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Em atenção ao Despacho SG n° 1.354/2018, solicitamos, em nome do Google Brasil Internet Ltda., ajuntada
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ILMO. SR. ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, SUPERINTENDENTE-GERAL DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA - CADE/MJ

Processo Administrativo no 08012.010483/2011-94

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ('Google"), sociedade já
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente,
apresentar NOVAS ALEGAÇÕES, em atenção ao Despacho SG n° 1.354/2018, publicado
no Diário Oficial da União em 24 de outubro de 2018, e de forma tempestiva, dentro do
prazo de 5 dias úteis estipulado nos arts. 73 da Lei n° 12.529/2011 e 196 do Regimento
Interno do Cade.

Requer-se, com base no disposto no artigo 92 do Regimento Interno do Cade, seja
concedido ACESSO RESTRITO apenas ao Google e ao Cade às informações indicadas
como restritas na presente petição, uma vez contêm segredos de empresa que, se
revelados, podem distorcer a concorrência ou prejudicar o Google. A fim de garantir que
terceiros não tenham acesso a tais informações, o Google solicita que a versão de acesso
restrito desta petição seja autuada em apartado.

AL Santos, 787, 81andar, SP, Brasa

+55 11 3371 5050 gcaLaw.com.br
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.

Em 24 de outubro', a Superintendência-Geral publicou despacho

abrindo prazo para que o Google apresentasse suas novas alegações com relação aos
fatos investigados no âmbito do presente processo administrativo. Durante quase 7 anos
de investigação, o Google apresentou um grande número de alegações, todas
embasadas por um conjunto robusto de evidências. O Google respeitosamente requer
que todos seus argumentos e provas, os quais são cruciais para se chegar a uma
conclusão sobre as acusações feitas pela E-Commerce, sejam cuidadosamente
considerados e endereçados por esta Superintendência em sua Nota Técnica final.

2.

O Google é acusado de injustamente abusar de uma suposta posição

dominante em um mercado de "busca geral" para prejudicar um suposto mercado de
"comparação de preços", por supostamente ter impedido os sites de comparação de
preços de terem um posicionamento privilegiado e exibição no Product Universal ("PU")
e nos ProductListíngAds("PLAs"), exibidos na página de resultados de busca do Google.
Entretanto, como demonstrado ao longo deste processo, o Google estabeleceu critérios
razoáveis e não discriminatórios para que os sites fossem incluídos nesses anúncios e
resultados de compras. O Product Universal e os PLAs melhoraram a página de busca do
Google tanto para usuários quanto para anunciantes. Após sete anos de investigação,
dados concretos submetidos pelo Google mostraram que o Buscapé prosperou no
mercado brasileiro e que novos sites de comparação de preços entrantes conseguiram
se estabelecer com sucesso.

3.

Atualmente, consumidores brasileiros possuem diversas opções para

escolherem onde irão pesquisar e comparar os produtos onuine, incluindo sites de
comparação de preços, mecanismos de buscas e marketplaces. A alegada conduta do
Google, portanto, não foi capaz de produzir qualquer dano à concorrência, e não viola a
lei antitruste. As acusações da E-Commerce se baseiam em diversas falsas concepções

Estas novas alegações, apresentadas em 31 de outubro de 2018, são, portanto, tempestivas.
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sobre o mercado on/ine, bem como sobre a natureza e o propósito/racionalidade para
os quais os produtos do Google foram criados.

. Primeiramente, a definição de mercado da E-Commerce está incorreta. A ECommerce apresenta uma definição de mercado distorcida da realidade, não
fundamentada em provas e sem refletira complexidade do mercado. Não há algo
como um mercado distinto de "busca geral", dado que cada categoria de busca
representa um mercado específico (por exemplo, busca por produtos, buscas por
notícias e outros). Apesar de um mecanismo de busca vertical não ser um
completo substituto para um mecanismo de busca geral, ele compete com um
mecanismo de busca geral ao fornecer uma alternativa para certas categorias de
busca. O Google trouxe aos autos provas que mostram que os mercados devem
ser definidos de acordo com o tipo de informação que o consumidor busca, de
modo a englobar todos os sites aos quais os consumidores podem se voltar para
buscar aquela informação específica. Por exemplo, o Google apresentou duas
pesquisas realizadas com usuários perguntando-lhes sobre seu comportamento
ao buscar produtos on/ine. As respostas para essas pesquisas mostraram que
marketplaces, varejistas, mecanismos de busca e sites de comparação de preços
competem por buscas por produtos. Além disso, diversas provas, como
documentos internos do Google, opiniões de especialistas, petições e
declarações públicas da própria E-Commerce também mostraram que esses sites
reconhecem uns aos outros como sendo concorrentes. O Buscapé,
particularmente, até mudou seu modelo de negócios para se tornar um
marketplace.
•

Em segundo Lugar, o GoogLe apresentou substanciais justificativas prócompetitivas para as meLhorias em seus produtos. O Product Universal e os
PLAs foram introduzidos pelo Google com o único objetivo de melhorar sua
capacidade de responder às buscas por produtos dos usuários. Em vez de apenas
exibir links azuis, os PLAs fornecem aos usuários informações adicionais úteis
sobre os produtos e os varejistas, convenientemente ajudando usuários a
encontrar produtos e comprar onlinede forma eficiente, reduzindo o número de
diques. Dados obtidos com testes pré e pós-lançamento mostram que o Product
3
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Universal, de fato, melhorou a experiência dos usuários com as buscas por
produtos. Os dados também mostraram que uma tendência crescente e
consistente de diques confirmou que os usuários acharam os PLAs
significativamente úteis'. Ao contrário das acusações da E-Commerce, as
mudanças de design de produto do Google não foram desenhadas para
prejudicar os sites de comparação de preços, mas, pelo contrário, para melhorar
a experiência de busca dos usuários da sua plataforma de busca. Nesse sentido,
também foi claramente demonstrado que o esquema de "quatro fases" da ECommerce3 para supostamente enquadrar os lançamentos do Google é
completamente falho. Com efeito, essa criação da E-Commerce (suposto
esquema) não carece de embasamento fático4, mas contradiz diretamente todas
as provas juntadas aos autos'.
•

Em terceiro Lugar, a questão neste processo é saber se e quando a Lei exige
que uma empresa aLtere o design de seus produtos para acomodar
concorrentes. A E-Commerce contesta a capacidade do Google de projetar sua
própria página de resultados de uma maneira que beneficie usuários e
anunciantes. Este é um caso de designde produto e, portanto, deve ser analisado
de acordo com o padrão legal aplicável a tais casos. Conforme definido em vários
precedentes, (i) uma empresa (mesmo que dominante) não deve, em geral, ser
obrigada a projetar seus produtos da maneira mais confortável para seus
concorrentes (por mera conveniência); e (ii) melhorias no produto que beneficiem
os consumidores normalmente devem ser consideradas legítimas, independente
das relações horizontais e/ou verticais entre Representante e Representado. O
mesmo padrão de análise aplicado pelo Cade para casos de design de produto
(o Litrão) deve ser aplicado ao presente caso: a responsabilização antitruste por

2

LCA Consultores, "PI-As e competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI no
0422375), 2.
Petição da E-Commerce de 5 de setembro de 2017 (doc. SEI n° 0382866), par. 31.
Doc. SEI No. 0433524.

O Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo explicou no passado que uma estratégia para excluir PCSs do
mercado por meio do desenvolvimento de PLA5 é desprovida de racional econômico. Prof. Dr. Paulo Furquim
de Azevedo, "Análise de Conduta do Google: inovação pró-competitiva ou ilícito antitruste?", outubro de
2014 (doc. SEI n° 0012089), par. 111.3.2.
4
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mudanças de design de produto é apropriada apenas em "circunstâncias
excepcionais" (em que: (i) o propósito da mudança foi exclusivamente para
prejudicar os concorrentes; (ii) não se pode oferecer um produto concorrente
sem acesso ao produto ou com a alteração do designe ( iii) há um claro dano aos
consumidores). Essas circunstâncias não estão presentes neste caso.
. Em quarto Lugar, o GoogLe não está discriminando nem se recusando a
negociar. O Google não discriminou os sites de comparação de preços: o mesmo
conjunto de requisitos válidos e razoáveis para adquirir PLAs sempre foi aplicado
a qualquer comprador, sem distinção. Esses requisitos são uma parte importante
do design de produtos do Google e possuem justificativas pró-competitivas.
Esses requisitos tornaram o produto do Google mais eficiente e mais focado em
responder às buscas dos usuários, conforme demonstrado pelas pesquisas
mencionadas. O Google até mesmo explicou que [ACESSO RESTRITO],
demonstrando que o Google nunca sequer tentou excluir concorrentes, mas
apenas teve por objetivo criar uma melhor experiência de busca para seus
usuários. Mesmo que o Cade entenda que os PLAs são, de alguma forma e em
alguns casos, discriminatórios (com o que o Google respeitosamente discorda),
não houve nenhuma violação da lei antitruste, visto que há fortes justificativas
comerciais para a maneira como o produto foi projetado.
o

Em quinto Lugar, o GoogLe não está aLavancando um suposto poder de
mercado em busca geraL para um outro suposto mercado de comparação de
preços. A teoria de alavancagem da E-Commerce também não é baseada em
fatos. A página de resultados de busca do Google é um único produto, que não
pode ser segmentado'. O Product Universal e PLAs, que são exibidos na página
de resultados de busca do Google, não são um serviço de comparação de preços
que o Google estaria "alavancando', pois não oferecem funcionalidades de
comparação de preços e, em outros países, são exibidos mesmo quando o
Google não lançou um subdomínio de Shopping (como é ocaso do Canadá, por

6

Mchael A. Salinger, "A Busca Geral é um Produto Único, Distinto da Busca Temática?", abril de 2018 (doc.
SEI no 0466553), item V.
5
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exemplo). Consequentemente, o Google não "alavancou" - e, de fato, não
poderia ter alavancado - de um segmento de mercado para outro.
o

Por fim, a E-Commerce não demonstrou que o GoogLe prejudicou (ou até
mesmo poderia ter prejudicado) a concorrência. Não há provas que
confirmem a alegação da E-Commerce de danos resultantes dos lançamentos de
produtos do Google. De fato, o Google apresentou diversas provas mostrando
que os sites de comparação de preços cresceram nos anos seguintes ao
lançamento do Product Universal e dos PLAs, inclusive com a entrada bemsucedida de um novo site de comparação de preços. Isso é o oposto do que se
esperaria observar em um mercado supostamente afetado por práticas
anticompetitivas. Qualquer diminuição no tráfego de sites de comparação de
preços nos últimos anos não pode ser atribuída ao Google, mas deve ser vista
como uma consequência natural dos desenvolvimentos comuns do mercado.
Com efeito, quaisquer desafios enfrentados pelo Buscapé seriam explicados de
forma mais satisfatória por uma má gestão de negócios (reconhecida
publicamente por seu próprio CEO), por não integrar adequadamente suas
aquisições e por não se adaptar tempestivamente ao surgimento de mercados.
Ainda, após sete anos de investigação, não há nenhum espaço para se arguir a
configuração de danos potenciais. Se a conduta do Google tivesse o potencial de
prejudicar o mercado, é razoável supor que, depois de todo esse tempo, isso já
teria ocorrido. Não é o caso.

II. DEFINIÇÃO DE MERCADO RELEVANTE: PONTO DE PARTIDA PARA BUSCAS DE
FfAflD A C

4.

