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O direito da concorrência, geralmente pautado pela sua objetividade, argumenta ser
uma política neutra para questões de gênero. Em 2017, porém, HUBBARD defendeu
que o sexismo priva as mulheres de competir em condições de igualdade com os
homens, causando impactos tão nefastos equiparáveis aos gerados por monopólios
em relação a startups e pequenas empresas[1].
Em 2018, PIKE argumentou que vieses discriminatórios contra a participação
econômica das mulheres podem gerar efeitos similares aos decorrentes da aplicação
de regulações anticompetitivas[2].
Assim, em novembro de 2018, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) começou a levantar esse debate de modo sistemático, discutindo a
viabilidade de uma “lente de gênero” (gender lens) identi car ferramentas adicionais nos
mercados tradicionais, bem como comportamentos especí cos dos consumidores e
das empresas[3].
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Esse debate se aprofundou nos últimos anos, com o surgimento de redes de
engajamento feminino – como a Women in Antitrust (WIA)[4] e a Women Inside Trade
(WIT)[5] no Brasil –, com a publicação de artigos acadêmicos sobre a interface entre
antitruste e gênero, com a publicação de livros escritos exclusivamente por autoras da
seara concorrencial[6], com a realização de eventos sobre a disparidade de gênero na
seara especí ca do direito da concorrência, dentre outras iniciativas.
Esse parece ser, assim, um caminho sem volta, no qual novos debates trarão nova luz
ao direito da concorrência, no Brasil e no mundo. Tanto é assim que, em 25 de fevereiro
de 2021, a OCDE realizará um dia inteiro de debates sobre as formas de se viabilizar
uma política concorrencial mais inclusiva para questões de gênero[7].
A nosso ver, as interfaces sobre gênero e concorrência podem ser vistas como um
“fenômeno poliédrico”[8], já que possui não apenas um, mas diversos per s em relação
aos diversos elementos que o integram. Neste artigo, pretende-se apresentar breves
linhas, com pretensão exploratória e não exaustiva, sobre seis desses per s de gênero
e concorrência: (a) poder de mercado e gênero (“gênero pelo per l social”); (b) posição
das mulheres nas empresas (“gênero pelo per l da oferta”); (c) mulheres e controle de
condutas (“gênero pelo per l dos ilícitos concorrenciais”); (d) mulheres como grupo de
consumidoras (“gênero pelo per l da compra”); (e) mulheres e controle de estruturas
(“gênero pelo per l da de nição de mercado relevante”); e (f) representatividade das
mulheres no antitruste (“gênero pelo per l da representatividade”).
A respeito da discussão de gênero pelo per l social (a), debatem-se os entraves
culturais, comportamentais e sociais enfrentados pelas mulheres no acesso à
educação, capital e mercado de trabalho. Estimativas mostram que as mulheres ainda
participam menos que os homens do mercado de trabalho e, quando o fazem, recebem
salários signi cativamente menores[9]. Nesse sentido, de forma ampla, a desigualdade
de gênero é capaz de reduzir o padrão de vida de uma população a um custo global de
US$ 12 trilhões, ou 16% da renda mundial[10].
Nessa linha, WEICHSELBAUMER sugere – em uma teoria que remonta a BECKER[11] –
que reformas estruturais que promovem o desenvolvimento econômico (dentre elas as
políticas de incentivo à promoção da concorrência) reduzem o nível de segregação
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No entanto, as sociedades cujos membros estão dispostos a não adotar essa
tendência têm maior probabilidade de obter êxito econômico. Em tese, ao contratarem
pessoas por seus méritos e atributos, e não por serem de um “tipo” ou de outro (como,
por exemplo, serem de um sexo ou de outro), as empresas – e a economia como um
todo – se tornam mais e cientes e a sociedade se torna menos discriminatória,
inclusive em relação ao gênero.
Já a respeito da discussão de gênero pelo per l da oferta (b), debate-se o papel das
mulheres como empreendedoras, membros de conselhos de administração, diretoras
de empresas ou pro ssionais liberais[13]. Em alguns mercados, empresárias podem
encontrar obstáculos sociais e até mesmo legais para registrar uma empresa, possuir
bens e propriedades ou acessar crédito para nanciar a entrada ou a expansão de sua
rma no mercado[14].
Mulheres podem ainda enfrentar di culdades para exercer determinadas pro ssões
(como, por exemplo, motorista de táxi) ou funções (tais como conselheiras consultivas
ou de administração[15]).

