
Minuta de tradução de “Rethinking Antitrust Law in Age of Network Industries”,  

de George L. Priest 

 

1 
 

O Direito da Concorrência na Era das Indústrias de Rede 

 

George L. Priest
1
 

Tradução José Antonio Batista de Moura Ziebarth
2
 

 

1. Introdução. 

 

Ao longo das últimas duas décadas, os economistas têm dado maior atenção aos 

elementos distintos das redes. Essa atenção decorre do reconhecimento do papel 

crescente tanto das indústrias de rede na nossa economia moderna, bem como da 

existência de características semelhantes às redes de uma ampla gama de indústrias 

convencionais. Este ensaio destina-se a aplicar esta análise econômica na moderna 

legislação antitruste. A parte 2 explica os conceitos básicos da análise econômica das 

redes. A parte 3 descreve como a existência de efeitos de rede exige uma mudança de 

muitos dos pressupostos básicos da legislação antitruste. A parte 4 demonstra que, 

mesmo em muitos casos contemporâneos, a atual doutrina antitruste tem 

inadequadamente abordado as características das indústrias de rede. A parte 5 tenta 

ilustrar como a moderna análise econômica das redes altera nossa interpretação de 

muitos casos bem conhecidos do cânone do antitruste. Finalmente, a parte 6 apresenta 

uma nova conceituação dos problemas básicos do antitruste que considera um novo 

entendimento da economia das redes.  

 

2. Os princípios econômicos das redes. 

 

Uma rede é um ente que liga diversos consumidores na qual o valor do vínculo 

para qualquer consumidor é afetado pelos vínculos entre os outros consumidores. Todos 

estão familiarizados com as redes, tais como as redes de comunicação, de transporte e 

redes financeiras. 

 

Curiosamente, quase todas as indústrias que têm sido historicamente objeto de 

direta regulamentação econômica são as indústrias em rede – no nível federal, as 

ferrovias são reguladas pela ICC
3
; as telecomunicações, pela FCC

4
; as companhias 

                                                           
1
 John M. Olin Professor of Law and Economics, Yale Law School. Estou grato pelo apoio do Program 

for Studies in Capitalism, Yale Law School. 
2
 Nota do tradutor: Agradeço ao Professor George Priest pela autorização para essa tradução. Referido 

artigo foi publicado originalmente como Research Paper n.º 352, do John M. Olin Center for Studies in 

Law, Economics and Public Policy, da Escola de Direito da Universidade de Yale (Yale Law School), 

disponível em http://ssrn.com/abstract=1031166, acesso em 05 de março de 2009. 
3
 Nota do tradutor: a sigla ICC refere-se à Interstate Commerce Commission. A ICC, criada em 1887, era 

o órgão regulador dos Estados Unidos para o setor ferroviário e, mais tarde, também para o transporte de 

caminhões. Referido órgão foi extinto em 1995 e suas competências foram atribuídas para a Surface 
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aéreas, pela CAB
5
; e mesmo o serviço postal, constituem redes.

6
 No âmbito estadual e 

local, os serviços públicos são redes. Historicamente, a base lógica para esta regulação 

tem sido a característica de monopólio natural destas redes: a média dos custos de 

produção declina ao longo do intervalo relevante da procura. Como poderemos 

verificar, o monopólio natural é característica de algumas redes, não todas. Ademais, a 

redução dos custos médios de produção representa apenas parcialmente a característica 

econômica peculiar dessas indústrias. 

 

2.1. A externalidade positiva é o elemento-chave de uma rede 

 

De acordo com a moderna análise econômica, a distinta característica econômica 

das redes é a existência de uma externalidade positiva que deriva da participação de 

qualquer um dos consumidores na rede. Essa externalidade positiva é chamada de 

“efeito de rede” (network effect) ou “benefícios de rede” (network benefit).
7
 O termo 

“efeito de rede” descreve o fenômeno, segundo o qual o valor da participação em uma 

rede aumenta relativamente ao crescimento do número de membros da rede. Uma rede 

de comunicações é um exemplo óbvio. Existe valor para um consumidor que possui um 

link, digamos, para uma rede telefônica. Esse valor aumenta à medida que mais pessoas 

entram ou tornam-se conectadas à rede. Outro exemplo frequente, um consumidor pode 

valorizar a posse de um leitor de DVD com acesso a um inventário de filmes em DVD. 

O valor da adesão à rede de DVDs aumenta, no entanto, à medida que mais 

consumidores adquirem DVDs, aumentando a procura e, em última análise, a oferta 

disponível de filmes de DVD. 

 

O valor da participação em uma rede pode resultar de um efeito de rede direto ou 

um efeito de rede indireto. O valor derivado de participar na rede de comunicações 
                                                                                                                                                                          
Transportation Board. Para uma discussão mais detalhada, v., e.g., W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, 

Jr., John M. Vernon, Economics of Regulation and Antitrust, Cambridge, MIT Press, 2005, pp. 591-608.       
4
 Nota do tradutor: a sigla refere-se à agência reguladora de telecomunicações dos EUA, a Federal 

Communications Commission, criada pelo Communications Act de 1934. Para maiores detalhes, v., e.g., 

W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, Jr., John M. Vernon, Economics of Regulation and Antitrust, 

Cambridge, MIT Press, 2005, pp. 523-553. 
5
 Nota do tradutor: essa sigla indica a Civil Aeronautics Board. Em 1938, o Civil Aeronautics Act criou a 

Civil Aeronautics Authority que, dois anos mais tarde, tornou-se a CAB, a agência reguladora 

independente do setor de aviação civil nos EUA. Para um exame mais minucioso, v., e.g., W. Kip 

Viscusi, Joseph E. Harrington, Jr., John M. Vernon, Economics of Regulation and Antitrust, Cambridge, 

MIT Press, 2005, pp. 609-639; e Alfred E. Kahn, Economics of Regulation – Principles and Institutions, 

Cambridge, MIT Press, 1988, 210/II-215/II. 
6
 Há poucas características de rede nas instituições bancárias, também sujeitas à regulamentação, embora 

as bases conceituais das regulamentações bancárias enfatizem as funcionalidades de rede, ou seja, que a 

falência bancária estimularia outras. 
7
 Para introduções sobre a economia das redes, ver Michael L. Katz & Carl Shapiro; Systems Competition 

and Network Effects, 8 J. Econ. Persp. 93 (1994); David S. Evans & Richard Schmalensee, A Guide to the 

Antitrust Economics of Networks, 10 Antitrust 36 (1996); Nicholas Economides, The Economics of 

Networks, 14 Int. J. Ind. Org. 673 (1996). 
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acima descrito é um efeito de rede direto. O primeiro consumidor beneficia-se 

diretamente quando o segundo consumidor acessa a rede, porque o primeiro pode agora 

comunicar-se com o segundo. No exemplo do DVD, em contrapartida, a vantagem para 

o primeiro consumidor pela utilização da rede pelo segundo consumidor é indireta. O 

consumo real de DVD do segundo consumidor é irrelevante para o primeiro 

consumidor, mas é útil, pois estimula a oferta de filmes adicionais de DVD para ganho 

de ambos os consumidores. 

 

2.2 A externalidade positiva resultante da adesão de um consumidor a 

uma rede tem um benefício marginal maior para a rede do que para o 

consumidor que adere a rede. 

 

As externalidades positivas geradas pela adesão de um consumidor a uma rede 

representam uma forma de economia de escala. Tal como acontece com as economias 

de escala tradicionais, as vantagens para os consumidores aumenta à medida que a 

escala da empresa se expande. 

