informatica;
mercadolivre
copa do mundo; g1;
globo esporte
uol; www; portal uol

instagram;
pornhub

youtube;

google.com.br;
google.com; tvonline.plus
google.com;
microsoft.com;
youtube.com
google.com.br;
google.com;
mercadolivre.com
google.com.br;
google.com; youtube.com
google.com.br;
google.com; globo.com
google.com;
youtube.com;
facebook.com
bekphillips.com;
bing.com; google.com
google.com;
facebook.com;
youtube.com
google.com; yandex.ru;
google.ru
google.com;
youtube.com;
facebook.com
vk.com; youtube.com;
yandex.ru

Fonte: Elaboração pela própria autora, com dados da plataforma Alexa313
As palavras-chaves utilizadas para acessar os sites listados e a lista de sites
upstream revelam a dominância discrepante das plataformas do Google (incluindo buscador,
serviço de geolocalização, serviço de correio eletrônico e Youtube) e do Facebook. Os dados
indicam que, para muitos usuários, a interação com a Internet se resume à interação com
essas plataformas, como já tem sido verificado em pesquisas recentes. Ainda, como
destacado anteriormente, os poucos espaços ocupados no ranking de sites mais visitados são
ocupados por representantes da mídia tradicional – os mesmos que reinvindicam a
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Última consulta em dezemrbo de 2018. Disponível em https://www.alexa.com/topsites/countries/BR. Notese que os sites upstream elencados na tabela, i.e., sites que foram visitados imediatamente antes do site em
questão, refletem hábitos globais de navegação e não apenas os hábitos de usuários brasileiros. Isso explica as
visitas ao site “vk.com” (rede social) e yandex.ru (super-plataforma russa) entre os sites visitados
imediatamente antes do site ranqueado.
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necessidade de “regular a Internet”.314 A mesma constatação foi feita pelo Coletivo
Intervozes com base um levantamento da plataforma Alexa realizado em 2017. Ainda que
com algumas variações no ranking de sites mais visitados no Brasil, o Coletivo também
apontou a presença dos grupos Folha e Globo como indício da extensão, para a Internet, da
lógica de propriedade cruzada que domina o setor de comunicações no Brasil.315
Entre o receio dos usuários em ser vítima de vazamentos de dados pessoais
ou ser manipulado por notícias falsas, e o receio da mídia tradicional em face do crescimento
vertiginoso das plataformas digitais, exige-se cautela para não que os papeis não sejam
confundidos. A posição dos players da mídia tradicional em relação à necessidade de
medidas regulatórias mais incisivas para os meios digitais é válida e pertinente, mas não
coincide completamente com a demanda de interesse público pela intervenção do direito
econômico no setor. Contudo, os consumidores podem beneficiar-se da mudança de
posicionamento por parte dos veículos de mída tradicional em relação à agenda regulatória:
valer-se da Internet como porta de reentrada para advogar por uma política econômica da
comunicação mais ampla, capaz de abarcar a velha e a nova mídia.
4.1.2. Mídia na agenda regulatória para a Internet no Brasil
Os desafios trazidos pelo crescimento acelerado da Internet e pelas mudanças
rápidas que decorrem de seus avanços correspondem a desafios legislativos e regulatórios
distintos. A questão do direito à privacidade e das ferramentas que garantem a neutralidade
de rede são dimensões relevantes do problema a ser enfrentado pela regulação, mas não
esgotam o papel do direito. Enquanto os desequilíbrios econômicos permanecerem evidentes
nas relações de mercado que a Internet promove, o chamado à intervenção do direito
econômico deve ser atendido de forma ampla. Um desses chamados envolve o mercado de
mídia brasileiro.

314

Note-se que, mesmo em casos nos quais o site em si não é de propriedade dos principais grupos midiáticos
brasileiros, o caminho que o usuário percorre para acessar tais sites é baseado na busca por conteúdo dos grupos
dominantes, notadamente o Grupo Globo.
315

