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PROGRAMAS DE DESCONTOS NO BRASIL: 

NECESSIDADE DE DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

 

Bruno Dario Werneck1 e Gustavo Flausino Coelho2 

 

Classificação JEL: K21 

 

Resumo 

 

  O presente trabalho visa a abordar os potenciais efeitos anticompetitivos a partir das 

práticas  de  descontos  por  agentes  econômicos  e  a  importância  de  políticas  públicas  que 

promovam a concorrência nos mercados. 

  Descontos  são  normalmente  considerados  pela  sociedade  como  uma  benesse. 

Todavia,  há  casos  em  que  podem  disfarçar  condutas  lesivas  à  concorrência  e  forçar  o 

consumidor  a  adquirir  um  determinado  produto  ou  serviço  em  condições  adversas. 

Mecanismo  eficaz  de  estímulo  de  vendas  em  maior  escala,  os  programas  de  descontos 

costumam  ser  implementados  pelas  empresas  para  cativar  o  público  alvo,  atraído  pelas 

vantagens econômicas envolvidas. 

  Embasado  na  bibliografia  existente  sobre  restrições  verticais  e  na  jurisprudência 

nacional  e  internacional,  são  abordadas  as  principais  características  dos  programas  de 

descontos  e  a  classificação existente de descontos,  assim  como a  relevância das  recentes 

condenações. 

  Por  fim,  serão  apresentadas  possibilidades  para  aumentar  a  segurança  jurídica 

acerca do tema e promover efetivamente a concorrência.  

 

  Palavras‐chave:  descontos;  direito  antitruste;  defesa  da  concorrência;  direito  e 

economia. 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DISCOUNT PROGRAMS IN BRAZIL: 

NEW GOALS TO IMPROVE COMPETITION 

 

Bruno Dario Werneck3 e Gustavo Flausino Coelho4 

 

Classification JEL: K21 

 

Abstract 

 

  This  essay  aims  to  address  the  potential  anticompetitive  effects  as  from  the 

discounting practice by economic agents and the importance of public policies to promote 

competition in markets. 

  Discounts are normally considered by society as a positive practice. However, there 

are  cases  that  the  discount  can  hide  anticompetitive  conducts  and  force  consumers  to 

purchase  a  particular  product  or  service  under  adverse  conditions.  Discount  programs, 

which  are  an  effective  mechanism  to  stimulate  sales  in  a  larger  scale,  are  usually 

implemented by  companies  to  engage  their  destinated public,  attracted  by  the  economic 

advantages involved. 

  Based on the literature of vertical restraints and on national and international court 

decisions,  the main  characteristics  of  discount  programs  and  the  existing  classification  of 

discounts are covered, as well as the relevance of recent convictions. 

  Finally, will be presented possibilities to increase the legal certainty about the issue 

and promote effectively competition. 

 

  Keywords: discounts; antitrust law; competition; enforcement; Law and Economics. 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1. Introdução 

 

  Descontos  são  normalmente  considerados  pela  sociedade  como  uma  benesse. 

Todavia,  há  casos  em  que  podem  disfarçar  condutas  lesivas  à  concorrência  e  forçar  o 

consumidor  a  adquirir  um  determinado  produto  ou  serviço  em  condições  adversas. 

Mecanismo  eficaz  de  estímulo  de  vendas  em  maior  escala,  os  programas  de  descontos 

costumam  ser  implementados  pelas  empresas  para  cativar  o  público  alvo,  atraído  pelas 

vantagens econômicas envolvidas. 

  Embasado  na  bibliografia  existente  sobre  restrições  verticais  e  na  jurisprudência 

nacional  e  internacional,  são  abordadas  as  principais  características  dos  programas  de 

descontos e a classificação existente de descontos (por volume e por fidelidade). 

  Nos  descontos  por  volume  há  a  concessão  de  abatimentos  no  preço  normal  de 

oferta  de determinado produto para  aumento de demanda.  Essa  prática  converge  com o 

conceito popular de desconto. Dentro da mesma classificação, também é possível identificar 

a  formação  de  cestas  de  produtos  oferecidos  conjuntamente  a  um  preço  mais  atrativo, 

permitindo a alavancagem de um produto menos demando por outro “em desconto”.  

  Para  a  fidelização,  os  descontos  são  implementados  por  meio  de  uma  política 

específica desenvolvida pela empresa para vincular a demanda do consumidor ao produto 

ofertado. Para tal finalidade, há o fomento de programa de pontos e vantagens e concessão 

de  prêmios  com  o  intuito  de  cativar  o  cliente  e  evitar  a  perda  de  clientela  para  demais 

concorrentes. 