 

As economias de escala tradicionais resultam, porém, na redução dos custos pelo 

aumento da escala. Esta é a definição textual de um monopólio natural: um setor em 

que, por um período de procura significativo, os custos médios estão diminuindo, 

tornando mais barato para o monopólio realizar um aumento da produção do que para 

qualquer concorrente. No contexto das redes, em contrapartida, a economia de escala é 

impulsionada pela procura. À medida que a escala da rede aumenta, a demanda 

aumenta, seja pelos consumidores que estão considerando aderir à rede – a rede global 

torna-se mais valiosa -, ou por aqueles consumidores que já aderiram à rede – a rede a 

que pertencem torna-se mais valiosa para eles quanto mais consumidores a ela aderirem. 

 

A principal consequência econômica da externalidade positiva da adesão de um 

consumidor a uma rede é que, se de cada consumidor é cobrado um preço igual ao custo 

de sua adesão, as redes serão pequenas abaixo do nível ótimo. Em outras palavras, o 

benefício aos membros da rede a partir da adesão de um consumidor à rede torna o 

benefício social total da rede maior do que o benefício privado ao consumidor pela sua 

adesão. Esta é a clássica definição de uma externalidade positiva. O consumidor ganha 

apenas o benefício privado da sua participação na rede. A participação do consumidor, 

no entanto, beneficia todos (ou um conjunto de) participantes da rede. Sem mais, o 

consumidor não poderá beneficiar-se da vantagem que ele ou ela concede aos 

consumidores já participantes da rede anteriormente. Assim, novamente, existem 
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incentivos sociais insuficientes para a adesão às redes e insuficiente investimento na 

participação em rede. 

 

2.3. A literatura econômica existente não aborda a questão prática se a 

atividade de um setor específico aumenta os benefícios da rede.  

 

Utilizo a expressão “sem mais” porque, como Ronald Coase explicou muitos 

anos atrás, muitas atividades do mercado podem ser compreendidas como tentativas de 

corrigir efeitos econômicos externos ou externalidades.
8
 Como discutiremos a seguir, 

muitas práticas no contexto das redes que podem parecer surpreendentes, tornam-se 

compreendidas, quando a necessidade de corrigir pela externalidades positivas de rede é 

levada em conta.  

 

A análise antitruste das redes é desta natureza. A principal questão do antitruste 

deve ser se uma determinada prática serve para resolver o problema da insuficiência 

econômica e social da central da rede. Assim, a pergunta central torna-se saber se uma 

determinada prática representa uma estratégia para superar o consumidor da 

incapacidade para capturar a externalidade positiva que resulta da sua decisão de aderir 

a uma rede ou as externalidades positivas que derivam de outras ações que possam 

expandir redes. 

 

Boa parte da literatura econômica que se refere às redes tem enfatizado questões 

teóricas de interesse conceitual, embora ignorando a aplicação prática do direito da 

concorrência à indústria de rede. Por exemplo, há uma substancial literatura que aborda 

a questão “do ovo e da galinha” de que conjunto de expectativas dos consumidores 

devem ser relacionados com os potenciais benefícios de filiar-se a uma rede e que 

conjunto de consumidores deve participar da rede de sorte que a torne viável. Outro 

trabalho tem discutido a possibilidade de múltiplos equilíbrios em contexto de redes 

(isto é, que redes diferentes poderão sobreviver dependendo das condições iniciais). 

Ainda mais, outro trabalho dedicou-se ao fenômeno da “rápida dominância”
9
 quando a 

rede que adquire algum nível de dominância mais cedo que seu concorrente desequilibra 

o mercado e torna-se dominante. Grandes exemplos foram: a disputa entre os padrões 

                                                           
8
 Cf. Ronald H. Coase, “The Problem of Social Cost”, 2 Journal of Law & Economics 1, 1962. 

9
 Nota do tradutor: Os mercados com externalidades de rede possuem certa tendência para o domínio de 

um único agente econômico. Dado que a utilidade de uma determinada rede tende a aumentar com o 

número de usuários, então exista uma efetiva possibilidade de migração em massa de usuários para uma 

única rede, especialmente quando essa rede se mostra exclusiva e incompatível com as demais redes 

existentes no mercado. Na literatura internacional, referido fenômeno de “rápida dominância” é 

denominado como “market tipping”. No trecho ora traduzido, o autor utilizada a expressão “tipping”. 

Para maiores detalhes a respeito dessa discussão, v. Michael Katz e Carl Shapiro. “Systems competition 

and network effects”, in: Journal of Economic Perspectives, n.º 02, vol. 08, 1994, p. 105-106. 
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VHS e Betamax no mercado de aparelhos de videocassete, dominado, ao final, pelo 

padrão VHS; a concorrência entre QWERTY-Dvorak no mercado de teclados, 

dominado pelo QWERTY;
10

 a atual concorrência entre o Toshiba HD-DVD e o Sony 

Blu-ray no formato padrão da nova geração de aparelhos de DVD.
11

 Relacionado com o 

fenômeno de rápida dominância (“tipping”) é o chamado “lock-in”: uma vez que uma 

rede particular tenha tornado-se dominante, os consumidores são “reféns” daquela rede, 

em razão do elevado custo de deslocamento para outra rede. 

 

Alguns autores argumentaram que em cada um desses contextos, os processos 

do mercado podem isoladamente levar a resultados subótimos de bem-estar. Assim, tem 

sido arguido que o problema do ovo e da galinha pode levar à insuficiência da atividade 

da rede. Também tem sido levantado que a competição entre redes poderá resultar na 

dominância da rede menos eficiente e, então, os consumidores poderiam ficar reféns de 

uma rede subótima. Essas preocupações são largamente hipotéticas e elas 

frequentemente derivam de uma análise inadequada dos custos e benefícios. Por 

exemplo, se as decisões de uma massa crítica de consumidores levam ao domínio de 

uma rede sobre a outra, o resultado deve ser considerado subótimo baseado na 

hipotética superioridade de uma rede concorrente? Do mesmo modo, os custos de 

transição de uma rede para outra são custos reais. A avaliação da superioridade de uma 

rede alternativa àquela em que os consumidores estão bloqueados não pode ignorar tais 

custos.  

 

Além disso, embora seja muito interessante a perspectiva conceitual, essa 

literatura é de menor relevância para a aplicação prática da legislação de defesa da 

concorrência no contexto de redes porque, de maneira geral, o direito e as políticas de 

defesa da concorrência apenas são aplicadas a indústrias e práticas industriais que, de 

fato, existem. Assim, a principal preocupação para a defesa da concorrência quando da 

análise de redes deveria ser se uma determinada atividade industrial agrega benefícios 

de rede e aumenta o bem-estar de toda a sociedade. 

 

3. Como os conceitos básicos de defesa da concorrência devem ser alterados no 

contexto de redes.  

 

                                                           
10

 Ambos discutidos em Stan J. Liebowitz e Stephen E. Margolis, Winners, Losers & Microsoft - 

Competition and Antitrust in High Technology, Independent Institute, 2001. 
11

 Ver, “In Sony’s Stumble, The Ghost of Betamax”, New York Times, Feb. 26, 2006, na seção 03, col. 04. 
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Através da história da aplicação do Sherman Act e do Clayton Act
12

, os tribunais 

assim como os analistas do antitruste têm desenvolvido um conjunto de pressupostos 

básicos para avaliar se as práticas as práticas industriais ou formas de organização 

industrial geram preocupações antitruste. 