A Nota Técnica de instauração (NT no 349/2013) e a E-Commerce

alegaram que este caso envolve dois mercados separados e verticalmente relacionados:
(i) um composto por sites de comparação de preços, que estariam localizados a jusante
do outro, (ii) composto por mecanismos de busca geral. Essa visão expressa um
entendimento incorreto da demanda na busca on/ine, e está fundamentalmente
Incorreta. Diversas provas relevantes trazidas pelo Google a estes autos evidenciam que
um mercado limitado a sites de comparação de preços é artificial e destoante da
6
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realidade. A busca online é dinâmica, e não pode ser limitada a um conjunto rígido de
etapas em que o usuário se dirige primeiramente a um mecanismo de busca gera
seguindo para um site de comparação de preços, e chegando, ao final, a uma página na
qual pode realizar uma compra. Na realidade, ao buscar por produtos, os usuários se
transitam com facilidade e liberdade entre esses tipos de sites:

5.

Mecanismos de busca geral concorrem com diferentes sites a

depender da informação que o usuário está procurando. Conforme concluído pelo
Professor Michael Salinger, "os usuários decidem se irão usar o Google a cada busca que
realizam` (i.e., buscas locais, por notícias, por imagens, por produtos, e assim por
diante). Com reação a produtos, mais especificamente, há uma variedade de sites em
que os usuários podem buscar produtos.

Wchael A. Salinger & Joanna Tsai, 'Análise Antitruste das Alegações da E-commerce contra o Google," 21
de agosto de 2017 (doc. SEI n° 0382661), página 45.
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Uma pesquisa realizada pelo Google' perguntou aos usuários que

6.

tinham comparado preços na internet nos últimos seis meses "Qual site você utilizou na
última vez que comparou preços de produtos na internet?", e as respostas demonstraram
que os usuários fizeram menção a diferentes tipos de sites: 15% usaram mecanismos de
busca geral, 15% foram a marketplaces, 38% usaram sites de comparação de preços, e
30% acessaram varejistas para buscar produtos onfine. Esse tipo de prova direta das
preferências e comportamentos do usuário é, conforme a Nota Técnica de instauração,
o principal tipo de prova a ser utilizado para definir mercados relevantes'.

7.

O Google ainda demonstrou que 68-79% dos usuários veem sites

como

Americanas.com.br,

MagazineLuiza.com.br,

MercadoLivre.com.br,

Submarino.com.br, e Walmart.com.br como substitutos ao Buscapé`, enfatizando que
esses sites também devem ser incluídos em qualquer mercado relevante que também
inclua o Buscapé. O Google também forneceu um longo registro de seus documentos e
estudos internos demonstrando que ele mesmo, no curso de seus negócios, enxerga os
marketplaces como alguns de seus principais concorrentes por buscas de compras desde
ao menos 200811, uma realidade que também foi reconhecida por agências de notícias12 .
Mesmo a E-Commerce publicamente reconheceu marketplaces como seus concorrentes
diretos", e, recentemente, transformou o Buscapé em um marketplace para responder a
essa concorrência.

8.

As ferramentas inovadoras dos marketplaces têm se mostrado o maior

incentivo para que o Google desenvolva melhorias para seus produtos. Um estudo

8

Docs. 20 e 21 da petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI no 0516602).

Processo Administrativo n° 08012.010483/2011-94, Nota Técnica n° 349/2013 (fis. 1303 e seguintes dos
autos), 33.
10

/d

11

Vide Petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI n° 0516594), 40-41.

12

Id., 42-43.

13

1d 82-83, 92, 94.
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recente da eMarketer14 também confirma que o Google e o Buscapé concorrem com
diversos outros sites pelas buscas de produtos dos usuários. Da mesma forma, grandes
varejistas e marketplaces também declararam publicamente que concorrem com
mecanismos de busca geral e sites de comparação de preços`.

9.

A relação vertical que pode existir entre sites de comparação de preços

e o Google não invalida a existência de concorrência entre eles por buscas por
produtos`. Não há um mercado de comparação de preços, tampouco um mercado de
busca geral. Essas definições são baseadas unicamente na perspectiva da oferta, e
Ignoram as intenções e comportamentos dos usuários. Como explicado na decisão da
Federal Trade Commission dos Estados Unidos ("FTC") sobre o caso Google Search,
"[e]mbora sites de busca temática não sejam substitutos completos para ferramentas de
busca geral, eles representam alternativas ao Google para tipos específicos de busca"".

10.

A conduta contestada neste caso diz respeito aos PLAs, anteriormente

Product Universal, e não abarca a existência do subdomínio Google Shopping. Isto é, a
E-Commerce quer alterar os PLAs (os resultados temáticos do Google para produtos) em
seu próprio benefício (ter as ofertas do Buscapé exibidas acima de todas as outras), e

14

Vide e Marketer, Top 10 Retail Sites in Brazil, Ranked by Average Monthly Unique Visitors, Jan 2017

(mU.lions), junho de 2017. Disponível em: https://www.emarketer.com/chart/Top-10-Retail-Sites-BrazilRanked-by-Average-Monthly-Unigue-Visitors-Jan-2017-millions/207363.
15

Vide MercadoLibre, Inc., Form 10-K for the Period Ending December 31, 2015, 8, disponível em
http://investor.mercadolibre.com/secfiling.cfm ?filing ID= 1562762-16-352. O MercadoLivre também lista
outros varejistas com lojas digitais e "large online communities and services that have expertise in either,
developing online commerce, facilitating online interaction, or both," como o Google, Yahoo!, Microsoft, e
Facebook, entre seus concorrentes. Id. Vide Amazon.com, Inc. Form 10-K for the period ending December
31, 2015, 4, disponível em htts://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1 018724/0001018724160001 72/amzn 20151231x10k.htm.
16

Esse fato é reconhecido até mesmo pelo ex-cEO do Buscapé, Romero Rodrigues, que afirmou em uma
entrevista que "[A Amazon] pode ser nosso cliente, já que conseguimos listar seus produtos no site, como
podem ser nosso concorrente, caso o internauta entre diretamente na página deles para realizar uma
compra". Vide Stephanie Kohn, O Buscapé Quer comprar Sua Startup, Olhar Digital (Jan. 8, 2013),
httr://olhardiQitaL.uol.com.br/pro/noticia/o-Buscaré-cluer-comprar-a-sua-startup/33463.

17

In re Google Inc., File n. 111-0163, Statement of the Federal Trade commission Regarding Google's Search
Practices
(3
de
janeiro
de
2013),
disponível
em
https://www.ftc.qov/system/files/documents/public statements/29597 1/1301 O3googlesearchstmtofcom m.
f, tradução livre de "Although vertical search engines are not wholesale substitutes for general purpose
search engines, they present consumers with an alternative to Google for specific categories of searches.
9
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não apenas contestar a existência do Google Shopping. Em outras palavras, o Product
Universal e os PLAs não podem ser considerados, em si próprios, um serviço de
comparação de preços do Google. Eles são uma parte integrante da página de resultados
de busca do Google. Conforme explicado abaixo, não há nenhum precedente que exija
alterações drásticas de produtos nesse tipo de situação.

11.

Necessário enfatizar que modelos de negócios que podem parecer

diferentes entre si à primeira vista podem, em realidade, ser seus respectivos
concorrentes mais fortes, enquanto modelos parecidos podem não ser concorrentes tão
relevantes. Nos EUA, a Amazon é um concorrente muito mais forte para o Google que o
Bing em buscas de compras, embora o último seja um mecanismo de busca geral como
o Google18. Em realidade, o Google já forneceu provas de que tem se concentrado em
melhorar sua página de resultados para que os usuários comecem suas buscas nela, ao
Invés da Amazon. [ACESSO RESTRITO].

12.

É evidente a substituibilidade que existe entre o Google, site de

comparação de preços e marketplaces como "pontos de partida para buscas de
produtos" (i.e., buscas de usuários com intenção de comprar). Não há dois mercados
diferentes neste caso, mas sim um único, no qual a página de resultados de busca do
Google também está concorrendo. A conduta do Google é incapaz de produzir efeitos
anticompetitivos no mercado, o que deixa claro que não inexiste, nesse caso, uma
violação. Em realidade, a correta definição de mercado revela o quanto a teoria da ECommerce é falha como um todo.

III. INDEPENDENTEMENTE DO PADRÃO DE ANÁLISE APLICADO AO CASO, NÃO
HÁ CONDUTA ANTICOMPETITIVA, MAS CONCORRÊNCIA NO MÉRITO

13.

A E-Commerce apresenta este caso como um simples caso de exclusão

vertical de rivais, acusando o Google de abusar de sua suposta posição dominante na

18

Vide, de forma geral, Sebastien Broos & Jorge Marcos Ramos, Google, Google Shopping andAmazon: The
/mportance ofCompeting Business Models and Two-Sided /ntermediaries in Defining Relevant Markets, 1316 (explicando que o Google Shopping e a Amazon estão no mesmo mercado relevante para fins da análise
concorrencial, porque ambos fornecem em última instância o mesmo serviço de facilitar compras).
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"busca geral" para favorecer sua posição em um mercado limitado a "site de comparação
de preços". A teoria legal que a E-Commerce apresenta ao Cade, contudo, não
corresponde ao remédio que a E-Commerce solicita que seja aplicado (isto é, solicitar ao
Google que redesenhe seu produto). A principal questão sob análise neste caso é se o
Google desenhou sua página de resultados de busca de uma forma anticompetitiva, em
prejuízo do mercado (I.e., se o Google violou a lei de defesa da concorrência ao introduzir
o Product Universal e os PLAs à sua página de resultados de busca"). No entanto, mesmo
se o Cade decidir analisar esse caso sob o padrão de análise de discriminação ou
alavancagem, a conclusão deve ser a mesma, conforme exposto nas seções Erro! Fonte
de referência não encontrada. e 1113, abaixo: ou seja, não há conduta anticompetitiva.
Ao invés de abuso de uma suposta posição dominante, a conduta do Google foi uma
tentativa de melhorar sua capacidade de responder às buscas por produtos feitas pelos
usuários.

111.1 O design dos produtos do Googte foi legítimo e meLhorou a experiência dos
usuários e dos anunciantes

14.

Muito embora a E-Commerce alegue que se trata de um caso de

discriminação ou de recusa de venda (o Google supostamente impedindo os sites de
comparação de preços de participarem de seus resultados temáticos para produtos),
todos os pedidos e propostas de remédios da empresa (detalhadamente mencionados
no item 111.2 abaixo) visam a forçar o Google a reestruturar sua página de resultados de
buscas. Contudo, as mudanças de design de produto do Google foram efetivamente
legítimas e beneficiaram os consumidores (tanto os usuários como os anunciantes).

15.

Uma empresa (mesmo que dominante) não deveria, em regra, ser

obrigada a implementar seus produtos da forma mais confortável para seus
concorrentes (ou seja, por mera conveniência), principalmente quando seus produtos

19
A página de resultados de busca do Google, incluindo resultados de busca na web, resultados orgânicos
especializados (como o Product universal), e anúncios (como os PLA5), é um único produto concebido para
conectar os usuários do Google com informações relevantes e responsivas às questões subjacentes às suas
buscas. O Product universal e os PLA5 não são, portanto, produtos separados, mas sim alterações ao design
da busca do Google. Vide Michael A. Salinger, "A Busca Geral é um Produto Único, Distinto da Busca
Temática?", abril de 2018 (doc. SEI n° 0466553).
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foram pensados em prol dos consumidores. No principal precedente do Cade sobre
desiqn de produto, o caso Litrão, a autoridade já decidiu que a responsabilização
antitruste por mudanças no desiqn de um produto apenas poderá, "em eventuais casos
excepcionais""', ocorrer quando a mudança: (i) torna "os concorrentes [in]capazes de
competir (..) em níveis semelhantes aos atuais" e cria "reais obstáculos à possibilidade
de concorrência das rivais""; (ii) possui o "único fim racional` de prejudicar a
concorrência; e (iii) gera "claros efeitos anticompetitivos aos consumidores"". Nenhum

desses requisites está presente neste caso, visto que não há uma essential facility (vide
item 111.4 abaixo), o Google possuía justificativas comerciais legitimas para tais mudanças
(vide item 111.5 abaixo) e os consumidores não sofreram efeitos anticompetitivos
(concretos e/ou potenciais) (vide item IV abaixo).