  Essas modalidades de  incentivos  econômicos podem eventualmente  ser  tipificadas 

como  práticas  ilícitas  sob  a  ótica  do  direito  da  concorrência.  Caso  constatado  que  um 

determinado programa de descontos causa prejuízo à concorrência, é possível caracterizar a 

conduta como venda casada, exclusividade, discriminação de preços ou preço predatório. 

  O  tênue  limite  entre  licitude  e  ilicitude  dos  programas  de  descontos  foi  abordado 

recentemente  pela  Comissão  Europeia,  convidando  o  Sistema  Brasileiro  de  Defesa  da 

Concorrência (“SBDC”) a se pronunciar sobre o tema à luz da lei nº 8.884, de 11 de junho de 

1994 (“Lei Antitruste”).  



 

2. Análise concorrencial dos descontos no Brasil 

 

  O SBDC possui três modos de atuação: (i) preventiva; (ii) repressiva; e (iii) educativa. 

A primeira vertente se pauta na estrutura de mercado para aprovar atos de concentração 

(e.g.  fusões e aquisições) e o  terceiro  foco  trata de difundir a cultura da concorrência e o 

bem‐estar resultante de sua promoção. 

  Mas é o caráter repressivo que atrai a maior atenção dos agentes envolvidos com o 

direito antitruste, pois  indica uma postura combativa por parte da autoridade competente 

para assegurar o mandamento legal e tutelar pela concorrência frente a uma conduta ilícita 

de determinado agente econômico. 

  Para configurar um ilícito antitruste, é preciso enquadrar a conduta na definição do 

art. 20 da Lei Antitruste: 

 

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 

possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

        I ‐ limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência 

ou a livre iniciativa; 

        II ‐ dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

        III ‐ aumentar arbitrariamente os lucros; 

        IV ‐ exercer de forma abusiva posição dominante. 

 

  Ademais, há um rol exemplificativo de condutas no art. 21 da mesma lei, que possui 

vinte e quatro incisos com práticas ilícitas sob a ótica da defesa da concorrência. 

    

2.1. Restrições Verticais 

 

  Paula  Forgioni,  em  seu  livro  dedicado  às  restrições  verticais,  esclarece  que  “no 

direito concorrencial, essas restrições são estipulações contratuais geralmente inseridas nos 

acordos verticais que restringem a liberdade de atuação do distribuidor ou do fornecedor” 

(2007, p. 25‐26). 



 

  As práticas mais comuns são: (i) acordo de exclusividade, no qual há uma obrigação 

de  não  contratar  entre  partes  a  fim  de  eliminar  a  influência  de  terceiros;  (ii)  divisão 

territorial, a qual garanta a exclusividade de comercialização em regiões estabelecidas entre 

os membros do mesmo mercado; (iii) restrições sobre preços de revenda, as quais garantam 

controle  sobre  preços  praticados  pelos  distribuidores;  e  (iv)  vendas  casadas,  as  quais 

vinculam a venda de um produto a outro. 

  Conforme  afirmado  na  mesma  doutrina,  as  restrições  verticais  são  consideradas 

infrações à ordem econômica quando implicam na incidência de qualquer dos incisos do art. 

20 da Lei Antitruste. 

 

2.2. Descontos e Restrições Verticais 

 

  Aplicar  descontos  é  uma  prática  comum  dos  comerciantes  para  atrair  os  seus 

consumidores.  Seja  por meio de  abatimentos  no preço normal  de oferta  de determinado 

produto  para  aumento  de  demanda  –  a  clássica  fórmula  do  desconto  por  volume  –  ou 

mediante  a  implementação  de  programas  de  fidelização  dos  consumidores,  os  descontos 

podem auxiliar  agentes  econômicos  em  suas metas  comercias  e  fomentar  a  concorrência 

nos mercados atingidos. 

  Por  outro  lado,  descontos  também  podem  repercutir  de  modo  maléfico  na 

sociedade, ao gerar efeitos anticompetitivos em âmbito macro (na perspectiva do mercado 

como um todo) e de modo mediato. 

  Um exemplo a ser comentado é o recente caso “Tô Contigo”, julgado pelo Conselho 

Administrativo  de Defesa  Econômica  (“CADE”)  em  julho  de  20095,  que  resultou  na maior 

multa da história do direito antitruste brasileiro: R$352.693.696,58 (trezentos e cinquenta e 

dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e 

oito centavos).  

  A condenação foi aplicada pelo CADE à Companhia de Bebidas das Américas ‐ AmBev 

em  virtude  dos  efeitos  anticompetitivos  do  seu  programa  de  fidelização  “Tô  Contigo” 

(“Programa”).  Por  meio  da  adesão  ao  Programa,  os  pontos  de  venda  (e.g.  bares, 

restaurantes)  ficavam sujeitos  à pratica de exclusividade ou de  compra de um percentual 

                                                             
5 448ª Sessão Ordinária de Julgamento do CADE realizada em 22 de julho de 2009. Processo Administrativo nº 
08012.003805/2004‐10. 