 

Essas suposições derivam da categorização conceitual básica de organização 

industrial que envolve tanto as restrições horizontais quanto verticais. Esta seção do 

artigo explica que estas premissas devem ser alteradas nesse momento para acomodar 

uma terceira categoria de estrutura industrial: as redes. 

 

Por exemplo, no contexto da avaliação das restrições ou práticas verticais, 

atualmente é lugar-comum iniciar a análise com a determinação se a empresa possui 

poder der mercado, tipicamente definido em termos de fatia das vendas na indústria. Os 

especialistas em antitruste e os tribunais têm presumidamente a suspeita da posse ou da 

extensão de poder de mercado. Se uma empresa carece de poder de mercado, o processo 

é arquivado. Se uma empresa possui poder de mercado, a questão seguinte será se, com 

a prática em discussão, esta exerce artificialmente esse poder. 

 

No contexto de uma indústria de rede, entretanto, a suspeita de posse ou 

exercício de poder de mercado é inadequada. As externalidades positivas geradas pela 

participação na rede podem facilmente estender-se ao longo de todo um ramo de 

atividade e conduzir a uma rede que é uma forma de monopólio natural, embora seja 

uma dirigida pela demanda em vez da oferta (custos). Assim, uma rede pode controlar 

uma participação de mercado extraordinariamente elevada.
13

 Há também indústrias que 

sustentam diversas redes competidoras.
14

 A ausência de um método empírico ou teórico 

claro para medir a extensão da externalidade positiva de uma participação de uma rede 

faz com que avaliação antitruste das práticas empresariais em uma indústria de rede seja 

difícil. Essa dificuldade, pelo menos em teoria, não se estende aos tradicionais 

monopólios naturais motivados pelo fornecimento de serviço. Nestes, a extensão das 

                                                           
12

 Nota do Tradutor: É a legislação norte-americana de defesa da concorrência. Para uma literatura mais 

detalhada, em língua portuguesa, v., e.g., Calixto Salomão Filho, Direito Concorrencial – As Estruturas, 

São Paulo, Malheiros, 2002, pp. 58-65; Paula Andréa Forgioni, Os Fundamentos do Antitruste, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, pp. 65-76. Em inglês, v., e.g., Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust 

Policy – The Law of Competition and its practice, St. Paul, Minnesota, WestGroup, 1999, pp. 47-51; 

Richard Posner e Frank Easterbrook, Antitrust – Cases, Economic Notes, and Other Materials, St. Paul, 

Minnesota, WestGroup, 1981, pp. 18-31; Phillip Areeda, Louis Kaplow e Aaron Edlin, Antitrust Analysis 

– Problems, Text, and Cases, New York, Aspen Publishers, 2004, pp. 32-45.  
13

 À guisa de exemplo, a Corte de Apelação de Washington D.C. considerou que a Microsoft controlava 

mais de 95% do Mercado para sistemas operacionais compatíveis com os processadores Intel, um 

domínio de mercado conquistado por mérito. Veja, U.S. v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 54 (D.C. Cir. 

2001), discutido infra. 
14

 A indústria do cartão de crédito, discutida infra, com respeito ao caso Visa-Mastercard é um exemplo.  
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características de produção do monopólio natural são esgotadas quando o custo 

marginal torna-se igual ao custo médio. 

 

Uma métrica comparável não está disponível para a medida ou o limite das 

externalidades de rede e uma análise contrastiva mais detalhada se faz necessária. 

 

As redes requerem uma inversão semelhante de suposições a respeito de práticas 

que parecem aumentar o poder de mercado ou o tamanho do objeto da empresa, 

reduzindo, assim, o bem-estar agregado. Por exemplo, no contexto de monopólios 

tradicionais, práticas como vendas casadas (“tying arrangements”) ou restrição de 

mercado (“exclusive dealing restrictions”) são convencionalmente consideradas como 

meios artificiais de extensão de poder de mercado e, portanto, algo que a legislação de 

defesa da concorrência deveria proibir ou, ao menos, desfazer.
15

 De outro lado, no 

contexto de uma rede, tais práticas talvez sirvam para expandir ou consolidar as 

externalidades positivas de uma participação em rede e, portanto, elevando o bem-estar 

em vez de diminuí-lo.
16

 

 

Ajustes similares devem ser feitos com respeito à avaliação das relações 

horizontais entre aparentes concorrentes. Em um contexto de elevação do custo nas 

indústrias tradicionais, acordos ou formas de cooperação entre competidores são 

motivações para a suspeita antitruste. A questão é mais problemática no caso de redes. 

A cooperação entre concorrentes pode ser um meio para capturar os benefícios da rede, 

ou, ainda, um movimento na direção de consolidação de uma maior e mais benéfica 

rede. Um exemplo óbvio é o acordo entre concorrentes para padronizar características 

de um produto ou serviço. A padronização ou a interoperabilidade é um meio para 

capturar os benefícios da rede. Atualmente, a doutrina antitruste não tem reconhecido 

esse ponto. No caso Radiant Burners, a Suprema Corte considerou que os esforços para 

criar um padrão industrial violavam o Sherman Act. A suspeita antitruste de acordos de 

padronização de produtos entre concorrentes tem certamente diminuído desde então. 

Mas existem muitos outros tipos de acordos entre concorrentes que se assemelham 

menos à padronização, mas que podem servir para ajudar a capturar ou estender as 

externalidades de rede. Uma vez que não há um método claro de medição da extensão 

das externalidades de rede, não há uma forma automática confiável para saber se ainda 

                                                           
15

 Esta afirmação pode ser muito forte com relação às vendas casadas, embora ainda sujeitas 

nominalmente à proibição per se, não podem receber a generalização de anticompetitivas. 
16

 O caso Microsoft é um ótimo exemplo desse problema. Embora o sistema de operações Windows 

obviamente possua características de rede, o Tribunal de Apelações do Circuito de Washington D.C. 

analisou as várias vendas casadas da Microsoft de forma totalmente tradicional, independente dos efeitos 

de rede. Os efeitos de rede foram considerados mais proeminentes na análise do tribunal no bundling da 

Microsoft. Veja Microsoft Corp., supra.  
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uma concentração de empresas concorrentes que prestam serviços relacionados de rede 

aumenta ou reduz valor. 

 

Finalmente, como outro exemplo, as presunções tradicionais sobre preços devem 

ser flexibilizadas no contexto de redes. Embora os tribunais, com fundamento em 

décadas de sólida análise econômica, terão que compreender que preço predatório é 

uma prática industrial muito improvável,
17

 apreensões com relação a preços abaixo do 

custo não têm sido transmitidas pela tradição antitruste. No contexto das redes, 

entretanto, preços abaixo do custo devem ser aceitos como inevitáveis. Novamente, a 

definição de uma externalidade de rede refere-se a uma situação em que o valor 

agregado de um consumidor usuário da rede é maior do que o valor privado de um 

consumidor individual dado o benefício para os outros membros da rede. Nesse 

particular, a externalidade positiva deve ser estendida para o consumidor individual para 

induzi-lo a participar da rede. Assim, os aparentes preços abaixo do custo – isto é, 

estabelecer o preço abaixo do custo para um indivíduo participar da rede – são 

essenciais de modo a criar uma dimensão ótima da rede. 