Além de desperdiçarem a potencial contribuição
feminina à produtividade e ao desenvolvimento dos
mercados, tais barreiras à participação econômica da
mulher são prejudiciais à concorrência e à e ciência
dos setores, podendo inclusive gerar preços mais
altos aos consumidores.
Ainda, a respeito da discussão de gênero pelo per l dos ilícitos concorrenciais (c),
debate-se, por exemplo, qual a razão de haver menos mulheres condenadas por
infrações à ordem econômica. Seria decorrente de uma tendência maior destas em
cumprir com as leis, ou tão somente re etiria a reduzida participação das mulheres em
cargos de liderança?
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acordos de leniência ou outras formas de acordo subsequentes em casos de cartel?
Este será um dos temas debatidos no seminário da OCDE a ser realizado em 25 de
fevereiro de 2021.
Ademais, a respeito da discussão sobre gênero pelo per l da compra (d), debate-se o
papel da discriminação de preços a clientes. Isso porque as empresas, ou seus
algoritmos, tendem a enxergar os consumidores pela sua disposição em gastar
dinheiro por um determinado produto ou serviço, e o fato de se tratar de uma mulher ou
um grupo de mulheres pode levar a preços maiores ou menores.
Apesar de, em um primeiro momento, soar injusta, a discriminação de preços pode
apresentar benefícios econômicos, segundo alguns teóricos, na medida em que
possibilita que um maior número de consumidores tenha acesso ao produto: aqueles
dispostos a pagar um preço maior subsidiam o consumo dos que estão dispostos a
pagar um preço menor[16]. Por isso, atualmente, no Brasil – e em vários paísesmembros da OCDE –, a discriminação de preços somente é considerada ilegal se a
autoridade antitruste concluir que a conduta decorre de abuso de poder de mercado,
como já aconteceu na União Europeia[17].
Adicionalmente, a respeito da discussão de gênero pelo per l da de nição de
mercado relevante (e), debate-se a possibilidade de existirem dois mercados
inteiramente distintos quando a diferença de preços praticadas for sustentada, o que
re etiria não uma discriminação de preços, mas sim uma necessidade de se mudar a
própria de nição do mercado relevante.
Evidências sugerem que diferenciar – e preci car – uma vasta gama de produtos (que
vão desde lâminas de barbear descartáveis até produtos de lavanderia) de acordo com
o gênero do consumidor-alvo pode fazer sentido do ponto de vista econômico, já que
as escolhas dos indivíduos dependem de sua percepção de identidade e tentar desviálas dessa tendência é extremamente custoso[18].
Assim, compreender como o gênero pode in uenciar a substitutibilidade da demanda,
e, portanto, permitir a segmentação de consumidores do sexo feminino, pode ser um
fator importante para autoridades de concorrência na de nição de mercados
relevantes. Este será, também, um dos temas debatidos no seminário da OCDE a ser
O JOTA faz uso de cookies para oferecer uma melhor experiência a você. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com
realizado
em 25
de de
2021.
essa
prática. Saiba
maisde
emfevereiro
nossa Política
Privacidade.
ESTOU CIENTE

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/genero-antitruste-25022021

5/11

25/02/2021

Gênero e antitruste | JOTA Info

Por m, a respeito da discussão de gênero pelo per l da representatividade (f),
debate-se a inclusão das mulheres que trabalham na seara da defesa da concorrência.
Sobre esse tema, cumpre mencionar extensa pesquisa realizada pela rede WIA no
Brasil, que destrinchou o per l de participação das mulheres em consultorias, em
escritórios de advocacia e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
[19].

A este respeito, observou-se que, embora as mulheres sejam relativamente bem
representadas nos dados percentuais agregados de todos os espaços de atuação
antitruste pesquisados, esse percentual é consistentemente menor em níveis
hierárquicos superiores, o que indica que o caminho para a liderança tem encontrado
barreiras não desprezíveis [20].
De tudo o que foi dito, e constatada a noção da interface sobre gênero e concorrência
como um “fenômeno poliédrico”, cumpre nalmente retomar a lição de FOX, de que a
noção de igualdade está presente nas leis antitruste desde seus primórdios. Assim,
cientes de que a defesa da concorrência se concentra particularmente na igualdade de
oportunidades, para que todos possam contestar os mercados com base em seus
méritos[21], propugna-se pelo retorno do antitruste a tais “primórdios”, sendo, então,
mais consciente de seu papel na busca pela igualdade – inclusive aquela que se refere
ao gênero.
O episódio 49 do podcast Sem Precedentes faz uma análise sobre o que o Supremo
Tribunal Federal precisa dizer sobre a prisão de deputados. Ouça:

Sem Precedentes, ep 49: Caso Daniel Silveira - o q…
q…
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