16.

As mudanças no design do produto do Google não apenas não

preencheram tais requisites do caso Litrão como, também, foram um resultado natural
de uma concorrência no mérito (competition on the merits), visto que o Google buscava
melhorar a experiência de compra do usuário e a qualidade dos anúncios exibidos em
sua página de resultados de busca (da mesma forma, também beneficiando os
anunciantes). Isso decorre do fato de que os mecanismos de busca são plataformas de
dois lados (i.e., com dois grupos distintos de consumidores) que fornecem resultados
gratuitos/orgânicos para simultaneamente atrair usuários e vender anúncios (dos
anunciantes) para monetizar esses resultados. Assim, o Google deve considerar os
possíveis efeitos gerados pecas mudanças de desiqn para ambos os grupos (usuários e
anunciants). Conforme mencionado acima, é importante se considerar que o Google fez
essas melhorias para competir com a Amazon na tentativa de ser um ponto de partida
para as buscas dos usuários por produtos (com intenção de compra).

20

Vide Petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI no 0516594), 7, 117-120; Petição do Google de
19 de janeiro de 2018 (doc. SEI no 0433506), 28-29; Defesa do Google (dezembro de 2013), fis. 235-392 dos
autos restritos, 174, 180-182; 196.

21

Processo Administrativo no 08700.002874/2008-81.
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17.

Sobre isso, o FTC concluiu que "(..) embora alguns concorrentes do

Google possam ter perdido receita em razão de uma melhoria no produto do Google,
tais tíos de efeitos adversos para alguns concorrentes, diante de uma concorrência
forte, são produtos comuns de 'competition on the merits' e do processo competitivo
que alei encoraja"". Dessa forma, é possível concluir que o Google claramente competiu
de forma legítima e que, portanto, não deveria ser punido por isso.

18.

Investigações envolvendo mudanças no designde um produto de uma

empresa deveriam ser tratadas de forma distinta de outras práticas (como exclusividade
contratual ou fixação de preço de revenda), considerando que, diferentemente desses
tipos de práticas restritivas, mudanças no design de um produto introduzem uma nova
opção para o mercado, sem restringir alternativas previamente disponíveis25. Ao se
Introduzir novas escolhas para os consumidores, inovações em produtos quase sempre
Irão beneficiar os consumidores. É justamente por isso que o Cade estabeleceu os
referidos critérios dentro do caso Litrão, de modo que apenas poderá ser exigido que
uma empresa altere seu produto caso esses requisitos sejam preenchidos. Isso
independe de a reclamação ter vindo de um concorrente vertical ou horizontalmente
relacionado ao Representado.

19.

Com efeito, não há nada na decisão do caso Litrão que indique que a

análise empreendida naquela ocasião deva ser limitada a reclamações feitas por
concorrentes horizontais26 ou mesmo que esse precedente não seria aplicável ao
presente caso simplesmente porque, naquele, as reclamações foram feitas por
concorrentes horizontais, ao passo que, neste, a E-Commerce é verticalmente

24 United States Federal Trade Commission, "Statement ofthe Federal Trade commission Regarding Googles
Search Practices In the Matter of Google, Inc., ETC Fite Num ber 111-0163, 3 de janeiro de 2013, p. 2, acessada
em
2
de
Agosto
de
2017,
https://www.ftc.Qov/system/fiies/documents/Øubtic statements/29597 1/1301 O3cioocitesearchstmtofcom m.
PcIf. Tradução Livre de: "(...) whiLe some of Googte's rivais may have tost saies due to an improvement in
Googie's product, these types of adverse effects on particular competitors from vigorous rivalry are a
common byproduct of 'competition on the merits' and the competitive process that the iaw encourages".
25

Prof. Dr. Pauto Furquim de Azevedo, "Análise de conduta do Google: inovação pró-competitiva ou ilícito
antitruste?", outubro de 2014 (doc. SEI no 0012089), 4-5.

26

De fato, seria contrário à Lógica usual da defesa da concorrência ser mais protetor quanto a condutas que
supostamente prejudicam rivais horizontalmente relacionados do que rivais localizados a jusante.
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relacionada ao Google.27 O Cade deveria aplicar o padrão de análise atinente aos casos
de design de produtos à página de busca do Google, ao Product Universal e aos PLAs,
independentemente de se considerar os sites de comparação de preços concorrentes
verticais ou horizontais do Google. Inclusive, uma melhoria sobre um produto que
beneficia os consumidores deve ser legítima independentemente de como quaisquer
tipos de concorrentes possam ser impactados pela mudança.

20.

Nenhum dos critérios aplicados pelo Cade no caso Litrão (a alteração

foi feita apenas para prejudicar rivais? A alteração impediu aos rivais ofertarem seus
próprios produtos e serviços? Há dano claro aos consumidores?) depende da relação de
concorrência existente entre o representante e o representado. A decisão do caso Litrão
demonstra ceticismo quanto à possibilidade de exigir que agentes alterem o design de
seus produtos, independentemente da teoria do dano ou da relação entre representante
e representado:

Reforça-se, novamente, que somente diante de evidências concretas de
irracionalidade ou prejudicialidade deve uma conduta como esta ser
objeto de atenção do CADE - salvo em tais casos excepcionais, foge
completamente ao âmbito razoável de atuação de uma autoridade
antitruste escrutinar, diuturnamente, se as estratégias comerciais das
empresas são ou não eficazes, a fim de que se verifique se são racionais
ou não. Um dos elementos mais essenciais da livre concorrência e da
livre iniciativa está no reconhecimento de que os agentes econômicos
devem ser livres para decidir por si mesmos a melhor estratégia
comercial para o seu negócio.28

21.

São frequentes os casos em que mudanças de designde produtos são

contestadas por impedir o acesso de rivais downstream ao mercado. No entanto,
autoridades internacionais têm constantemente aplicado uma análise de design de

27

Esse é um ponto que o Google contesta. Da mesma forma que o ex-CEO do Buscapé afirmou que a
Amazon é tanto um potencial cliente quanto concorrente do Buscapé ao competir pelas buscas dos usuários,
mas também comprar anúncios do Buscapé, o Google trouxe aos autos provas relevantes de que sites de
comparação de preços são não apenas verticalmente relacionados ao Google (ao comprar anúncios), mas
também seus concorrentes horizontais (e de outros sites de busca de produtos como marketp/aces e
varejistas) por usuários procurando produtos.

28

Processo Administrativo n° 08012.006439/2009-65
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produtos consistente com a utilizada no caso Litrão, mesmo quando os rivais afetados
estão verticalmente relacionados ao representado:

•

Em California ComputerProducts v. IBM, os Representantes alegaram que a IBM
alterou a interface usada para conectar componentes periféricos ao seu
mainframe como forma de impedir que rivais a jusante ofertassem componentes
mais baratos compatíveis com a IBM`. O tribunal rejeitou a alegação,
entendendo que a IBM tinha o direito de redesenhar e melhorar seus produtos,
ainda que fazê-lo pudesse interferir com os negócios de seus concorrentes30.

•

Em C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, vendedores a jusante de refis de agulhas para
biópsias alegaram que a Bard alterou seu equipamento de biópsia de forma a
impedir a interoperabilidade com os produtos do Representante. O Tribunal
entendeu que a alteração de design do Representado não estava isento da
legislação antitruste e podia configurar uma violação, porque havia "provas
substanciais de que os reais motivos para que a Bard tenha alterado seu
equ1amento eram aumentar o custo de entrada para potenciais fabricantes de
agulhas refil, criar receios entre os médicos sobre o uso de agulhas não Bard, e
impedir o uso de 'imitações"".

•

Em Allied Orthopedic v. Tyco Healthcare, o Representado redesenhou seu
sistema de oximetria de pulso para incorporar um chio de memória que seus
rivais vendiam separadamente". Os vendedores ajusante dos sistemas genéricos
afirmaram que o novo design os impedia de interoperar. Essas alegações foram
rejeitadas com base na constatação de que a alteração permitiu à Tyco melhorar
seu sistema por meio da introdução de funcionalidades adicionais33 .

•

Em HDC Medical, Inc. v. Minntech Corp., o Representante afirmou que a Minntech
Corp. havia alterado o design de seu produto (uma máquina de reprocessamento

29

613 F.2d 727, 744 (9th Cir. 1979).

30

613 F.2d 727, 744 (9th Cir. 1979).

31

157 F.3d 1340, 1382 (Fed. Cir. 1998).

32

592 F.3d 991, 994 (9th Cir. 2010).

33

592 F.3d 991, 994-95 (9th Cir. 2010).
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de diálise) de forma a impedir o uso dos agentes de reprocessamento da
Representante. O Tribunal rejeitou a alegação com base em provas de que havia
justificativas comerciais legítimas para as alterações, que melhoraram a
segurança dos pacientes e o armazenamento de relatórios, apesar das
incompatibilidades com o produto da representante".
. A Federal Trade Commission dos Estados Unidos ("FTC") apresentou um caso
contra a Intel alegando que ela havia feito mudanças no design de seus produtos
para prejudicar rivais horizontalmente relacionados que produziam unidades de
processamento central ("CPUs") e concorrentes verticais que vendiam unidades
de processamento gráfico ("GPUs"). Alegou-se que a Intel teria redesenhado seu
compilador de software de forma que programas escritos nele teriam uma
performance mais lenta em computadores com CPUs não-Intel. A Intel teria ainda
deteriorado a qualidade da interface entre suas CPUs e as GPUs de rivais. O
acordo celebrado entre o FTC e a Intel aplicou o mesmo padrão de análise de
design de produtos independentemente de a alegação dizer respeito a um
mercado vertical ou horizontalmente relacionado. O acordo proibiu alterações
de design que (i) prejudicassem a performance de um produto vendido por um
concorrente, e (ii) não fossem justificadas por um benefício real para o produto
Intel em questão`.

22.

Por fim, em sua declaração arquivando a investigação contra o Google,

o FTC levou em consideração os elementos horizontais e verticais do caso. O FTC
ressaltou que o Google age como um concorrente horizontal para sites de busca
temática em determinadas categorias de busca: "embora sites de busca temática não

34

474 F.3d 543 (8th Cir. 2007).

35
Decision and Order, 7, In re Intel Corp., No. 9341 (FTC, 29 de outubro de 2010),
https://www.ftc.gov/sites/defa u tIfies/docu mentslcases/20 10/08/1 008O4intedo_0.pdf. ("Respondent shall
not make any engineering or design change to a Relevant Product if that change (1) degrades the
performance of a Relevant Product sold by a competitor of Respondent and (2) does not provido an actual
benefit to the Relevant Product sold by Respondent, including without limitation any improvement in
performance, opera tion, cost, manufacturability, reliability, compatibility, or ability to operate or enhance
the operation of another product; provided, however, that any degradation of the performance of a
competing product shall not itselfbe deemed to be a benefit to the Relevant Product sold by Respondent.
Respondent shall have the burden ofdemonstrating that any engineering or design change at issue complies
with Section V ofthis Order.").
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sejam substitutos integrais para ferramentas de busca geral, eles fornecem uma
alternativa ao Google para determinados tipos de busca"". Essa conclusão é consistente
com as provas trazidas pelo Google ao Cade de que os consumidores brasileiros veem
ferramentas de busca, marketplaces, varejistas e sites de comparação de preço
competindo por usuários que querem buscar e encontrar produtos online.