 

Portanto, muitos dos pressupostos tradicionais que tratam das práticas 

empresariais e da estrutura industrial não são disponíveis e, ainda mais, 

contraproducentes em redes. Analisar práticas ou concorrência em redes é muito mais 

difícil e uma sutil tarefa. A seção seguinte ilustrará essa análise geral com o exame de 

três recentes e proeminentes casos que envolviam a aplicação do direito antitruste em 

redes. Em todos estes casos, a confiança na tradicional abordagem antitruste e uma 

desconsideração do caráter de rede da indústria em questão levaram o Departamento de 

Justiça
18

 a promover a redução da rede, em vez de consolidá-la e reforçá-la. Em 

seguida, a quinta seção do artigo aplica essa abordagem a diversos casos familiares no 

cânone do direito antitruste. 

 

4. O Problema Ilustrado: A Inadequação das Concepções Tradicionais do 

Antitruste em Redes.  

 

 Nos últimos anos, o Departamento de Justiça examinou três proeminentes casos 

em que afirma que várias práticas de empresas em indústrias de rede violaram o direito 

da defesa da concorrência: o caso American Airlines, o caso Visa/MasterCard e o caso 

Microsoft. Em cada um desses três casos, o Departamento de Justiça fundamentou seu 

                                                           
17

 Veja, Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209, 113 S.Ct. 2578, 125 

L.Ed.2d. 168, 1993. 
18

 Nos EUA, o Departamento de Justiça (Department of Justice – DoJ) é uma das autoridades de defesa 

da concorrência. 
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entendimento em concepções tradicionais de concorrência mal elaboradas ou, em alguns 

casos, sem qualquer relação com o caráter de rede dessas indústrias ou com a 

competição em redes.
19

 

 

4.1. O Caso American Airlines.  

    

O Departamento de Justiça ajuizou uma ação contra a American Airlines por sua 

prática – similar a de outras grandes companhias aéreas nacionais – de enfrentar à 

concorrência das companhias de baixo custo e sem serviços supérfluos, as empresas 

aéreas tradicionais reduzem sem necessidade suas tarifas para acompanhar àquelas 

tarifas das empresas de baixo custo, mantendo-as até essas últimas deixarem de atuar e, 

posteriormente, voltam a elevar as tarifas. O caso envolvendo essas práticas no Dallas-

Fort Worth, um importante centro dos Estados Unidos, onde a American tem enfrentado 

uma concorrência crescente das companhias de baixo custo que oferecem voos de 

Dallas para determinadas cidades – normalmente cidades pequenas – também operados 

pela American.
20

 Em cada rota, uma vez que a companhia aérea de baixo custo tinha 

absorvido uma quantidade significativa do mercado de passageiros, a American 

colocava tarifas mais baixas e, algumas vezes, melhorava o serviço. Essas práticas da 

American forçaram as empresas de baixo custo a encerrar a rota concorrente e levaram 

algumas à falência. Após a saída da empresa aérea de baixo custo, a American 

uniformemente aumentava suas tarifas para o nível pré-competitivo. 

 

O tribunal aplicou no caso American Airlines uma análise tradicional de preço 

predatório   

 

O Departamento de Justiça alegou que a prática da American constituía preço 

predatório, seja diretamente contra seus concorrentes específicos seja estabelecendo 

uma reputação de ação predatória que dissuadia a entrada de concorrentes em outras 

rotas. O tribunal aceitou a alegação e aplicou o precedente de preço predatório criado no 

caso Brooke Group, supra, e comprometeu-se a determinar se as tarifas da American 

eram mais baixas que uma medida de custo variável médio e, assim, se a American 

poderia ter a expectativa de recuperar suas perdas depois da saída da companhia aérea 

de baixo custo. 

 

                                                           
19

 Para uma discussão mais detalhada, v. George L. Priest, “Flawed Efforts to Apply Modern Antitrust 

Law to Network Industries”, in: High Stakes Antitrust: The Last Hurrah?, Robert W. Hahn (editor), 

Washington D.C., American Enterprise Institute Press, 2003. 
20

 A ação fundamentalmente tratava da precificação em quatro destinos com saída de Dallas: Kansas City, 

Wichita, Colorado Springs e Long Beach. 
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No acórdão do caso, o tribunal comparou duas medidas da relação de ganhos de 

custo. A medida proposta pelo Departamento de Justiça incluía nos custos uma alocação 

“de expedição de bilhetes, com pontos de venda de bilhetes na cidade, com certos gastos 

de trânsito aéreo, com certos gastos de manutenção, com sua academia de voo, com a 

manutenção de um simulador de voo e gastos com vendas e publicidade.”
21

 A medida 

proposta pela American não incluía esses custos, mas representava uma estimativa mais 

próxima dos custos operacionais de cada rota específica.  

 

A medida do Departamento de Justiça demonstrou que a American tinha perdido 

dinheiro ao acompanhar as tarifas das empresas de baixo custo. A medida da American 

demonstrou que ela obteve resultados positivos. O tribunal aceitou a medida da 

American e concluiu que o simples alinhamento de tarifas não era predatório. Também 

concluiu que a American, simplesmente por aumentar as tarifas aos níveis pré-

competitivos, não estava agindo para recuperar suas perdas anteriores. A análise do 

tribunal sobre a medida apropriada de custos em um caso de preço predatório foi 

confirmada em recurso.    

 

A tradicional análise de preço predatório não leva em conta as características 

de redes aéreas   

 

Não havia qualquer referência nas petições do Departamento de Justiça e pouca 

referência na decisão do tribunal sobre a característica de rede de uma indústria aérea. 

Mas as práticas das American e seu significado antitruste somente podem ser 

compreendidos quando se leva em conta os efeitos de rede. 

 

Desde a liberalização da aviação civil
22

, muito do tráfego aéreo no mercado tem 

caminhado para o sistema hub-and-spoke
23

. Diversas companhias aéreas estabeleceram 

                                                           
21

 V., o caso U.S. v. AMR Corp., 335 F.3d 1109, 1117 (10
th
 Cir. 2003). Maiores detalhes sobre essas 

medidas de custo são fornecidas no caso United States v. AMR, 140 F. Supp. 2d 1141, 1174 (D. Kan. 

2001). O Departamento de Justiça tinha proposto outras medidas de custo e faturamento que foram 

sumariamente descartadas pela corte distrital e na apelação. 
22

 Nota do tradutor: Entre 1975 e 1978, a aviação civil dos Estados Unidos foi desregulamentada. Esse 

processo iniciou-se com a flexibilização de tarifas, passou pela liberalização de rotas e, por fim, resultou 

na eliminação dos controles de entrada e saída setoriais. Em 1978, foi promulgado o Airline Deregulation 

Act, que liberou integralmente o setor dos controles regulatórios instituídos pela Civil Aeronautics Board 

(CAB) (v. nota 5, supra). Nesse sentido, v. W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, Jr., John M. Vernon, 

Economics of Regulation and Antitrust, Cambridge, MIT Press, 2005, pp. 610-611.  
23

 Nota do tradutor: O sistema hub-and-spoke fundamenta-se na concentração de voos em aeroportos 

centrais. O antigo sistema envolvia voos ponto-a-ponto, o que elevava os custos, em razão do alto número 

de combinações necessárias de origens diferentes com o mesmo destino. Com esse sistema, os 

passageiros chegam de diversas origens e embarcam para diferentes destinos pelo aeroporto central. Ao 

concentrar combinações de voos em um aeroporto central, obteve-se uma significativa redução dos 

custos. Para uma discussão mais detalhada a respeito desse sistema, v., e.g., W. Kip Viscusi, Joseph E. 
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centrais em cidades que são geradores de tráfego ou são, de outro lado, localizadas 

centralmente. Tráfego de e para as grandes cidades – Nova York e Los Angeles, por 

exemplo – é suficiente para manter centrais de mais do que uma companhia aérea 

nacional, o que levou a um concorrência substancial nessas rotas. Outras cidades, no 

entanto, podem manter uma central principal de apenas uma companhia que domina o 

mercado, como a American no Dallas-Fort Worth. Os hubs fornecem serviço de 

conexão com um número de grandes e pequenas cidades por meio de spokes(aros)de 

uma maior ou menor capacidade. A base prática desse sistema é que, embora possa 

haver apenas um número reduzido de passageiros que desejam viajar a qualquer tempo 

entre duas cidades específicas no final dos spokes, eles podem unir-se em hubs com 

passageiros de outras cidades spokes para manter o serviço mais frequente para as 

pequenas cidades spokes.          