INTERVOZES, Monopólios Digitais, op. cit., Apps e Conteúdos no Brasil: “Entre os agentes da indústria
de mídia tradicional, aparecem no ranking apenas o maior conglomerado do setor, o Grupo Globo (Globo.com),
e o líder no mercado de jornais e pioneiro da área de Internet no Brasil, o Grupo Folha (UOL), reforçando a
lógica de propriedade cruzada que marca o setor de comunicações no país.”
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Processos legislativos de ampla mobilização na sociedade civil e ativa
contribuição de grupos de defesa do consumidor316 como o que antecedeu o Marco Civil da
Internet constituem precedente importante. Isso porque, diante do risco de captura suscitado
anteriormente, quanto mais aberto às contribuições diretas da sociedade civil, mais
democrática se torna a pauta pela retomada da intervenção do direito econômico no mercado
de mídia brasileiro.317 Mais ainda, a participação guiada pela mobilização social fomenta o
olhar atento dos próprios consumidores sobre o que de fato consideram prejudicial ao seu
bem-estar na interação com grandes veículos de comunicação, seja na Internet, seja na mídia
tradicional. Trata-se de processo fundamental no processo de legitimação do lugar do direito
econômico nesses setores que tem sido discutido ao longo deste trabalho.
O caso da consulta pública para a formulação do Marco Civil da Internet,
especificamente, esclareceu os procedimentos e a composição de atores que conduzem a
uma agenda legislativa/regulatória mais democrática para a Internet. Como sintetizou
Francisco Brito Cruz, o debate político por trás dessa agenda pode ser “re-enquadrado” a
partir do engajamento do Executivo, da Academia e da sociedade civil, monitoramento de
contribuições e comentários dos atores em jogo e articulação retórica em prol da garantia
dos direitos dos usuários.318 Unir esses elementos ao momento atual de reavaliação do papel

316

Dentre outros, destaca-se a atuação do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O Instituto
tem se mostrado engajado em ampliar o debate sobre o rol de garantias disponíveis ao consumidor diante da
rápida transformação nos serviços de internet, TV e telefone dos últimos anos. Nota-se, em particular, a
tentativa de aproximação do consumidor com o debate concorrencial para o setor de comunicações, de modo
que o IDEC tem operado como facilitador do diálogo entre, de um lado, o “consumidor final” cujo bem-estar
o direito antitruste busca garantir e, de outro, os processos de tomada de decisão no âmbito do direito
econômico, sobretudo junto ao CADE e seus órgãos. Entre as iniciativas recentes do insituto, destaca-se o
curso piloto de formação de ativistas de direitos digitais em direito concorrencial que o IDEC coordenou ao
longo do segundo semestre de 2018. Mais informações sobre a autação do IDEC no setor estão disponíveis
em: https://idec.org.br/programas-tematicos/internet-telefonia-e-tv
317

Atualmente, o marco legislativo para o setor de comunicações no Brasil é marcado pela opacidade de suas
normas. Como destacou o diagnóstico do Media Ownership Monitor sobre a distribuição de direitos de
radiodifusão no país, “A inexistência de informações públicas e confiáveis sobre esse tipo de fiscalização do
MCTIC e sobre sanções e punições aplicadas a emissoras também torna difícil saber quanto essas exigências
legais são ou não consideradas durante os processos de concessão de licenças. A indisponibilidade dos dados
sobre os proprietários das emissoras, sobre prestadores de serviço e sobre as mudanças na composição acionária
são mais uma evidência da falta de disposição política de fazer um monitoramento efetivo dos limites previstos
em lei. MOM-Brasil 2017, “Lacunas Legais”. Disponível em: http://brazil.mom-rsf.org/br/destaques/lacunaslegais/
318

BRITO CRUZ, Francisco Carvalho de. Dissertação de Mestrado. Direito, Democracia e Cultura Digital:
A Experiência de Elaboração Legislativa do Marco Civil da Internet. Orientador: Jean Paul Cabral da
Veiga Rocha, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015, p. 116.
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do direito econômico em face de mercados de preço-zero favorece a atualização do debate
sobre a regulação econômica da propriedade sobre os meios de comunicação no Brasil.319
Nesse sentido, é preciso o diagnóstico de Arne Hintz ao conectar o nível
ótimo de aproveitamento da “janela de oportunidade” que se tem investigado até aqui com
a mobilização não só institucional, mas também e sobretudo a mobilização dos atores a quem
essas políticas, sejam regulatórias, sejam concorrenciais, visam servir em última instância
por meio da consecução do objetivo de bem-estar do consumidor. Como afirma Hintz,
Whether a policy window is opened and a policy monopoly is shaken
depends, not least, on the relative strength of social forces such as civil
society groups. Key factors for that strength include the ability to create
networks and collaborations across movements, both domestically and
transnationally, and to secure powerful allies both within and outside the
institutional arena; allies that support claims and demands and help shift
predominant institutional ideologies as well as public opinion.320

A formulação de políticas públicas para a disciplina do espaço online, tanto
sob o aspecto econômico quanto sob a perspectiva de outras metas regulatórias, tem
demonstrado abertura substancial (e até mesmo atípica) à intervenção da sociedade civil.
Contudo, a fluidez do debate em seu estágio atual levanta preocupações sobre os reais
agentes aptos a encampar as demandas de uma “sociedade civil” por vezes essencializada
em sua composição e sem real identidade com a pluralidade de vozes que a formulação de
uma política econômica para as comunicações, principalmente na questão do acesso, deveria
considerar.321
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Ver definição de McChesney sobre o conceito de “momentos cruciais” ou “critical junctures” discutido no
texto da Introdução, supra.
320