23.

Ao mesmo tempo, o FTC reconheceu que o caso também envolvia

aspectos verticais: "sites verticalmente relacionados alegaram que o Google promoveu
indevidamente seu próprio conteúdo temático por meio de alterações em sua página de
resultados de busca, como a introdução do 'Universal Search que exibiram de forma
proeminente os resultados temáticos de busca do Google em resposta a determinadas
buscas, incluindo buscas de produtos e busca loca!'. O padrão de análise de design de
produtos aplicado pelo FTC ao caso não criou nenhuma distinção entre esses aspectos:
"a questão central para nós foi determinar se o Google alterou seus resultados de busca
com o objetivo primário de excluir concorrentes atuais ou potenciais e inibir o processo
competitivo, ou se, por outro lado, o fez para melhorar a qualidade de sua busca e da
experiência do usuário como um todo" 37 .

24.

A decisão do Google de exigir que os resultados exibidos no Product

Universal e nos PLAs direcionem o usuário para uma página na qual ele possa adquirir o
produto anunciado foi uma decisão racional de design de produto, feita para beneficiar
os usuários e aumentar os retornos para os anunciantes. Como concluído pelo FTC: "os
documentos, declarações e evidências quantitativas que analisamos são altamente
consistentes com a conclusão de que o Google provavelmente beneficiou os
consumidores ao exibir de forma proeminente seu conteúdo temático na sua página de
resultados de busca"'.

36

In re Google Inc., File No. 111-0163, Statement of the Federal Trade Commisston Regarding Google's
Search
Practices
(3
de
janeiro
de
2013),
https://www.ftc.pov/sites/default/files/documents/public statements/statement-com mission -rega rding 000ales-search-oractices/1 301 O3brill0000lesearchstmt.odf.

37

Id

38
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25.

Esse é justamente o caso do presente processo. Ao lançar seus

resultados temáticos de produtos, o Google introduziu uma nova opção que em nenhum
momento eliminou as opções de exibição em sua página de resultados de busca que
todos os sites já tinham (como resultados orgânicos e anúncios de texto). Essas opções
prévias permanecem inteiramente disponíveis (inclusive para sites de comparação de
preços). Por conta disso, o Google respeitosamente entende que este, na verdade, é um
caso de design de produto, e não de discriminação ou de recusa de venda, como a ECommerce tenta apresentar ao Cade. Mesmo que a autoridade caracterize as mudanças
implementadas pelo Google em seus resultados de busca como tendo elementos
horizontais e/ou verticais, o mesmo padrão de análise de design de produto do caso
Lítrão seria aplicável ao caso.

26.

Inovações/melhorias em designs de um produto são uma parte

fundamental da concorrência no mérito (competition on the merits) (principalmente em
mercados do tipo zero-price, como o é do de busca onuine, no qual os players devem
competir, em geral, pela qualidade e diferenciação do serviço), sendo comportamentos,
inclusive, encorajados pela lei concorrencial`. Caso o regulador acabe por questionar, a
posteriori as tentativas de uma empresa de aprimorar seus próprios produtos, julgando,
por si só, quais decisões ela deveria ter tomado, isso pode resultar em imprevisibilidade
para o mercado, além de enfraquecer os incentivos que as empresas têm de inovar. Por
exemplo, caso o Cade concluísse que o Google está "favorecendo" seu próprio
subdomínio de compras em detrimento dos sites de comparação de preços, isso poderia
pressionar o Google a eliminar esse subdomínio, agora em detrimento dos
consumidores e da concorrência, bem como restringir a exibição de anúncios de
produtos apenas à página principal do Google Busca.

27.

Portanto, o Google novamente argumenta que o Cade deveria

desconsiderar as acusações da E-Commerce, visto que nenhum dos critérios do caso

A constituição Federal também garante às empresas a Liberdade de inovar e lançar seus próprios produtos
(art. 170).

39
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Lítrão foram preenchidos, e confirmar que suas mudanças de produtos foram melhorias
legítimas, protegidas pela lei concorrencial. De todo modo, mesmo que o Cade, ainda
assim, entenda ser necessário analisar o presente caso segundo padrões de análise
adicionais (i.e., segundo teorias de discriminação e de alavancagem), também restará
claro, em razão dos itens abaixo, que o Google agiu de forma legítima.

111.2 O GoogLe não praticou nenhum tipo de discriminação

28.

A E-Commerce alega que o Google favoreceu indevidamente o Google

Shopping em detrimento dos sites de comparação de preços, e que esse tratamento
mais favorável constitui um tipo de discriminação. De acordo com a E-Commerce, o
Google também não concedeu acesso indiscriminado aos PLAs (uma suposta "recusa de
contratar") ao restringir sua aquisição por meio de requisitos específicos. O Google,
contudo, não recusou a contratação ou estabeleceu condições injustificadas para
conceder acesso aos PLAs. Ainda, todos os requisitos aplicados estão alinhados com o
propósito para o qual o produto foi concebido e são isonômicos e não-discriminatórios.

29.

Primeiramente, os requisitos para comprar PLAs se aplicam de forma

Igual a todos os adquirentes/anunciantes, incluindo a exigência de que todos eles
forneçam informações sobre o produto sendo anunciado, como vendedor, modelo e
preço, bem como um link para uma página na qual o produto pode ser adquirido40. Isso
também se aplica a sites de comparação de preços (incluindo o Buscapé), que sempre
tiveram a possibilidade de comprar PLAs para os produtos que atendem a esses
requisitos. Em realidade, todas as páginas de produtos do Buscapé que ofereçam o seu
botão "Comprar", que permite aos usuários comprar diretamente no site Buscapé`, já se

40

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo, "Análise de Conduta do Google: inovação pró-competitiva ou ilícito
antitruste?", outubro de 2014 (doc. SEI n° 0012089); vide também Google Merchant Center Help Página,
Language and Currency Requirements for Product Data and Landing Páginas (visitado em 12 de outubro de
2016), https://support.qoocile.com/merchants/answer/160637?hl=en.

41

Vide Defesa do Google (dezembro de 2013), fls. 235-392 dos autos restritos, par. 247. A carta do sr. Luiz
Pessanha citada pela E-Commerce em sua representação confirma isso: o sr. Pessanha escreveu que "apenas
sites de varejistas em que é possível concluir a compra podem ter seus produtos no Shopping."
Representação da E-Commerce, fls. 1-94 dos autos públicos, par. 50 (grifos nossos).
19

gcataw.com.br

Gc4IL

VERSÃO PÚBLICA
qualificam para ser anunciados nos PLAs do Google. Os PLAs comprados pelo Buscapé
têm aparecido na página de resultados de busca do Google há meses".

30.

Em segundo Lugar, todos esses requisitos têm fortes justificativas

comerciais para sua adoção. É amplamente conhecido no mercado que o varejo onfine
é baseado em conveniência, e que adicionar etapas adicionais no caminho do usuário
para completar uma compra (como não direcionar o usuário que clica em um anúncio a
uma página na qual aquele produto pode ser adquirido) diminui sua intenção de
completar tal compra 43. Dessa forma, diminuir o número de etapas nesse percurso
melhora a qualidade geral da plataforma tanto para anunciantes quanto para usuários.

31.

Em terceiro Lugar, o argumento da E-Commerce é, em última

Instância, que o Google não deve melhorar seus resultados de busca a menos que seja
capaz de incorporar, de alguma forma, todos os sites capazes de fornecer resultados
semelhantes às ofertas exibidas nos PLAs. A E-Commerce não mencionou nenhum
precedente ou norma legal que suporte sua teoria de que uma empresa, mesmo uma
dominante, deve redesenhar seu produto de forma a disponibiliza-lo irrestritamente a
todos os potenciais compradores. Nenhuma outra plataforma de anúncios (redes de
televisão, jornais, rádios, revistas, fornecedores de outdoors, e diversos outros
distribuidores de anúncios) jamais foram submetidos a tal exigência. Todos eles têm seus

42

Vide Petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI n° 0516594), par. 133, captura de tela realizada
em 8 de outubro de 2017.

43

Nesse sentido, Um artigo publicado pelo Estadão destacou, no mesmo sentido, que "conveniência é o
fator mais relevante para o consumidor decidir comprar on-line: E-commerce: 3 dicas para melhorar o
processo
de
compra
da
sua
loja
virtual,
Estadão
(Mar.
9,
2017)

comra-da-sua-loja-virtual,70001693086. Ainda, um estudo realizado pela PYMTS mostrou que os usuários
têm maior probabilidade de completar uma compra quando precisam passar por menos etapas (quando há
menos diques a serem feitos): Vide Fewer clicks Rain More Dollars For Online Merchants, PYMNTS (Sept. 2,
2016), https://www.ymnts.com/checkout-conversion/201 6/checkout-conversion-online-merchants/. Mais
ainda, quando o Buscapé começou a vender produtos diretamente para os usuários, seu CEO destacou a
importância da conveniência nesse processo: "se os usuários costumavam realizar suas decisões com base
principalmente em preço, hoje em dia o que eles querem, mais do que tudo, é conveniência Emily Stewart,
Buscapé Introduces New Features, continues to Ride Brazit's E-commerce Wave, Pulso Social (28 de janeiro
de
2013),
httr://nulsosocia1.com/en/201 3/01 /28/Buscaé-introduces-new-features-continues-to-ridebrazils-e-commerce-wave/.
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próprios critérios, a maioria baseada na garantia de qualidade e conteúdo dos anúncios
exibidos. O Google não deve ser submetido a uma exigência diversa dessa.

32.

Em realidade, os precedentes do Cade já estabeleceram que o

tratamento discriminatório é ilícito apenas quando diz respeito a uma facilidade
essencial44, causa danos claros aos consumidores45 e a condição discriminatória não é
justificável por um propósito comercial legítimo46. Nenhuma dessas condições foi
satisfeita neste caso. Conforme explicado abaixo, os PLAs não são essenciais para que os
sites de comparação de preços sejam capazes de atuar no mercado, e a decisão do
Google de não vender PLAs a determinados sites não causou efeitos anticompetitivos
em nenhum mercado relevante. Conforme já mencionado nesta seção, a decisão do
Google de limitar os PLAs aos anunciantes que vendem o produto anunciado fez com
que os PLAs sejam mais úteis para os usuários, e assim tenham mais valor para os
anunciantes.

33.