 

Para qualquer companhia aérea, o sistema é considerado como uma rede, porque 

a companhia precisa elaborar a combinação dos spokes para os hubs, assim como o 

horário dos voos, com vistas a atrair um número suficiente de clientes para manter o 

sistema. O benefício indireto da rede deriva do aumento do valor para um consumidor 

de um maior e mais fortemente conjunto de cidades servidas de spokes que vem do 

maior patrocínio atraído por uma utilidade maior de um hub. Como muitas outras redes, 

uma rede de viação aérea requer investimentos contínuos e despesas operacionais 

comuns para a rede, mas não específicos para uma única rota. As redes de viação aérea 

enfrentam dois tipos de restrição de capacidade. No nível mais baixo, quando um avião 

está comprometido com uma rota específica em um determinado momento, a 

companhia tem fortes incentivos para preencher os lugares os lugares do avião porque 

um lugar vazio representa uma perda de receita marginal. Essa situação explica, por 

exemplo, a pletora das tarifas promocionais de última hora disponíveis agora na 

internet. Isso também explica a disposição da American em reduzir as tarifas para 

acompanhar a concorrência das companhias de baixo custo. Uma segunda restrição 

relaciona-se à operação da rede como um todo. A companhia aérea tentará definir sua 

rede de modo a gerar uma viagem suficientemente agregada em longo prazo para 

manter todo o sistema. Assim, ela deve determinar para quais cidades deve estender os 

spokes e o número e o tamanho dos voos que passarão por esses spokes que manterão 

esse tráfego. Ela deve determinar também como alocar os custos gerais de rede na 

fixação dos preços das rotas específicas de tal forma que mantenha a rede mais eficaz. 

 

                                                                                                                                                                          
Harrington, Jr., John M. Vernon, Economics of Regulation and Antitrust, Cambridge, MIT Press, 2005, 

pp. 618-621. 
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Nesse contexto, a concorrência sem necessidade das companhias, as companhias 

de baixo custo que não mantém um sistema hub-and-spoke, mas apenas serve 

determinado par de cidades ataca o fundamento da rede na medida em que retira 

consumidores que, de outro lado, deveriam contribuir para mantê-la. Ao reduzir as 

tarifas para alinhar com as tarifas das companhias aéreas de baixo custo, a American (e 

outras companhias nacionais que se envolveram em práticas semelhantes) estava 

tentando recuperar ou manter os passageiros necessários para manter um sistema hub-

and-spoke mais amplo. 

 

As idéias tradicionais de concorrência sobre alegações de preços predatórios não 

avaliam de forma clara o caráter de rede de competição no setor de aviação civil. De 

acordo com a tradicional análise de preço predatório, a questão preliminar é saber se o 

preço cobrado é inferior a certa medida de custo médio variável e, em caso afirmativo, 

se o alegado predador tem uma chance realista de recuperar suas perdas depois que tiver 

expulsado seus concorrentes do mercado. Essa concepção de preço predatório não faz 

referência às particularidades das redes. Com efeito, o caráter de rede de uma indústria 

não tem sido considerado ao longo da história da análise de preço predatório. 

 

Curiosamente, embora no caso American Airlines, o tribunal tenha resolvido as 

alegações de preço predatório baseado apenas em uma definição de custo médio 

variável sem avaliar os custos da rede, as concorrentes medidas de custo do 

Departamento de Justiça e da American estavam voltadas, em larga medida, às 

características de rede do sistema da American. Ao estabelecer suas próprias tarifas, 

uma companhia aérea nacional, como a American, deve, obviamente, amortizar os 

custos incrementais de cada voo, mas deve também alocar, de alguma forma, entre seus 

diversos voos os custos comuns de operação e manutenção de sua rede. Uma vez que 

passageiros com itinerários muito diferentes são acomodados em cada voo spoke, 

mesmo a maior parte dos custos incrementais não pode ser atribuída estritamente a uma 

determinada rota. A alocação de custos ideal de uma companhia aérea nacional 

representa um esforço para aproximar os preços Ramsey de concorrência travada com o 

componente de rede dos custos alocados de tal modo que minimize o declínio agregado 

de demanda e mantenha o mais amplo funcionamento da rede.
24

 

 

A métrica de preços proposta pelo Departamento de Justiça para avaliar se a 

American estava praticando preços abaixo do custo incluía uma alocação de custos de 

manutenção de uma rede mais ampla. A métrica de preços da American era 

                                                           
24

 Para uma interessante discussão a esse respeito, veja Michael E. Levine, Price Discrimination without 

Market Power, 19 Yale Journal on Regulation 1, 2002. 
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essencialmente diferente, dado que não incluía uma alocação de custos de rede gerais. 

Novamente, o tribunal não analisou cuidadosamente quais implicações antitruste para a 

avaliação das redes incluíam ou não os custos de manutenção de uma rede maior. A 

decisão do tribunal ligada a sua definição de custo “marginal” ou “incremental”, 

estabeleceu que a métrica da American estava mais próxima da definição de custo 

incremental do que a do Departamento de Justiça. Essa abordagem tradicional de preço 

predatório não trata de uma questão maior da concorrência associada a redes. Isto é, 

embora uma companhia aérea deva amortizar de algum modo seus custos para manter 

uma rede maior, ela não pode ser capaz de fazê-lo ou só pode ser capaz de fazê-lo em 

menor medida em mercado em que enfrenta uma concorrência mais séria. 

 

A questão antitruste adequada deve ser se a concorrência das companhias 

aéreas de baixo custo prejudicou o bem-estar do consumidor ao diminuir a 

eficácia da rede da American     

 

Há uma questão central mais relevante para a análise se as práticas da American 

foram ou não para aumentar a rede. A principal diferença entre as tarifas pré-

competição da American e as tarifas das companhias aéreas de baixo custo parece 

residir nos custos de rede gerais assumidos pela American, mas não enfrentado pelas 

operadoras que não fornecem uma rede. Isso por si só não deve ser a chave para essa 

questão. A questão antitruste adequada deveria ser se os benefícios da rede fornecida 

pela American podem ser obtidos pelas companhias de baixo custo, ou se a 

concorrência reduz a eficácia da rede diminui a eficiência da rede em relação ao bem-

estar agregado dos consumidores. 