 

mínimo  de  90%  (noventa  por  cento)  do  total  de  cervejas  vendidas.  Esse  Programa 

proporcionava  descontos  substanciais  aos  estabelecimentos  comerciais,  resultando  no 

fechamento artificial do mercado a ponto de inviabilizar a competição. 

  A partir da constatação do exercício indevido da sua posição dominante no mercado 

de  cervejas,  a  AmBev  foi  inicialmente  multada  em  1,5%  (um  e  meio  por  cento)  de  seu 

faturamento em 2003 (ano anterior ao início do processo administrativo). Cumpre destacar 

que a multa foi elevada em 0,5% (meio por cento) em virtude da má‐fé da representada e 

da  vantagem  pretendida,  nos  termos  da  Lei  Antitruste.  Assim,  a  multa  correspondeu  ao 

total de 2% (dois por cento) do faturamento da AmBev. 

  Na  decisão,  também  foi  destacado  que  os  concorrentes  precisariam  aplicar  um 

desconto muito  superior  ao da AmBev para  restaurar  a devida  concorrência no mercado, 

indicando a ausência de eficiência na prática adotada. 

  Esse  caso  específico  evidencia  que  a  prática  de  descontos  podem  abarcar  podem 

resultar em restrições verticais (e.g. venda casada e acordo de exclusividade). 

  A execução do Programa foi enquadrada no art. 20, I e IV c/c art. 21, IV, V e VI da Lei 

8.884/94.  Logo,  a  autoridade  brasileira  de  defesa  da  concorrência  considerou  que  tal 

programa de  descontos  limitava  e  impedia  o  acesso  de  agentes  econômicos  interessados 

em concorrer nos mercados relevantes da AmBev, uma vez que gerava barreira artificial à 

constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente. Ademais, 

atuava  para  impedir  o  acesso  de  concorrente  aos  canais  de  distribuição  e  venda  de  seus 

produtos. 

  Ao  constatar  no  acórdão  que  os  descontos  substanciais  aplicados  resultavam  na 

incapacidade  de  rivais  mais  eficientes  de  competir,  o  CADE  confirmou  a  possibilidade 

concreta  de  efeitos  econômicos  desastrosos,  motivando  assim  a  condenação  na  esfera 

administrativa. 

  Logo,  esse  caso  reforça  a  aplicação  do  parâmetro  de  eficiências  econômicas  para 

constatar a existência de um ilícito antitruste. O desconto aplicado pode tornar‐se perverso 

quando  sinaliza  para  ausência  de  eficiências  possíveis  em  meio  a  um  cenário  de  total 

discrepância e abuso de poder econômico. 

  Outro  aspecto  a  ser  abordado  é  o  mecanismo  de  exclusividade  e  vinculação 

proporcionado  por  um  programa  de  descontos  por  fidelização.  No  caso  do  Programa,  o 

engenho tornava o ponto de venda dependente dos abatimentos resultantes da aquisição 



 

de percentual mínimo de produtos, em virtude dos incentivos econômicos proporcionados 

pelo sistema de descontos. 

  Questões similares  foram enfrentadas pela Comissão Europeia de Concorrência em 

2009 no âmbito do caso Intel. 

  A Comissão Europeia anunciou em maio de 20096 a aplicação de multa no valor de 

€1.060.000.000,00  (um  bilhão  e  sessenta milhões  de  euros)7  em  virtude  de  violação  das 

normas antitruste europeias por parte da Intel Corporation. 

  A  Intel,  maior  produtora  de  chips  do  mundo,  foi  acusada  de  praticar  condutas 

anticompetitivas visando à exclusão dos concorrentes no mercado de chips de computador 

(“CPUs”). Exercendo indevidamente a sua posição dominante, ao deter pelo menos 70% do 

mercado de CPUs, a Intel pretensamente infringiu a legislação de duas formas: (i) concedeu 

descontos  sigilosos  aos  fabricantes  de  computadores  (Acer,  Dell,  HP,  Lenovo  e NEC)  para 

possibilitar  a  compra  total  ou  maciça  de  CPUs  da  Intel;  e  (ii)  efetuou  pagamentos 

diretamente ao varejista do setor de eletrônicos Media Saturn Holding para induzir o atraso 

ou interrupção dos lançamentos de computadores com chips AMD (conduta denominada de 

“descontos velados” ou “descontos não‐declarados”). 