HINTZ, Towards community and non-profit media legislation in South America, op. cit, p. 50.
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Questões de universalização do acesso à Internet e as especificidades do chamado “digital divide” no Brasil
não podem ser ignoradas na construção desse debate. Mais do que modificar o olhar sobre a Internet como
novo paradigma de meio de comunicação social, essa dinâmica é capaz de redefinir a propria manifestação da
“sociedade civil” tal como representada nos debates legislativos em Brasília: por meio de submissões
eletrônicas complexas e procedimentos online que, definitivamente, estão disponíveis a uma parcela restrita da
população brasileira. Uma pesquisa publicada recentemente no projeto “Cities” do The Guardian revela como
essas questões, além de alarmantemente reais, estão mais próximas dos centros de tomada de decisão do que
imaginamos, acentuando inaplicabilidade de definições homogêneas de “sociedade civil” como uma questão
resolvida, no contexto brasileiro, para analisar a democratização do debate legislativo, principalmente quando
a realidade do direito à conectividade enquanto direito fundamental: “The digital disenfranchisement
contravenes Brazil’s own guidelines, enshrined in a 2014 civil rights framework for the internet that insists
web access ‘is essential for the exercise of citizenship’ and that the government must ‘promote digital
inclusion.’ But the law is not being consistently enforced. Moreover, mobile internet providers are increasingly
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Ainda, exemplo recente da tentativa de coordenação de perspectivas diversas
para repensar o papel do direito econômico no setor de comunicação é a série de audiências
públicas organizada pela Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos. Com pauta
extensa e representantes de diversos setores (incluindo os atores-chaves mencionados
anteriormente – Academia, Executivo, e sociedade civil), o órgão regulador norte-americano
abriu sua agenda para contribuições escritas e orais de diversos atores, nacionais e
internacionais, com experiência no setor e visões diversas sobre qual a resposta mais
adequada tanto da política de defesa da concorrência quanto da defesa do consumidor para
os desafios do século XXI em termos de “transformações econômicas de larga escala,
evolução de modelos de negócio, novas tecnologias e transformações no cenário
internacional.”322 Como as discussões levantadas serão incorporadas à política econômica
para o setor de comunicações americano permanece incerto, mas, retomando o valor da
experimentação, colocar a política de defesa da concorrência para o setor efetivamente em
debate, sobretudo quando o próprio órgão público promove o debate, é um primeiro passo
importante.

offering free access to WhatsApp and Facebook, meaning many users end up stuck on social media. WhatsApp
is used by 81% of the population; a 2015 survey by Jana found that 55% of Brazilians agreed with the statement
‘Facebook is the internet.’ Those with no domestic or mobile connection are left with scarce public
infrastructure for accessing the internet. In São Paulo, which has a population of 12.2 million, it includes 120
squares with free wifi connection and 132 telecentres – public facilities that offer free internet access.”
VICENZO, Giacomo. ‘A game of patience and persistence’: life in São Paulo's internet deserts. The
Guardian, 11 de janeiro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/11/a-game-ofpatience-and-persistence-life-in-sao-paulo-internet-deserts
322