 

Essa pergunta é respondida pela análise do comportamento dos consumidores no 

mercado uma vez que a American reduziu suas tarifas. Quando a American 

acompanhou as tarifas das operadoras de baixo custo, essas últimas perderam seus 

mercados e, em última análise, saíram do mercado. Esse fato de mercado demonstra 

que, com tarifas equivalentes, os consumidores optam por voar na rede da American ao 

invés de permanecer nas operadoras de baixo custo. Isso sugere que, antes da redução 

de tarifas da American, as companhias aéreas de baixo custo estavam essencialmente 

free riding na rede da American. Seus consumidores estavam aproveitando as tarifas 

baixas das companhias de baixo custo oferecidas em alguns spokes da rede da 

American, mas, em seguida, utilizavam a rede da American no restante de suas viagens. 

Se os consumidores considerassem sem valor a rede da American, eles seriam 

indiferentes entre a American e as operados de baixo custo após a redução de tarifas da 
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primeira. O fato de que as companhias de baixo custo não conseguiram competir e 

deixaram o mercado prova que os consumidores não eram indiferentes. 

 

Essa análise não significa que não pode existir concorrência entre companhias 

aéreas que fornecem uma rede e aquelas que prestam serviços somente em rotas únicas. 

Pelo contrário, para as companhias de baixo custo e de rotas limitadas sobreviverem, 

deve haver suficiente viagens de um par de cidades independentes para acessar uma 

rede para manter sua atividade. A redução de tarifas da American e a expansão de 

serviços prestados foram as respostas apropriadas para o incremento de concorrência 

enfrentado. O fato de que a American aumentou suas tarifas para níveis pré-competição 

depois que as companhias de baixo custo faliram representa apenas uma realocação dos 

custos gerais de rede para aquelas rotas, novamente de uma forma que maximizará a 

utilização geral da rede entre todas as rotas do sistema. A resolução dos tribunais do 

caso exclusivamente na conceituação de custo incremental ignora a economia de 

exploração de uma rede. 

 

4.2. O litígio Visa/MasterCard.  

 

Visa e MasterCard são associações de bancos que fornecem serviços de cartões 

de pagamento ligando os consumidores individuais principalmente aos pequenos 

estabelecimentos. As organizações Visa e MasterCard, elas próprias, não são 

instituições sem fins lucrativos, o principal ativo de ambas é a marca Visa e 

MasterCard. As organizações são similares aos franqueadores que proporcionam e 

promovem uma marca. Bancos individuais em todo o mundo podem se tornar membros 

das associações (de uma ou de ambas) e tornam-se titulares de uma licença de emissão 

de cartões para seus clientes e para aquisição (inscrição) de estabelecimentos varejistas 

que devem aceitar a promessa dos cartões de clientes de todos os bancos nas 

associações. As duas associações competem com duas principais empresas com fins 

lucrativos que prestam serviços de pagamento e cartão de crédito, a American Express e 

Discover. 

 

O Departamento de Justiça ajuizou duas queixas contra a Visa e a MasterCard. 

Em primeiro lugar, o Departamento de Justiça afirmou que era uma violação da 

concorrência o fato de um banco que tem assento no conselho de administração de uma 

das duas associações emitir cartões de outra associação. Em segundo lugar, o 

Departamento de Justiça alegou que se tratava de uma violação dessas associações 

proibir seus bancos membros de emitir cartões da American Express e da Discover.    
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O caráter de rede da indústria de cartões de pagamento 

 

Para avaliar o caso, é útil compreender o caráter de rede  

da indústria de cartões de pagamento e a natureza da concorrência na indústria com 

maiores detalhes.
25

 Todas as quatro companhias de cartões de pagamento (Visa, 

MasterCard, American Express e Discover) fornecem serviços de rede direta para os 

consumidores no que diz respeito aos estabelecimentos varejistas porque cada titular 

dos cartão ganha quando mais estabelecimentos aceitam seu cartão. As companhias de 

cartões de pagamento também fornecem serviços de rede direta a comerciantes porque 

cada aceitação de cartão ganhos à medida que mais consumidores utilizam o cartão. 

 

Todas as quatro redes geram receita por meio da imposição de taxas aos titulares 

do cartão e do recolhimento de um pequeno percentual do preço de cada operação 

realizada com o cartão. Esse percentual é deduzido do montante pago pelo consumidor 

ao estabelecimento e é chamado de taxa do estabelecimento. Para a Visa e para a 

MasterCard, a taxa da operação é dividida entre os dois bancos, em que em uma única 

transação um banco membro pode ter emitido o cartão para o consumidor e um banco 

diferente cedeu ao comerciante o equipamento do cartão. Na época do caso, a taxa do 

estabelecimento nos sistemas Visa e MasterCard eram, em média, cerca de 2% do total 

da operação, sendo que 1,4% era enviado ao banco emissor do cartão e o restante, 0,6%, 

era enviado ao banco que cedeu ao comerciante o equipamento do cartão. Essas 

porcentagens, que variam em muitas diferentes dimensões, são denominadas tarifas 

interbancárias. As empresas proprietárias – American Express e Discover – retém essa 

taxa em sua totalidade. Na época do caso, a taxa da American Express era 2,73% e da 

Discover era 1,5%. 

 

Quatro formas de competição de rede 

 

Existem quatro formas de concorrência de rede na indústria de cartões de 

pagamento. Em primeiro lugar, há a competição aos consumidores na emissão direta do 

cartão. Essa concorrência encoraja consumidores a terem o cartão, carregarem vários 

cartões, usar um cartão em vez de outro, ou alterar os saldos de crédito para um novo 

cartão. Milhares de emissores de cartão concorrem nesse segmento: dentro de cada 

associação, cada banco estimula consumidores a terem os cartões Visa ou MasterCard 

em detrimento do outro; entre as associações, tais como, digamos, um cartão Visa com 

uma determinada promoção versus um cartão MasterCard com outra; e contra as duas 

                                                           
25

 Para uma excelente análise dessa indústria, veja David Evans and Richard Schmalensee, Paying with 

Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 

2003, de onde boa parte do meu entendimento dessa indústria deriva. 
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proprietárias de rede, American Express e Discover, que também pretendem convencer 

os consumidores a aceitarem seus cartões. 

 

A segunda forma de concorrência é na aquisição de comerciantes para aceitar os 

cartões. Mais uma vez, os membros das associações competem uns contra os outros em 

adquirir um determinado estabelecimento para obter aquela porcentagem da tarifa 

interbancária. American Express e Discover também procuram estabelecimentos 

comerciais para suas redes. Nas redes da Visa e da MasterCard, o banco que consegue o 

estabelecimento estipula a taxa respectiva. Como indicado anteriormente, existem 

diferenças significativas na taxa do estabelecimento dentro das associações e entre as 

associações e as proprietárias das redes. O estabelecimento não precisa ser exclusivo: 

muitos estabelecimentos aceitam os cartões Visa, MasterCard e American Express, 

apesar de qualquer rede em termos apropriados pode buscar a exclusividade do 

comerciante. A Costco, por exemplo, só aceita American Express e não aceita Visa ou 

MasterCard. 

 

Dentro das organizações, existe uma terceira forma de concorrência nos 

segmentos de conquista de estabelecimentos e de emissão de cartões aos consumidores. 

Embora o banco adquirente estipule a taxa do estabelecimento agregada, as associações 

fixam tarifas interbancárias (a divisão da taxa entre os bancos que adquirem 

estabelecimentos e aqueles que emitem cartões). As tarifas interbancárias diferem por 

tipo de estabelecimento comercial, magnitude da taxa, entre outros. Assim, a tarifa 

interbancária é uma ferramenta competitiva tanto entre associações – incentivando o 

banco a emitir mais cartões Visa que MasterCard, por exemplo, – e como um 

determinante da taxa do estabelecimento. 