Ademais, o pedido da E-Commerce de que o Cade determine ao

Google que redesenhe seu produto e implemente formatos novos e dedicados
reservados exclusivamente a sites de comparação de preços é incompatível com uma
teoria de discriminação ou mesmo de alavancagem, e confirma que as alegações da E-

44

lógica que permeia esse raciocínio é a seguinte: "Ao possuir o monopólio de um serviço essencial para
o funcionamento de outro mercado (dependente), em que esse agente também atua em regime de
competição com outras empresas, o monopolista é capaz de impor condições restritivas com o objetivo de
falseamento da concorrência, o que lhe confere poder de mercado também no mercado dependente." Vide
Processo Administrativo n° 08012.001099/1999-71 (Steel Placas Indústria e Comércio Ltda. v. Comepla
Indústria e Comércio and others); vide também Processo Administrativo n° 08012.006272/2011-57,
Tecnoguarda v. Proforte; Processo Administrativo n° 08012.009757/2009-88, Embraforte v. Rodoban;
Processo Administrativo n° 08012.007443/1999-17, SDE v. Terminal para Contêineres da Margem Direita
S.A., dentre outros.
45

Vide, e.g., Processo Administrativo n° 08012.006717/2000-46, Labo Cine v. Eastman Kodak ("mesmo que
houvesse essa discriminação de preços, não restou comprovado nos autos que o mercado de filmes
cinematográficos como um todo tenha sido prejudicado pela política de descontos da Eastman Kodak");
vide também Processo Administrativo n° 08012.001099/1999-71, Steel Placas Indústria e Comércio Ltda. v.
Comepla Indústria e Comércio and others; Processo Administrativo n° 08012.006899/2003-06, Instituto
Radiológico Bento Gonçalves v. Sociedade Dr. Bartholomeu TacchinL 1343.
46

Vide, e.g., Processo Administrativo n° 08012.002692/2022-73, SEAE v. Gasbol (conclusão, no caso, de que
a recusa de acesso durante os primeiros anos de uso da estrutura essencial era razoável para garantir a
recuperação dos investimentos); Processo Administrativo n° 08012.011690/1998-08, Javali Informatica v.
Telesp; Processo Administrativo n° 08012.005660/2003-19, 1031, Intermarítima Terminais v. Tecon Salvador.
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Commerce são, em realidade, sobre o design de produtos do Google (conforme
explicado acima), em benefício de seus próprios interesses individuais.

34.

Em quarto Lugar, tratar sites que não vendem produtos de forma

diferente de sites que vendem produtos é legítimo quando há justificativas prócompetitivas para trata-los de forma diferente (não constituindo, assim, tratamento
discriminatório ilegal). A "mera constatação de que determinado agente estaria
discriminando /..J é insuficiente para imputá-la ilegal, sendo necessário analisar a
conduta sob a regra da razão" 47. Neste caso, tratamentos diferentes são justificados pela
forma em que os anúncios de produtos funcionam: os usuários têm maior probabilidade
de comprar o produto quando são exibidos um anúncio específico de um único produto,
preço e vendedor ao realizarem uma busca. Para atingir esse objetivo, o Google precisa,
em geral, ter uma relação direta com o vendedor para garantir que os feeds(Le., os fluxos
de dados de preço, modelo, etc.) fornecidos para uma oferta de produto estejam
corretos. Esses requisitos não têm o objetivo de prejudicar o mercado, mas sim de
beneficiar os consumidores.

35.

A legislação não coloca sobre o Google o ônus de testar se há formas

alternativas de desenhar seu produto de forma a permitir que sites que não vendam
diretamente produtos adquiriram PLAs sem prejudicar a qualidade dos resultados como
um todo. Na realidade, não há nenhuma prova de que redesenhar os PLAs de forma a
permitir a exibição de anúncios genéricos (i.e., não específicos a uma oferta) ou de
anúncios que não permitam que a compra seja realizada aumentaria a performance dos
anúncios, tampouco de que melhoraria sua qualidade para os usuários. O fato de que
nenhum outro mecanismo de busca geral implementou um produto tal como o
idealizado pela E-Commerce fornece uma prova contundente de que essa ideia não
beneficiaria os usuários.

36.

De toda forma, como explicado pelo Google em sua resposta ao ofício

n° 2.051/2018, o Google testou no passado um programa que permitiria aos sites de
47

Processo Administrativo no 08012.003541/2000-71, Campina Grande Industrial v. Trikem S.A., 3498; vide
também Processo Administrativo n° 08012.001099/1999-71, Steel Placas v. Comepla, 1040.
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comparação de preços comprar PLAs para ofertas que aparecem em suas páginas sem a
exigência de obtenção de consentimento prévio do vendedor do produto para tal. Um
teste beta realizado nos EUA em 2012 permitiu que os sites de comparação de preços
participantes submetessem feeds de dados para quaisquer ofertas de seus sites. Esses
feeds estavam sujeitos aos mesmos requisitos que os PLAs adquiridos pelos demais
anunciantes, exceto que os sites de comparação de preços podiam utilizar um link que
direcionasse o usuário de forma invisível ao site do site de comparação de preços, e logo
em seguida redirecionasse ao site do varejista (de forma que o site de comparação de
preços pudesse registrar o dique e cobrá-lo do varejista). Assim, da perspectiva do
usuário, a experiência seria igual à experiência de um PLA adquirido pelo vendedor do
produto.

37.

O teste beta realizado nos EUA não obteve sucesso. [ACESSO

RESTRITO].

38.

Para além dessas mudanças imperceptíveis trazidas pela participação

dos sites de comparação de preços sem o consentimento dos varejistas, [ACESSO
RESTRITO].

Adicionalmente, o Google já apontou falhas sérias nas propostas de

39.

remédios da E-Commerce, demonstrando que elas seriam prejudiciais aos usuários e ao
mercado em geral. As razões para isso são, em síntese, as seguintes:

. Os consumidores não vão se beneficiar caso os sites de comparação de preços
possam colocar anúncios para ofertas de outros vendedores e/ou PLAs
"genéricos":
o

Conforme explicado acima, o Google já testou essa abordagem nos EUA,
e constatou que ela criava confusão e frustração substanciais entre os
varejistas, ao passo que retornava benefícios irrelevantes para os usuários.
A experiência do Google com o design de resultados de busca e com ecommerce indica que tais anúncios seriam de menor relevância para os
usuários, e diminuiriam a qualidade dos PLAs como um todo.
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. Os consumidores não irão se beneficiar da exibição de uma caixa de produtos
separada dentro da página de resultados de busca do Google, exclusiva para sites
de comparação de preços:
o

A E-Com merce sugeriu exigir que o Google exiba resultados de sites de
comparação de preços de forma separada em sua página de resultados
de busca` (como resultados separados dentro dos resultados orgânicos,
ou em uma caixa separada análoga à que contém os PLAs).

o

Exibir resultados de sites de comparação de preços de forma separada
dentro dos resultados orgânicos iria recriar o mesmo tipo de confusão
que levou o Google a encerrar o Product Universal e usar apenas PLAs
para exibir ofertas de produtos em suas páginas de resultados de busca.
Além disso, os PLAs são pagos, e assim devem ser exibidos no topo da
página juntamente com os anúncios, separados dos resultados orgânicos.
Se a participação dos sites de comparação de preços nesse novo formato
de resultados fosse paga, eles não poderiam ser inseridos juntamente
com os resultados orgânicos porque isso iria confundir os usuários. Se o
Google fosse forçado a fornecer esse formato dedicado de forma gratuita
aos sites de comparação de preços, isso constituiria uma vantagem
indevida para eles.

o

Uma caixa separada para os anúncios dos sites de comparação de preços
significaria encher as páginas de resultados de busca do Google com um
único tipo de resultado, enquanto ofertas de marketplaces, varejistas,
sites de avaliação de produtos e outros tipos de resultados seriam
ofuscados. Os algoritmos do Google foram concebidos para ranquear
resultados com base em sua relevância e qualidade; não há motivos pelos
quais um site de comparação de preços exibido no fim da página deveria
receber uma caixa separada para seus resultados, mas um varejista ou
marketp/ace exibido acima dele não o fosse. Essa solução ainda criaria
novos problemas legais para o Google, que poderia ser acusado de

48

Petição da E-Commerce de 10 de maio de 2014 (fis. 1693-1740 dos autos púbbcos), par. 154; Petição da
E-Commerce de 10 de maio de 2012 (fi. 954), paras. 68-71 e Anexo 11; Petição da E-Commerce de 5 de
setembro de 2017 (doc. SEI n°0382866), par. 34.
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"favorecer" sites de comparação de preços ou "discriminar" contra
varejistas e marketplaces. Ainda, uma página de resultados repleta de
caixas para cada sites de comparação de preços seria inviável e
transformaria a página de resultados de busca do Google em um grande
painel de anúncio para sites de comparação de preços.

40.

Por fim, a E-Commerce não foi capaz de demonstrar que os PLAs

promoveram indevidamente o Google Shopping. O Google, por outro lado, demonstrou
que os PLAs não podem ser considerados um site de comparação de preços, e que os
próprios usuários procuram o Google Shopping.

41.

Diferentemente das funcionalidades oferecidas por sites de

comparação de preços (conforme explicado abaixo), os resultados relativos a produtos
na página de resultados do google.com não se qualificam como comparadores de
preços. Por exemplo, os PLAs não são ordenados por preço e não oferecem
funcionalidades para filtrar ou organizar os resultados49. Em vez disso, os PLAs são
ordenados com base em uma combinação da qualidade da oferta exibida e do lance
oferecido pelo anunciante. Os únicos diques nos PLAs que poderiam potencialmente
beneficiar um "site de comparação de preços do Google" são os diques no "header" e
"ver tudo" que direcionam ao subdominio do Google Shopping. [ACESSO RESTRITO]

42.

Os dados comprovam que a vasta maioria do tráfego para o

subdominio do Google Shopping é recebido do link no [ACESSO RESTRITO], que a ECommerce nunca alegou que fosse anticompetitivo.5° [ACESSO RESTRITO]. Em vez
disso, os usuários clicam no link do "toolbelt", indicando que estão indo ao Google
Shopping porque sabem que ele fornece resultados de alta qualidade.

A Nota Técnica de instauração parece reconhecer essa inconsistência, afirmando que "a comparação de
preços oferecida no Google Buscas é extremamente Limitada e [.1é ranqueada por um critério de Leilão)."
Processo Administrativo n° 08012.010483/2011-94, Nota Técnica n° 349/2013 (fls. 1303 e seguintes dos
autos), par. 127.

49

° Petição do Google de 19 de janeiro de 2018 (doc. SEI n° 0433506), par. 36; LCA Consultores, "PLAs e
competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI n°0422375), par. 2.1.
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43.

Ainda, embora a E-Commerce alegue com frequência que o Google

Shopping esteja sendo favorecido pelo Google como seu "site de comparação de
preços" (o que não é o caso), suas alegações em realidade dizem respeito ao Product
Universal e aos PLAs. Nenhum deles, contudo, é equivalente ao subdominio do Google
Shopping, mas sim um resultado temático mais amplo, que é exibido na primeira página
de resultados de busca (às vezes incluindo, por exemplo, PLAs) que não oferece uma
funcionalidade de comparação de preços". Em outras jurisdições (e.g., Canadá), o
Google exibiu PLAs por muitos anos antes do lançamento do subdomínio do Google
Shopping. Portanto, deve ser estendida a eles (e não apenas ao subdomínio do Google
Shopping) a constatação de que o Google não está discriminando contra rivais ao exibir
em sua página de resultados de busca um único resultado temático (Product
Universal/PLAs). Ao fazer isso, o Google não está favorecendo seu suposto site de
comparação de preços, mas sim melhorando sua página de resultados de busca como
um todo.

44.

Portanto, é evidente que o Google não cometeu nenhuma conduta

d isc rim in ató ria.

111.3 ALavancagem: não há um mercado Limitado a sLtes de comparação de preço
sobre o quaL o GoogLe poderia ter se "aLavancado"

45.