Ver detalhes sobre as audiências em: https://www.ftc.gov/policy/hearings-competition-consumerprotection. Nos termos da propria Comissão, as audiências públicas têm como objetivo examiner “whether
broad-based changes in the economy, evolving business practices, new technologies, or international
developments might require adjustments to competition and consumer protection law, enforcement priorities,
and policy.”
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CONCLUSÃO
Conforme exposto no Capítulo 1, as mudanças estruturais trazidas pela
entrada das plataformas online no mercado de mídia brasileiro, ao mesmo tempo em que não
rompem com a reprodução cíclica de estruturas concentracionistas de poder de mercado que
definiram o mercado de mídia brasileiro até este ponto, reconfiguraram a distribuição de
poder econômico no setor de uma forma que a ação estatal não havia conseguido até hoje.
Ao mesmo tempo, a permanência do poder de mercado privado como força dominante
recuperou e reforçou questões que permaneciam sem resposta já no contexto da mídia
tradicional.
No Capítulo 2, estabelecemos como o bloqueio à tutela pelo direito
econômico no setor tem sido reiterado e, ao mesmo tempo, como esta questão e o debate
sobre complementariedade entre regulação e concorrência podem, uma vez atualizados,
servir tanto para a disciplina dos meios de comunicação de massa tradicionais quanto para
repensar os limites regulatórios e concorrenciais ao poder econômico das plataformas
digitais. Explorando os chamados mercados de “preço-zero”, verificamos como essa
dinâmica de consumo já era uma questão de difícil enfrentamento pelo antitruste no âmbito
da “velha mídia,” mas, tendo em vista os desafios ainda maiores da “nova mídia” nesse
sentido, estaríamos mais preparados para pensar em ferramentas da defesa da concorrência
capazes de endereçar os “outros custos” percebidos de forma cada vez mais intensa pelo
consumidor/usuário das super-plataformas, mas cujo enfrentamento traria benefícios
jurídicos compartilhados para a mídia dentro e fora da Internet.
Essa discussão tem relação direta com os desafios lançados para a atualização
do direito antitruste como protagonista no processo de experimentação regulatória para as
comunicações, digitais ou não. Indicando caminhos para superar o fetichismo do antitruste
com a definição de objetivos e reconhecer as particularidades do conceito de “bem-estar do
consumidor” no mercado de mídia, o Capítulo 3 sugere que a defesa da concorrência já
estaria apta a enfrentar os desafios que as super-plataformas lhe proporcionam e, neste papel,
poderia desempenhar protagonismo que se aplicaria ao mercado de mídia como um todo,
abrindo o caminho para pensarmos as bases da intervenção estatal neste domínio econômico
tão específico. Explorando outra ponte de conexão entre o direito econômico pensado para
a Internet e o direito econômico que não foi pensado para a mídia tradicional, o Capítulo 4
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reforça a ideia de uma janela de oportunidade única para definir agendas regulatórias de
impacto, caminhando sobretudo para processos mais democratizantes na formulação de
políticas públicas, ainda que a própria Internet e seu acesso não-universal revelem
especificidades não negligenciáveis do cenário brasileiro, que acabam por reforçar a
necessidade de pensar uma política econômica para a mídia como um todo e não
exclusivamente para os meios de comunicação online.
Ao propor o direito econômico como ferramenta “indispensável”, Comparato
buscava superar a desconexão entre a realidade social, econômica e política brasileira e a
resposta jurídica do direito positivo, reivindicando o papel de um direito mais transformador
e menos “esotérico” em relação às estruturas econômicas do país.323 O mercado de mídia
brasileiro tem exigido essa mesma reflexão, mas, da forma como se estabeleceu, parece
exigir respostas ainda mais dialéticas do que a proposta que Comparato apresentou em seu
antigo chamado ao direito econômico. Nesse sentido, reconhecemos a relevância do debate
dentro do enquadramento do direito econômico como ponto de partida, mas cientes de sua
incompletude para abarcar toda a complexidade da formulação de uma política econômica
para as comunicações no Brasil.
Se há incertezas quanto ao tempo que essa “porta” aberta pela Internet
permanecerá aberta, concluímos este trabalho com otimismo: diante das inúmeras respostas
que o direito tem buscado para interagir com a Internet, encontramos as circunstâncias ideais
de um debate ainda dinâmico, diferentemente dos bloqueios à discussão acerca de papeis
mais relevantes para a regulação e para o antitruste no mercado de mídia brasileiro que se
consolidaram até aqui.324 Trata-se de uma abertura rara dessas estruturas à ação efetivamente
transformadora de uma política econômica para o setor:
Policies are crucial to establishing media systems, and governments have the
capacity to change policies and media systems, but they do so only on rare
historical occasions. Indeed, it is so rare that most people understandably do
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“o que está em jogo é algo mais do que um simples aperfeiçoamento doutrinário. É a solução da crise do
Direito que perdura há longos anos. É o superamento de uma situação anômala que fez de todos nós,
profissionais do Direito, os sacerdotes de uma religião tão esotérica e absurda como o universo de Franz
Kafka.” COMPARATO, O Indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 52.
324

Sobre a brevidade desse marco temporal, ver MEINRATH, Digital feudalism, op. cit., p. 463:
“Emphasizing the enclosures that can be employed at different layers of communications technology
illuminates the imperative of situating this debate within a larger vision of Internet openness. Today, we sit at
a critical juncture for Internet policy and the opportunities that now abound for graceful reforms will soon
disappear.”
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not realize that the right to change these policies and systems even exists.
Wha accounts for that? This is where critical juncutres are important.325

Voltando à dicotomia do novo e do velho que inttroduziu o trabalho, vale
notar que está na velha canção de Gil o que esperamos de um novo direito econômico para
o mercado de mídia brasileiro: um direito apto a garantir que, em meio a estruturas
econômicas mais democráticas e menos concentradas, o cidadão brasileiro possa se apoiar
em qualquer meio, dentro ou fora do Facebook, para, de fato e a qualquer tempo, “entrar na
rede, promover um debate”.326

325

Cf. MCCHESNEY, Digital Disconnect, op. cit., p. 66.

326

GIL, Gilberto. Pela Internet, 1998.
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