 

Finalmente, uma quarta forma de concorrência ocorre entre as próprias redes em 

nível de marca, em que cada rede separadamente promove os benefícios de sua rede 

para aumentar o número de clientes e estabelecimentos conveniados bem como a 

dedicação de outros bancos. 

 

Publicidades recentes como “Existem coisas que o dinheiro não compra. Para 

todas as outras, existe MasterCard” ou da Visa “Nós não aceitamos American Express” 

ilustram o nível de concorrência entre as redes. As redes também concorrem 

tecnologicamente para gerar facilidades e vantagens tanto aos consumidores quando aos 

estabelecimentos. 
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As alegações do Departamento de Justiça contra Visa/MasterCard 

 

Perante todos esses diferentes segmentos de concorrência nesse setor, quais 

foram queixas do Departamento de Justiça? O Departamento alegou, em primeiro lugar, 

que constituía uma violação ao Sherman Act as duas associações permitirem bancos que 

tinham representantes em seus respectivos conselhos de administração (ou outras órgãos 

diretores) emitirem cartões de outra associação. O Departamento não alegou que se 

tratava de uma violação o fato de um único banco ser membro das duas associações 

com permissão de emitir cartões ou para conveniar comerciantes para ambas as 

associações.
26

 Em vez disso, o órgão antitruste alegou que as leis de defesa da 

concorrência são violadas quando aqueles poucos bancos que participam de um ou outro 

conselho de administração emitem cartões da associação concorrente. No entanto, 

mesmo sob essa alegação, o Departamento pediu ao tribunal (em 2001) apenas para 

requerer que os conselheiros de administração mudassem a posse de seus cartões de 

modo que, até 2003, 80% do volume total de todos os cartões fosse transacionado em 

uma rede na qual tivessem um conselheiro correspondente. 

 

Há um lampejo da teoria da concorrência em rede neste argumento. O 

Departamento parece ter pensado que, embora exista uma forte concorrência entre a 

Visa e a MasterCard como redes, pode existir ainda mais concorrência se os membros 

do conselho de administração fossem mais seriamente dedicados às respectivas 

associações em vez de estarem, como alegado, financeiramente em conflito como 

membros de ambas. 

 

O tribunal distrital considerou que havia forte concorrência entre a Visa e a 

MasterCard, apesar da dupla filiação de milhares de bancos nas duas associações.
27

 Essa 

concorrência era evidente porque as duas associações separadamente definem taxas 

interbancárias de modo a estimular o convênio de estabelecimentos comerciais e a 

emissão de cartões. A corte distrital indeferiu o primeiro pedido do Departamento de 

Justiça e o órgão não recorreu. 

 

O segundo pedido do Departamento foi diferente e, em essência, contraditório ao 

primeiro pedido. O órgão antitruste alegou que consistia em uma violação antitruste a 

Visa e a MasterCard separadamente proibirem seus bancos membros de emitir cartões 

                                                           
26

 Este teria sido um argumento difícil por razões históricas. Quando a associação da Visa foi organizada 

pela primeira vez, ela proibiu seus membros de se tornarem membros da Mastercard, embora tenha 

permitido a exceção a bancos relativamente menores. Um de seus membros questionou essa proibição 

com fundamentos antitruste e foi apoiado pelo Departamento de Justiça, pressionando para uma filiação 

dupla. V., o caso United States v. Visa USA, Inc., 163 F. Supp. 2d, em 333-34, 345-46. 
27

 Id. em 332. 
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das proprietárias de redes concorrentes, American Express e Discover. O Departamento 

argumentou, baseado no pensamento antitruste tradicional, que a indústria de cartões de 

pagamento consistia em dois mercados distintos: em primeiro lugar, um mercado de 

crédito geral e cobrança de cartões de pagamento, isto é, o mercado em que há 

concorrência para os consumidores e estabelecimentos; e, em segundo lugar, um 

mercado distinto que o Departamento estipulou como o mercado “de crédito geral e 

serviços de rede de cobrança de cartão”.
28

 Esse segundo mercado compreendia as redes 

concorrentes entre si (os diversos bancos e das duas empresas proprietárias, American 

Express e Discover) que fornece cartões e presta serviços de convênio de 

estabelecimentos comerciais. O governo alegou, e o tribunal aceitou os argumentos em 

primeira e segunda instância, que os bancos membros da Visa e da MasterCard 

possuíam habilidades únicas na emissão de cartões porque o relacionamento com seus 

depositantes ou sua experiência em emitir cartões Visa e MasterCard, ou ambas. Eles 

possuíam expertise equivalentes na aquisição de estabelecimentos comerciais dada a sua 

história bem-sucedida. Em razão desta dupla expertise, os estatutos da Visa e da 

MasterCard que proibiam bancos membros de emitir cartões das proprietárias de rede 

concorrentes tinham o efeito de fechar o mercado de emissão e prestação de serviços 

para a American Express e Discover.
29

  

 

O sucesso desse argumento do Departamento de Justiça deriva de sua afirmação 

de conceitos tradicionais antitruste que ignoram absolutamente a natureza de 

concorrência em rede. A autoridade de concorrência argumentou, em primeiro lugar, 

que a Visa e a MasterCard detinham poder de mercado no setor de serviços de rede. Em 

1999, a Visa representou cerca de 47% do volume financeiro de crédito e encargos de 

transações; a MasterCard, 26%; a American Express, 20%; e a Discover, 6%. O tribunal 

também invocou evidências para este ponto demonstrando que vários representantes de 

bancos testemunharam que a American Express tinha sido incapaz de convencer os 

bancos membros da Visa e da MasterCard a abandonar as associações e juntar-se à 

American Express.
30

 Em segundo lugar, o Departamento de Justiça argumentou que os 

bancos da Visa e da MasterCard constituíam um mercado distinto no que diz respeito à 

emissão de cartões e aquisição de estabelecimentos comerciais para suas redes. Dada 

esta definição, isso resulta necessariamente que as associações foram reduzindo a 

concorrência nesse mercado pela proibição de que seus bancos membros se filiassem à 

American Express ou Discover. 

                                                           
28

 Id. em 335. 
29

 Id. em 385-88, 406-07. 
30

 Cf., a esse respeito, o caso United States v. Visa U.S.A., Inc., 2003 WL 22138519 em pp. 8-9 (2d Cir. 

2003). Observe que a análise do poder de mercado, embora seja um elemento comum na doutrina 

tradicional e na jurisprudência, não fornece informação a respeito da operação da rede ou a natureza da 

competição de rede. Devemos esperar participações de mercados maiores em indústrias de rede. 
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Como uma questão de análise antitruste, a conclusão é insustentável. Imagine 

dois fabricantes concorrentes. O segundo pede ao primeiro para utilizar sua planta 

industrial e o primeiro recusa. Isso faz algum sentido para definir o primeiro fabricante 

como um mercado distinto e consistir em uma violação antitruste para que insista no 

controle exclusivo de sua planta?  

 

A conclusão é incabível por outras razões também. Em primeiro lugar, a 

American Express não está excluída de filiar outros bancos ex ante. Qualquer banco 

pode escolher entre a Visa/MasterCard e a American Express ou a Discover. A regra de 

exclusividade simplesmente estabelece que, uma vez que um banco tenha optado por 

filiar-se com a Visa ou a MasterCard, ele não pode filiar-se também à American 

Express ou a Discover. 