A alegação da E-Commerce de que o Google esteja alavancando um

suposto poder de mercado na busca geral sobre um mercado de sites de comparação
de preços é desprovida de qualquer base factual ou legal. Seis principais pontos trazidos
ao longo dessa investigação contestam essas alegações:

•

Quando um usuário busca um produto no Google, ele pode encontrar a resposta
que está procurando em qualquer parte da página de resultados de busca do
Google: resultados orgânicos, anúncios de texto ou PLAs. A página, portanto, não
pode ser separada em pequenos pedaços diferentes, cada um com um propósito

51

Mchael A. Salinger, 'A Busca Geral é um Produto Único, Distinto da Busca Temática?", abril de 2018 (doc.
SEI no 0466553), par. III.
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especifico; em realidade, a página como um todo é um único produto que o
Google oferece a seus usuários.
o

Mais ainda, deve-se notar que os PLAs (anteriormente, Product Universal)
não são equivalentes ao subdomínio do Google Shopping, mas sim uma
parte da página de resultados de busca do Google.

o

O Product Universal e os PLAs devem ser tratados como parte da página
de resultados de busca, que é um único produto. Conforme observado
pelo prof. Salinger: "[P]raticamente todos os produtos finais são
compostos de componentes que também são vendidos separadamente,
mas somente esse fato, isoladamente, não permite concluir que o
produto final seja, juridicamente, composto por mais de um produto
separado." 52 Considerando que nenhum usuário procura apenas por links
azuis sem o resto da página, e que nenhum mecanismo de busca fornece
resultados desse tipo, a página de resultados de busca do Google.com.br
é análoga a um smartphone, que contém diferentes componentes como
uma câmera, assistente digital e calculadora.

o

Tanto a página de resultados de busca do Google.com.br quanto o
smartphone são um único produto para fins de análise concorrencial, uma
vez que não há uma demanda separada pelo produto "desconstruído".

. Embora a relação entre a página de resultados de busca do Google e os sites da
E-Commerce (como o Buscapé) possa envolver alguns aspectos verticais, eles são
antes de tudo concorrentes por usuários que estejam procurando produtos
online53.
. Cerca de [ACESSO RESTRITO] no Google Shopping vem de usuários que
voluntariamente vão atrás do subdomínio, mesmo quando os PLAs não são
exibidos, comprovando uma clara preferência do usuário e não induzida por
"alava ncagem"54

52

Michael A. Salinger, "A Busca Geral é um Produto Único, Distinto da Busca Temática?", abril de 2018 (doc.
SEI no 0466553), III.
53

Slides n°7 dos Docs. 20 e 21 da petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI no 0516602).

54

Petição do Google de 19 de janeiro de 2018 (doc. SEI n° 0433506), par. 36; LCA Consultores, "PLAs e
competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI n°0422375), par. 2.1.
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. Se o Google não fornecer resultados de produtos de alta qualidade, os usuários
Irão começar suas próximas buscas em outro site (os custos de troca entre sites
são mínimos). Não há nenhuma prova nos autos capaz de demonstrar como a
capacidade do Google, enquanto mecanismo de busca, de responder a buscas
por informação em geral (sem intenção de compra) o tornam capaz de aumentar
sua participação de mercado em buscas por produtos, tampouco como isso
acabaria por impossibilitar que sites de comparação de preços concorram com o
Google para ser o ponto de partida para usuários buscando por produtos.
. Os usuários não são forçados a clicar nos PLAs e não lhes é cobrado nenhum
preço por utiliza-los, o que vai de encontro a uma alegação típica de
"alavancagem" (na qual o consumidor é forçado ou induzido pelo agente a
adquirir, aceitar ou usar um produto que não quer como forma de poder adquirir
um produto que era anteriormente vendido separadamente, o que difere de
forma central deste caso, no qual os usuários não são forçados a clicar nos PLAs
para poderem usar o Google Busca)`.
. A E-Commerce não foi capaz de apresentar nenhum princípio legal para embasar
sua alegação de que o design de um produto seja, por si só, uma base adequada
para uma alegação de alavancagem.

46.

Por fim, a solução usual para uma alegação de alavancagem seria que

o Google parasse de alavancar, ou seja, parasse completamente de exibir PLAs em suas
páginas de resultados de busca. A E-Commerce, contudo, não contesta a exibição dos
PLAs por si só, solicitando em vez disso que o Cade lhe conceda acesso ao produto do
Google (ou a outro produto com arquitetura semelhante, dedicado apenas a seus
resultados), enfatizando que subjacente às suas alegações há uma presunção de que o

55 Vide Ato de concentração no 08700.009465/2014-54, Requerentes: Monts Holdings S.A., Terminal de
Cargas de Sarzedo Ltda e Terminal de cargas de Paraopeba Ltda., Nota Técnica do DEE, par. 6 (Para que a
hipótese de leverage de barganha seja crive[, é fundamental que o controle das operações do terminal TCS
possa ser manipulado a ponto de exercer algum efeito de gargalo (essential facility) aos usuários, pois é a
existência de tal gargalo que justificaria a necessidade de uma barganha nos moldes aqui discutidos e
apresentados."); vide também Processo Administrativo n° 08012.006272.2011-57, Tecnoguarda v. Proforte,
voto do Conselheiro-Relator, p. 10; Processo Administrativo n° 08012.001099/1999-71, Steel Placas Indústria
e Comércio Ltda. v. Comepla Indústria e Comércio e outros, voto do Conselheiro-Relator.

28

gcataw.com.br

G C44

VERSÃO PÚBLICA
acesso aos resultados de produtos do Google seja essencial para sua capacidade de
concorrer.

111.4 O GoogLe não é uma faciLidade ou insumo essenciaL: os sites de comparação
de preços têm acesso razoáveL à sua página de resuLtados de busca

47.

A E-Commerce tenta confundir o Cade alegando que o Google é um

"insumo essencial" em vez de uma "facilidade essencial". A E-Commerce, contudo, não
pode tentar driblar a doutrina da essencial facility meramente usando um nome
diferente para a mesma conduta. A jurisprudência do Cade reconhece que o resultado
que a E-Commerce busca - forçar o Google a lhe conceder acesso aos PLAs, nos termos
ditados pela autoridade - é um remédio que somente se sustenta legalmente caso o
Google seja considerado essencial para que os sites de comparação de preços sejam
viáveis. Se o tráfego proveniente do Google (dado que outras fontes de tráfego estão
amplamente disponíveis e os sites de comparação de preços continuam a ter sucesso
mesmo após muitos anos), os sites de comparação de preços estão apenas querendo
uma solução mais conveniente. A lei de defesa da concorrência não deve ser usada para
meramente facilitar as condições para que sites de comparação de preços consigam
alguns diques adicionais.

48.

Diversas provas demonstram que o Google não é, de nenhuma forma,

essencial para os sites de comparação de preços. Esses sites são capazes de atrair tráfego
e oferecer serviços aos usuários sem acesso aos PLAs, da forma que vêm fazendo
satisfatoriamente durante os últimos sete anos.

49.

Os sites de comparação de preços são capazes de atrair tráfego de

usuários por outras fontes além do Google, tais como aplicativos em dispositivos móveis,
acesso direto, referências de outros sites, e diversas estratégias de marketing, incluindo
a publicidade tradicional. Até mesmo a E-Commerce reconhece que cerca de metade de
seu tráfego vem de fontes outras que não o Google56. O Zoom, que cresceu rapidamente

56

Petição da E-Commerce de 7 de fevereiro de 2012, paras. 114, 116 (fis. 316-372 dos autos públicos). Esse
dado é consistente com dados do Similarweb: [ACESSO RESTRITO].
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para se tornar o segundo maior site de comparação de preços brasileiro, recebeu mais
de [ACESSO RESTRITO]. Os resultados de produtos do Google não impactaram as
opções anteriormente disponíveis para que os sites de comparação de preços atraiam
tráfego, que continuam inteiramente disponíveis. O novo design do Google criou mais
opções para os usuários sem interferir com os canais promocionais existentes
anteriormente.

50.

Mesmo presumindo que tráfego da busca do Google seja essencial aos

sites de comparação de preços, a acusação não é de que o Google tenha negado acesso
integral a tráfego de seu mecanismo de busca. Os sites de comparação de preços sempre
foram exibidos nos resultados orgânicos do Google e nos resultados pagos do AdWords,
de forma que o Google continua a enviar quantidades substanciais de tráfego para os
sites de comparação de preços.

51.

Para que as alegações da E-Commerce se sustentem, ela teria que

demonstrar que acesso aos PLAs ou a anúncios com fotos são essenciais para sua
viabilidade, e não apenas uma conveniência ou um benefício adicional. Entender de
forma diversa seria dizer que a intervenção concorrencial éjustificada para simplesmente
aumentar a capacidade dos rivais de concorrer por meio de um auxílio com um pouco
de tráfego extra. Os sites de comparação de preços claramente não são capazes de fazer
essa demonstração.

52.

Esses sites têm acesso razoável às páginas de resultados de busca do

Google e não podem alegar de nenhuma forma plausível que acesso a um espaço
específico da página seja essencial para a viabilidade de seu negócio, especialmente
quando esse espaço corresponde a apenas uma fração muito pequena dos diques na
página e outras fontes (como resultados orgânicos) correspondem à vasta maioria dos
resultados. Portanto, mesmo assumindo que o Google esteja reservando a melhor parte
de sua página de resultados de busca para seu próprio site de comparação de preços,
isso é irrelevante da perspectiva concorrencial - os sites de comparação de preços
continuam a ter acesso a diversas alternativas de tráfego, incluindo os resultados
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orgânicos e anúncios de texto do Google, de forma que o tráfego extra proveniente dos
PLAs é conveniente, mas não indispensável.

Essas alternativas se provam efetivas ao se constatar que, mesmo após

53.

o lançamento do Product Universal e dos PLAs, o tráfego orgânico dos sites de
comparação de preços continuou a crescer (vide seção Erro! Fonte de referência não
encontrada., abaixo). Portanto, o Google já oferece aos sites de comparação de preços
acesso razoável às suas páginas. Enquanto a E-Commerce alega que o tráfego do Google
é "essencial", o tráfego orgânico e pago do Google para os sites de comparação de
preços permaneceu inalterado pelos últimos sete anos. A E-Commerce não forneceu
nenhuma prova para fundamentar sua alegação de que acesso aos PLAs seja "essencial"
para que os sites de comparação de preços sejam capazes de concorrer no mercado.

111.5 Independentemente do enquadramento LegaL aplicado, o GoogLe tem
justificativas legítimas para suas práticas

54.

O Google lançou os PLAs para melhorar a qualidade de seus resultados

de busca para os usuários que procurassem por produtos. O Google o fez ao melhorar
seu serviço de busca geral em um contexto que a Amazon era seu maior concorrente
nos EUA. Como os marketplaces estavam se tornando cada vez mais populares e os
usuários estavam começando a se dirigir diretamente a eles para buscar por produtos, o
Google se concentrou em melhorar sua página principal de resultados de busca para
que os usuários fossem ao Google e não à Amazon para fazer buscas por produtos. No
Brasil, os resultados de produtos do Google beneficiaram os usuários e os anunciantes,
um fato que foi confirmado pelos testes pré e pós-lançamento realizados, que
demonstraram que os usuários acharam o Product Universal útil.57 A taxa de diques
("click-through rate") aumentou ao longo do tempo, ao passo que as impressões

57 Vide Petição do Google de 12 de outubro de 2013 (fts. 1502-1503 dos autos públicos), 11.13; Michael A.
Salinger & Joanna TsaL "Análise Antitruste das Alegações da E-commerce contra o Google," 21 de agosto
de 2017 (doc. SEI n°0382661), paras. III, V.
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permanceram estáveis ou diminuíram, contradizendo qualquer alegação de que o
Google estivesse ativando a exibição do Product Universal de forma agressiva.58

Esses benefícios podem ser ainda confirmados pela preferência dos

55.

usuários, na forma de diques crescentes para os PLAs: caso esses resultados fossem de
baixa qualidade, e o Google estivesse promovendo-os de forma indevida tal como
alegado pela E-Commerce, o padrão esperado de tráfego refletiria um aumento agudo
seguido por uma queda igualmente aguda conforme os usuários aprendessem que os
resultados eram de baixa qualidade e deixassem de clicar neles. Contudo, dados de
tráfego provam [ACESSO RESTRITO], mostrando que os usuários procuram o Google
Shopping mesmo quando os PLAs sequer são exibidos59 .