  A  autoridade  antitruste  identificou  algumas  características  determinantes  para  a 

condenação  da  Intel:  (i)  a  possibilidade  de  concorrência  com  agentes  econômicos  mais 

eficientes;  (ii)  a  importância  estratégica  dos  principais  fabricantes  de  computadores  e  a 

relevância  de  suas  escolhas  nos  mercado  de  tecnologia;  (iii)  a  existência  de  dano  à 

concorrência e aos consumidores finais; e (iv) a justificativa objetiva para as ações da Intel 

de descontos e pagamentos diretos a varejistas. 

  Observa‐se  um  paralelo  entre  as  condenações  apresentadas  nas  duas  jurisdições, 

apesar  de  as  autoridades  de  defesa  da  concorrência  possuírem  graus  diversos  de 

maturidade.  Conforme  exposto  nos  dois  julgados,  os  programas  de  descontos  merecem 

atenção especial para não camuflarem restrições verticais clássicas. 

  Salutar declaração foi emitida pela Comissão Europeia na ocasião da condenação da 

Intel:  

                                                             
6 Decisão da Comissão Europeia em 13 de maio de 2009. Caso COMP/C‐3/37990 – Intel. 
7  A multa  representa  4,15% do  faturamento da  Intel  em 2008. O  limite  da multa  aplicável  seria  de  10% do 
faturamento do grupo econômico. 



 

“Alguns descontos podem  levar  a preços menores para os  consumidores. 

Contudo,  quando  uma  companhia  possui  posição  dominante  em  um 

mercado,  os  descontos  condicionados  à  aquisição  reduzida  de  produtos 

dos  concorrentes,  ou  à  não‐aquisição,  são  abusivos,  de  acordo  com  a 

jurisprudência consolidada dos Tribunais da Comunidade, a não ser que a 

empresa dominante possa apresentar motivos específicos para  justificar a 

aplicação dos descontos no caso concreto”8. 

 

3.  Aplicação  de  descontos:  Práticas  comerciais,  defesa  da  concorrência  e  segurança 

jurídica  

 

  O  caso  Intel  apresenta‐se  como  exemplo  de  política  de  descontos  utilizado  para 

reduzir a concorrência de forma ilícita. Essa questão tem sido objeto de discussão crescente 

no Brasil, sendo aguardada posição norteadora a respeito por parte do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC). Apesar de o CADE já ter apreciado alguns casos envolvendo 

descontos, como no recente caso “Tô Contigo”, é desejável por parte do mercado posição 

mais  transparente  sobre  as  diretrizes  básicas  para  a  implementação  de  programas  de 

descontos que não atentem contra a concorrência, o que geraria maior segurança jurídica. 

  Não  parece  sensato  cercear  a  liberdade  de  comercializar  e  a  livre  iniciativa  – 

inerentes à formulação de descontos – em virtude de alguns casos de aplicação desregrada 

dos programas. A segurança jurídica deve ser almejada para permitir melhor planejamento 

mercadológico e comercial dos agentes econômicos, aliando a solidez das normas jurídicas à 

maior eficiência econômica. O caminho adequado deve ser trilhado visando à elaboração de 

um guia  com  regras  simples  para  caracterizar  um programa adequado de descontos  (e.g. 

período determinado, escopo limitado, práticas não‐exclusionárias). 

  A presente situação de incertezas seria contornada caso o SBDC elaborasse um guia 

para  políticas  de  descontos,  indicando  critérios  objetivos  para  a  formulação  de  uma 

estrutura de descontos benéfica para a empresa e pró‐competitiva. Para evidenciar  a  sua 

necessidade, destaca‐se a recente condenação pelo CADE da AmBev em razão dos efeitos 

anticompetitivos do seu programa de fidelização “Tô Contigo”. 

                                                             
8  Extrato  traduzido  livremente  do  press  release  publicado  em  13  de  maio  de  2009  intitulado  Antitrust: 
Commission  imposes  fine  of  €1.06  bn  on  Intel  for  abuse  of  dominant  position;  orders  Intel  to  cease  illegal 
practices. 



 

  A  mencionada  carência  de  dados  para  definir  os  padrões  aceitáveis  para  a 

elaboração de um programa de descontos é manifesta. Orientações mínimas – tais como a 

necessidade de duração definida, motivação racional, adesão aleatória e não‐exclusividade 

–  representariam  um  avanço  relevante  em meio  ao  processo  duradouro  e  expressivo  de 

valorização da defesa da concorrência no Brasil. 

  Ao  propor  normas  jurídicas  com  enfoque  na  eficiência  econômica,  os  órgãos  de 

defesa  da  concorrência  fornecerão  instrumentos  eficazes  para  nortear  os  agentes 

econômicos  na  formulação  de  suas  políticas  internas  de  descontos,  sem  lesar  a 

concorrência.  Com  um  cenário  de  segurança  jurídica,  os  mercados  tornar‐se‐ão  mais 

competitivos e as empresas serão incentivadas a implementar vantagens aos consumidores, 

gerando bem‐estar social. 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