O fato de que as alterações feitas nos resultados temáticos de produtos

56.

do Google são legítimas pode ainda ser comprovado pelo fato de que outros
mecanismos de busca geral, como a Microsoft, introduziram mudanças semelhantes
desde pelo menos 2001. Caso essas alterações não tivessem justificativas comerciais
legítimas e fossem realizadas com o único propósito de explorar uma posição dominante
e prejudicar os consumidores, tal como alegado pela E-Commerce, agentes não
detentores de posição dominante não teriam um incentivo para introduzir uma
arquitetura semelhante a seus próprios resultados. A realidade, contudo, mostra que
Introduzir resultados temáticos de produtos a páginas de resultados de busca geral
beneficiam usuários e anunciantes.

IV. A CONDUTA DO GOOGLE NÃO PRODUZIU EFEITOS REAIS OU POTENCIAIS

IV.1 Sites de comparação de preços não sofreram nenhum dano após o
Lançamento dos PLAs

58

Vide LCA Consultores, "PLAs e competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI n°
0422375), par. 1.1.
59 Petição do Google de 19 de janeiro de 2018 (doc. SEI n° 0433506), par. 36; LCA Consultores, "PLAs e
competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI n°0422375), par. 2.1
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57.

Diferentemente do que a E-Commerce alega, o tráfego originário do

Google para os sites de comparação de preços, após a introdução do Product Universal
e dos PLAs, continuou a crescer por anos. Qualquer queda que os sites de comparação
de preços, como o Buscapé, possam ter sofrido recentemente é explicado de forma mais
satisfatória por pressões do próprio mercado, como novos entrantes recebendo um
aumento de tráfego considerável durante o período da investigação.

58.

Não há nenhuma evidência de nexo causaL entre uma suposta

queda no tráfego dos sites de comparação de preços e as mudanças de design do
Googte. O fundamento da teoria do dano da E-Commerce consiste na alegação de que
o Product Universal e os PLAs teriam causado uma queda no tráfego orgânico que
impediria sites de comparação de preços de competirem de forma efetiva. [ACESSO
RESTRITO].

59.

Conforme reconhecido pelo Cade em diversos precedentes, a

evidência de que o representante teria obtido um melhor posicionamento ao longo da
investigação demonstra que a prática contestada não é ilegal`. Ainda, a alegação da ECommerce de que teria sido forçada a realizar "vultosos investimentos" nos anúncios de
texto do Google, incorrendo em valores mais altos de CPC, supostamente para
compensar o tráfego orgânico perdido com a introdução do Product Universal e dos
PLAs, não procede61. [ACESSO RESTRITO].

60.

Com relação às análises quantitativas apresentadas pela E-Commerce,

é importante que se tenha clareza de que correlação não é o mesmo que causalidade;
as estatísticas utilizadas pela E-Commerce indicam relações entre as variáveis analisadas
e não causalidade. Portanto, afirmações como a de que o aumento do investimento em

60

Processo Administrativo 08012.006450/2000-97 (Pepsico&Cia v. Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
e Spal Indústria de Refrescos S.A.); vide também voto do conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado's - pp. 1-3;
PA n. 53500.000502/2001 Telet S.A. v. Celular CRT S.A. (as provas não dão respaldo a uma denúncia de
conduta anticompetitiva se o Market share da representante cresceu e o da representada caiu); voto do
conselheiro-relator Eduardo Pontual Ribeiro - pp. 14-15; PA n. 08012.006450/2000-97 Pepsico&Cia v.
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. e Spal Indústria de Refrescos S.A.
61

Petição da E-Commerce de 10 de maio de 2014 (fls. 1693-1740 dos autos públicos), paras. 44-46; vide
também Representação da E-Commerce, fls. 1-94 dos autos públicos, par. 155.
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AdWords levou ao aumento do tráfego orgânico não são verdadeiras. [ACESSO
RESTRITO]. Não é possível dizer que uma causou a outra: o Google reitera que seus
algoritmos não consideram investimento em AdWords para estabelecer as impressões
dos links nos resultados orgânicos. As políticas do Google não permitem pagamento
para os sites garantirem melhor posicionamento nos resultados da busca orgânica.
Nenhum site deve esperar que o aumento dos gastos com tráfego pago proveniente do
Google resulte em aumento do seu tráfego orgânico.

61.

É importante destacar que, como demonstrado anteriormente pela

LCA62, a E-Commerce adotou uma estratégia de marketing agressiva quando comparada
a outros sites [ACESSO RESTRITO]. Por fim, cabe destacar também que a LCA
protocolou três análises ao longo da instrução deste caso e todas elas deixam claro que
não houve efeito negativo para os usuários da ferramenta Google, tampouco para os
anunciantes.

62.

A queda no tráfego do Bondfaro não foi de nenhuma forma

relacionada ao Product UniversaL ou aos PLAs. A E-Commerce destacou quedas de
tráfego do Bondfaro, Jacotei, e Zura, ao mesmo tempo que ignorou o sucesso do
Buscapé e do Zoom63. Não há correlação entre a queda no tráfego para esses sites e o
lançamento do Product Universal ou dos PLAs`. [ACESSO RESTRITO]. A queda
repentina de tráfego sentida pelo Bondfaro foi devida [ACESSO RESTRITO]. Essa queda
não teve relação com o Product Universal ou com os PLAs, e não há indicativos de que
algum outro site de comparação de preços tenha sofrido uma queda semelhante.

62

Parecer intitulado 'Não há evidências de efeitos exclusionários associados ao lançamento do Product
Universal nas análises quantitativas apresentadas pela E-Commerce". Petição do Google de 10 de outubro
de 2018 (Doc. SEI n° 0535520).

63

Petição da E-Commerce de 5 de setembro de 2017 (doc. SEI n°0382866), par. 16; Petição da E-Commerce
de outubro de 2015 (doc. SEI no 0124106), comentário n. 7 da FA Consultoria Econômica.

64

Petição do Google de 12 de outubro de 2013 (fls. 1502-1503 dos autos públicos), par. IVA; LCA
Consultores, "Google busca e os anúncios de listagem de produtos: Evidências econômicas indicando
ausência de danos no Brasil," abril de 2015 (doc. SEI n°0012089), par. 12; Slides n° 7 dos Docs. 20 e 21 da
petição do Google de 23 de agosto de 2018 (doc. SEI n° 0516602), slides 5-6.
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63.

Padrões recentes de tráfego do Buscapé são cLaramente

exphcados por pressões normais do mercado. A E-Com merce tem enfatizado quedas
de tráfego para o Buscapé começando aproximadamente dois a três anos após o
primeiro lançamento dos PLAs no Brasil, mas não há razão para associar essa queda aos
PLAs`. A má administração do próprio Buscapé, falha em adequadamente integrar seus
negócios (o Bondfaro foi adquirido em 2006, mas foi eventualmente visto como um
"Investimento desnecessário""), e a reação lenta a forças do mercado que estavam
evoluindo para o modelo de marketplace, e não qualquer ação do Google, são as causas
mais prováveis de quaisquer dificuldades que o Buscapé acredite ter sofrido67. O CEO
atual do Buscapé, Sandoval Martins, afirmou que o Buscapé descobriu estar "parado no
tempo' porque precisou "reescrever toda a tecnologia" para seu serviço principal de
comparação de preços. sites de e-commerce brasileiro têm cada vez mais se concentrado
em um modelo de marketplace para atender à demanda dos usuários por uma
experiência mais ágil de compras. Uma análise comparativa entre os sites de varejistas e
marketplace é elucidativa: sites que fizeram a transição para o modelo de marketplace
mais cedo têm tido uma performance muito melhor do que aqueles que o fizeram mais
tarde, ou ainda não o fizeram68. O Buscapé não lançou seu marketplace até 2017.

64.

Contrariamente às aLegações da E-Commerce, sites de comparação

de preços não perderam visibiLidade. Não conseguindo demonstrar nenhum tipo de
queda efetiva em seu tráfego, a E-Commerce decidiu, então, utilizar uma métrica
publicada pela empresa de análises Search Metrics: métrica particular conhecida como
"visibilidade"69. Essas métricas tentam parecer convincentes, mas são, na verdade,

65

Petição do Google de 19 de janeiro de 2018 (doc. SEI no 0433506), par. 27. Particularmente, o Zoom não
sofreu uma queda parecida. A E-commerce não ofereceu nenhuma explicação para justificar porque a
introdução dos PLAs teria um resultado diferente sobre o Buscapé em relação a outros sites de comparação
de preços.
66

Ralphe ManzoniJr., Istoe Dinheiro, "Sem Romero Rodrigues, para onde caminha o Buscapé?," 29 de março
de 2017, https://www.istoedinheiro.com.br/sem-romero-rodriQues-para-onde-caminha-o-Buscapé/.

67

Vide Petição do Google de 19 de janeiro de 2018 (doc. SEI n° 0433506), paras. 16-18.

68

LCA Consultores, "PLAs e competição na busca por compras", 15 de dezembro de 2017 (doc. SEI no
0422375), par. 3.2.

69

Essas métricas de "visibilidade" são baseadas em um conjunto de componentes não definidos de forma
precisa, ponderados por uma metodologia que tampouco é divulgada ao público.
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totalmente alienadas da realidade. De forma relevante, destaca-se que [ACESSO
RESTRITO]. Isso mostra claramente que o Google não promoveu uma demoção focada
em sites de comparação de preços, e que qualquer mudança na "visibilidade" deve ser
consequência de fatores outros que não o ranqueamento nos resultados orgânicos do
Google70.

IV.2 Não pode haver uma constatação de dano "potenciaL" após sete anos de
investigação

65.

A E-Commerce argumenta que o Google deveria não apenas ser

condenado com base em um suposto dano efetivo ao mercado (inexistente, como acima
mencionado), mas também por sua potencialidade. Contudo, após 7 anos de
investigação, nem ao menos haveria algum dano "potencial" para ser analisado.

66.

O Cade já decidiu que a "demonstração de efetiva potencialidade de

efeitos anticompetitivos no mercado, com potenciais danos aos consumidores"71 é
necessária para se condenar um representado com base em uma análise de
potencialidade. Ainda, em outros precedentes do Cade, também se concluiu que a
responsabilização baseada em efeitos potenciais é inapropriada quando diante de
evidências substanciais de mercado relativas a efeitos reais. Isso é coerente com a prática
antitruste internacional: há um consenso entre autoridades internacionais de que casos
de conduta unilateral exigem uma avaliação cuidadosa quanto a efeitos específicos.

67.

Também nesse sentido, precedentes do Cade constantemente

demonstram que, quando tais evidências de mercado sobre efeitos concorrenciais já
estão disponíveis, haveria um ônus ainda maior para se construir uma teoria bastante
detalhada e forte de teoria do dano caso fosse baseada em efeitos potenciais72. Se a

70

[ACESSO RESTRITO].

71

Voto do conselheiro Carlos E. J. Ragazzo no Processo Administrativo no 08012.006439/2009-65
(Representante: Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE e cervejaria Kaiser S.A, Representada: companhia
de Bebidas das Américas -AMBEV), par. 15, página 870 dos autos.

72

Voto vencedor do conselheiro Luiz Fernando Rigato Vasconcellos, Processo Administrativo no
53500.000502/2001 (Representante: Telet S.A. Representada: celular CRT S.A): "Em processo administrativo,
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suposta prática anticompetitiva foi integralmente implementada sem, contudo, produzir
nenhum efeito negativo, não haveria motivo para condená-la apenas porque poderia,
em tese, ter produzido algum efeito. Os extensos autos do presente caso contêm
diversas evidências contradizendo cada uma das mutáveis teorias de dano da ECom merce. Por exemplo:

. Em 2011, a E-Commerce alegou que o Buscapé e o Bondfaro tinham sofrido dano
na forma de (1) perda de tráfego proveniente do Google, e (2) custos mais altos
para anúncios do AdWords73 e que esse dano poderia se estender para outros
sites de comparação de preços`. Em sua resposta de fevereiro de 2012 à
manifestação preliminar do Google, a E-Commerce prometeu que "novas provas"
seriam apresentadas para mostrar um "risco grave" de sua eliminação do
mercado75. Essas novas evidências, é claro, nunca foram materializadas.
o

Em 2013, a defesa do Google trouxe diversas provas refutando as
alegações da E-Commerce, mostrando que o tráfego para os sites de
comparação de preços, incluindo o Buscapé, havia crescido de forma
marcante desde a introdução do Product Universal76.

. A E-Commerce ignorou todas a extensas provas de ausência de queda de tráfego
apresentadas pelo Google (provavelmente em razão da ausência de reposta para
tal), e passou à alegação de que o tráfego teria caído se não houvesse "vultosos
Investimentos" em anúncios de texto77

o ônus da prova é da autoridade. No caso, esse ônus é ainda maior visto que, dado o tempo de duração do
processo o resultado obtido indica que o fechamento de mercado não produziu efeitos.".
73

Representação da E-Commerce, fls. 1-94 dos autos públicos, par. 152.

" Representação da E-Commerce, fls. 1-94 dos autos públicos, par. 155
75

Petição da E-Commerce de 10 de fevereiro de 2012 (fls. 316-598 dos autos públicos), par. 123. Em sua
petição de agosto de 2012 solicitando a aplicação de uma medida preventiva (fts. 970-1017 dos autos
públicos), a E-Commerce repetiu suas alegações de que o tráfego para o Buscapé e o Bondfaro havia caído
em consequência do Product Universal, e que os custos por dique dos anúncios haviam aumentado. A ECommerce novamente especulou que outros sites de comparação de preços "muito provavelmente" sentiam
os mesmos efeitos; vide petição da E-Commerce de 10 de agosto de 2012, (fls. 970-1017 dos autos públicos),
paras. 57-70.

76

Petição do Google de 12 de outubro de 2013 (fls. 1502-1503 dos autos públicos), par. IV.A

77

Petição da E-Commerce de 10 de maio de 2014 (fls. 1693-1740 dos autos públicos), paras. 44-46.
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Em resposta a essa nova alegação, o Google então trouxe uma análise
feita pela LCA demonstrando que o tráfego orgânico para os sites de
comparação de preços havia aumentado (e o tráfego pago apenas
acrescentou ainda mais tráfego) ao longo da investigação do Cade, e que
aumentos no custo por dique dos anúncios, que poderiam ter sido
sentidos pela E-Commerce, eram na verdade consequência de sua própria
estratégia (voluntária) de lances nos leilões78. Isso ficou muito claro.

68.

O Cade não deve seguir as teorias constantemente mutáveis da E-

Com merce sobre as formas em que os produtos do Google poderiam produzir um efeito
negativo sobre o mercado e avaliar esse caso com base nas provas reais de mercado".
Uma decisão baseada em efeitos potenciais neste caso - em que há um extenso registro
de desenvolvimentos de mercado por mais de sete anos - praticamente eliminaria
qualquer limite na atuação da autoridade e impossibilitaria aos agentes privados que
avaliassem seu próprio cumprimento da lei de defesa da concorrência ao considerarem
qualquer ação que possa ter algum efeito sobre rivais. O Cade deve ser ainda mais
cauteloso neste caso, considerando a natureza dinâmica e mutável do segmento de
compra online.

V. A TENTATIVA DE INFLUENCIAR O CADE COM A DECISÃO DA COMISSÃO
EUROPEIA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A REALIDADE DO MERCADO
BRASILEIRO

78

LCA Consultores, "Google busca e os anúncios de listagem de produtos: Evidências econômicas indicando
ausência de danos no Brasil," abril de 2015 (doc. SEI n°0012089), 24.

79

O Cade já decidiu que é necessário para uma condenação que haja a "demonstração de efetiva
potencialidade de efeitos anticompetitivos no mercado, com potenciais danos aos consumidores". Voto do
conselheiro Carlos E. J. Ragazzo no Processo Administrativo n° 08012.006439/2009-65 (Representante:
Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE e Cervejaria Kaiser S.A, Representada: Companhia de Bebidas das
Américas -AMBEV), par. 15. Vide também Processo Administrativo n° 08000.022994/1997-79 (Representante:
SDE ex officio. Representada: Cargili Agrícola S.A., par. 2190 ("uma decisão juridicamente sustentável
somente pode ter por base a análise percuciente de todo o contexto fático que se avolumou nesses quase
dez anos de duração deste processo [ ... ] No caso sob exame, é incabível qualquer análise unicamente
empírica ou baseada apenas em percepções pessoais acerca do mercado ou dos agentes econômicos.").
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69.

Ao longo desta investigação, a E-Commerce tentou, por diversas vezes,

influenciar a decisão da Superintendência-Geral com a investigação conduzida pela
Comissão Europeia e, posteriormente, em junho de 2017, com sua decisão. A ECommerce em nenhum momento menciona, contudo, as outras decisões que
precederam a da Comissão Europeia e que concluíram que a exibição de resultados
temáticos pelo Google corresponderia a melhorias de produtos legítimas. Foi dessa
forma que decidiram as autoridades do Canadá (Canadian Competition Bureau)", do
Reino Unido (um tribunal)81, de Taiwan (Taiwan Fair Trade Commi55ion)82 , da Alemanha
(um tribunal)83, dos EUA (Federal Trade Commission)" e do Brasil (primeira instância
judicial)85 .

70.

Não obstante isso, a decisão da Comissão Europeia está sendo

discutida em sede de apelação (interposta pelo Google)86, no âmbito do sistema judicial
europeu. Ainda assim, e independentemente de haver uma decisão final favorável ou
não ao Google, as conclusões europeias não são aplicáveis ao presente caso, visto que
as condições do mercado brasileiro são claramente distintas, pelos seguintes motivos:

80 Press Release, Competition Bureau of Canada, Competition Bureau Statement Regarding its Investigation
into AlLeged Anti-Competitive Conduct by Google (19 de abril de 2016), disponível em
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/enci/04066.htmL
81 Samuel

Gibbs, uK's Streetmap Loses "Anticompetitive" Search Abuse Case Against Google, The Guardian
(12 de fevereiro de 2016), http://www.thecivardian.com/technology/201 6/feb/1 2/streetmap-Loses-ciooqleanticompetitive-search-abuse-case.
82

D. Daniel Sokol, Taiwan Fair Trade Commission Closes Investigations Into Atlegations that Google Abused
Dominant Position, Antitrust & Competition Policy Blog (8 de Agosto de 2015),
http://lawt2rofessors.typepad.com/antitrustprof btoci/201 5/08/taiwan-fair-trade-com mission-closesinvesticiations-into-alLeciations-that-poocle-abused-dominant-posi.html.
83

District Court of Hamburg Apr. 4, 2013, 408 HKO 36/13 (Ger), disponível em httu://unitedkingdom.taylorwessinQ.com/fileadm in/files/docs/pdf-germa n/Google Weather 1 n Box Court Order 201 3-04-04 unofficiaL TransLation.pdf.

84

In re Google Inc., File No. 111-0163, Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google's
Search
Practices
(3
de
janeiro
de
2013),
disponível
em
https://www.ftc.aov/system/files/documents/public statements/29597 1/1301 03cioo lesea rchstmtofcom m.

85

TJ.S.P., Ação Ordinária n° 583.00.2012.131958-7, 05.09.2012 (Braz), disponível em
http://www.scribd.com/doc/l 05502055/Buscapé-vs-Goocjle-Summary-Judciment-ruling#scribd.

86

Comissão Europeia, 39740 Google Search (Shopping), Prohibition decision adopted in June 27, 2017
publicada em 18 de dezembro de 2017.
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O tráfego dos sites de comparação de preço não caiu no BrasiL após o
Lançamento do Product UniversaL e dos PLAs. A decisão da Comissão Europeia
se fundamentou, em grande medida, na alegação de que o Google teria
prejudicado a concorrência pelo fato de os sites de comparação de preços terem
perdido tráfego. Esse não foi o caso no presente processo, no Brasil, conforme
explicado no item IV acima.

. Sites de comparação de preço no Brasil recebem uma porção significativa
de tráfego de outras fontes que não o GoogLe. Apesar de a Comissão Europeia
ter verificado que [ACESSO RESTRITO], não se identificou situação de forma
alguma similar no Brasil, conforme explicado no item 111.4 acima.
. O mercado brasiLeiro está passando por mudanças significativas. No Brasil,
a maioria dos sites de comércio eletrônico, incluindo sites de comparação de
preços, vem alterando seu modelo de negócios para se tornar marketp/aces. A
Comissão Europeia não chegou a considerar como tratar um caso em que os sites
de comparação de preços responderiam, diretamente, à concorrência de
marketplaces tornando-se, eles mesmos, marketp faces, como o fez o próprio
Buscapé87 (com o Zoom também começando a vender produtos em seu próprio
site). O fato de a decisão Comissão Europeia ter se fundamentado, em grande
medida, na diferenciação entre sites de comparação de preços e marketp/aces
enfatiza que essa análise não pode ser aplicada a mercados nos quais houve essa
transição, como foi o caso do mercado brasileiro.

VI. CONCLUSÃO

71.

Sete anos se passaram desde que a E-Commerce fez a primeira

acusação de que o Googe supostamente estaria prejudicando o mercado e levando os
sites de comparação de preços a um fim imediato. Isso nunca foi o caso: além de a E-

87

Vide declaração do CEO do Buscapé sobre a alteração: "Se olharmos para o nosso negócio hoje, somos
uma empresa de mídia que tem anúncio, conteúdo e audiência. Mas não estávamos dando a oportunidade
de conversão para os sellers e nem a experiência completa para os consumidores. O mundo do e-commerce
está
cada
vez
mais
focado
em
conversão."
http://www.meioemensaQem.com.br/home/marketinc1/2O17/O5/26/Buscapé-muda-modelo-de-necociose-vira-marketolace.htm 1
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Commerce ter se desenvolvido no mercado por anos após os lançamentos dos produtos
do Google, está registrado nos autos que um novo p/ayer(Zoom) entrou de forma bemsucedida posteriormente ao Google ter introduzido seus resultados de produto. Esses
fatos refutam as alegações da E-Commerce de que os lançamentos do Google
gravemente prejudicaram a concorrência. Não se deve haver uma violação antitruste
quando se está baseado apenas em especulações sobre quais efeitos poderiam ter sido
produzidos caso o Google tivesse, de fato, incorrido na violação da qual a E-Commerce
o acusa.

72.

Portanto, como demonstrado ao longo deste processo, o Google não

está limitando, restringindo ou de forma alguma prejudicando a livre concorrência ou a
livre iniciativa, conforme previsto no art. 36, 1, da Lei n° 12.529/2011. O Google não
praticou nenhuma conduta que violasse as leis antitruste ou que pudesse produzir
qualquer dano anticompetitivo ao mercado. Por todas essas razões expostas, o Google
entende que esta Superintendência-Geral deveria recomendar o arquivamento deste
processo administrativo.

73.

O Google permanece à disposição para qualquer esclarecimento que

se faça necessário.
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Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 31 de outubro de 2018.
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