 

Em segundo lugar, não há um real fechamento de mercado no sentido da 

existência de um obstáculo artificial que impede a American Express e a Discover de 

obter estabelecimentos ou prestar serviços. Embora o tribunal não faça qualquer 

referência ao assunto, os bancos membros da Visa e da American Express, nos últimos 

anos, tem contratado terceiros independentes para aquisição e prestação de serviços de 

emissão, que adquire estabelecimentos comerciais para todas as quatro redes.
31

 

 

Essas cláusulas de exclusividade nos estatutos sociais da Visa e da MasterCard 

são, em essência, disposições de dever de lealdade que obrigam um banco a ser leal e a 

promover a rede que é membro, uma vez que está tendo vantagens dos serviços dessa 

rede. A Visa e a MasterCard, conforme mencionado, são essencialmente estruturas 

organizacionais que administram e promovem suas respectivas redes. A esse respeito, 

elas assemelham-se a franqueadores, como organizações que desenvolvem e promovem 

uma franquia, mas não fornecem os serviços de franquia.
32

 Essas disposições de dever 

de lealdade são onipresentes em contratos de franquia.
33

 De fato, referidos dispositivos 

parecem ser universalmente adotados pelas empresas em setores que são 

indiscutivelmente competitivos – como o setor de fast food – e em outros que não se 

pode imaginar possuir poder de mercado de qualquer magnitude, tais como academias 

                                                           
31

 Cf. Evans and Schmalensee, supra, em 134. 
32

 Eles são diferentes dos franqueadores porque gerenciam as operações em curso da rede e estabelecem 

taxas de câmbio para maximizar o sucesso da rede. Eles também investem fortemente na melhoria da 

capacidade tecnológica da rede. 
33

 Como exemplo, a franquia de hamburgers do Burger King estipula que, durante a vigência da franquia, 

o franqueado “não poderá possuir, operar ou ter qualquer interesse em qualquer outra empresa de 

hambúrguer e não poderá possuir, operar ou ter qualquer interesse em qualquer empresa de restaurante de 

comida rápida provedora de hambúrguer de marca nacional ou regional”. Informação coletada no 

FRANdata, NCB Franchise Services, 20002, p. 7. 
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de ginástica, lojas de presentes, cabeleireiros, lojas de limpeza de carpetes, entre 

outros.
34

 Isso fornece forte evidência de que tais dispositivos ajudam a aumentar a 

concorrência na franquia. 

 

A função econômica é evidente. As disposições de dever de lealdade servem 

para alinhar os incentivos do fraqueado aos dos outros franqueados e mais estreitamente 

com os do franqueador. Todas as partes devem dedicar suas energias para melhorar a 

atração do produto ou serviço franqueado e não os dos concorrentes. Eles são 

particularmente necessários em contexto como as franquia ou de associações como a 

Visa e a MasterCard, em que há a separação da propriedade da empresa que administra 

a marca, o franqueador, das empresas franqueadas que prestam serviços ou fornecem 

produtos. Ao contrário de uma única empresa com diversos ramos de atuação, um 

franqueador não pode obrigar um franqueado independente a servir aos fins do projeto 

de franquia maior. É por isso que tais disposições são onipresentes em contextos 

comerciais muito distintos. Curiosamente, os contratos de franquia de serviço de viagem 

da American Express estabelecem que “Você não pode pertencer ou associar-se com 

qualquer organização ou consórcio que concorre no setor de viagens da AMEX e seu 

programa representativo”.
35

 Esse fato, aparentemente, não foi apresentado ao tribunal. 

 

Não há nenhuma razão para se pensar que a indústria de cartões de pagamento 

seja diferente nesse particular. Como uma franquia típica, os bancos membros da Visa e 

da MasterCard são independentes uns dos outros e independente das organizações Visa 

e MasterCard, exceto como membros individuais. Por essa razão, como em franquias, 

incentivos conflitantes podem surgir quando um ou outro banco age de forma a 

beneficiar-se em detrimento dos outros bancos membros ou das organizações Visa e 

MasterCard. As restrições de lealdade da Visa e da MasterCard restringem essa forma 

de conflito e alinham os incentivos dos bancos membros com os incentivos dos outros 

membros e da organização. Nesse sentido, esses dispositivos maximizam a concorrência 

com os proprietários de rede, American Express e Discover. 

 

Desde que o Departamento de Justiça trouxe o caso fundado em razões antitruste 

tradicionais e desde que o tribunal o resolveu apenas com base de uma definição de 

mercado (muito peculiar), não houve uma análise adequada do caráter da concorrência 

em rede na indústria de cartões de pagamento. É óbvio que o setor pode suportar mais 

do que uma rede concorrente: quatro redes operam atualmente. Uma questão inicial é 

saber se a concorrência seria reforçada caso as quatro redes ficassem separadas 

                                                           
34

 Para mais detalhes, veja, Priest, Flawed Efforts, supra, pp. 144-45. 
35

 FRANdata, supra, p. 19. 
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completamente ou se elas se unissem durante algum intervalo. A separação parece 

superior. O remédio no caso permite uma fusão parcial, com a American Express 

permitindo filiar-se com determinados bancos membros da Visa ou da MasterCard. 

Existem diversas oportunidades empíricas para avaliar a separação versus fusão que o 

tribunal fez referência, mas nem o Departamento de Justiça nem os representados 

examinaram. O primeiro é a sobreposição entre os bancos membros da Visa e da 

MasterCard que, como mencionado, foi estimulada pelo órgão antitruste em anos 

anteriores. Em segundo lugar, por razões complemente independentes, a Visa e a 

MasterCard não estão autorizados a impor cláusula de exclusividade de fornecimento 

em alguns países da Europa, em Porto Rico, onde a American Express tem afiliado 

alguns bancos membros. Compreender a diferença na competição de rede com e sem 

cláusulas de dever de lealdade avançará nosso conhecimento de competição de rede. 

 

4.3. O caso Microsoft.  

 

Ao contrário do caso American Airlines e Visa/MasterCard, o Departamento de 

Justiça aplicou a teoria da concorrência em rede no caso Microsoft. A questão é saber se 

foi uma teoria realista. 

 

A Microsoft criou o sistema operacional de computadores pessoais dominante 

no mundo, o Windows, que possuía, à época do julgamento, 95% do mercado definido 

pela autoridade antitruste – e aceito pelo tribunal – como a Intel sendo compatível com 

os sistemas operacionais de computadores pessoais. O Departamento de Justiça alegou, 

com fundamento no antitruste tradicional, que esta participação de mercado constituía 

um monopólio. Admitiu, entretanto, que a Microsoft adquiriu o monopólio por seu 

mérito, por meio da fabricação de um produto superior. A teoria do Departamento era 

que esse sistema operacional monopolista criou o que foi chamada de “aplicativos como 

barreiras à entrada”, protegendo o monopólio da ameaça concorrencial, dado que 

qualquer potencial concorrente no mercado de sistemas operacionais teria que duplicar 

os milhares de pedidos de sistema operacional Windows antes de poder competir de 

forma séria. 

 

De acordo com a teoria do órgão de concorrência, dois potenciais concorrentes 

surgiram em meados da década de 1990: o navegador Netscape Navigator e a 

plataforma e linguagem de programação Java da Sun Micro Systems. Esses produtos 

ameaçaram os aplicativos de barreira à entrada que protegem a Microsoft porque ambos 

poderiam evoluir para plataformas de software para acelerar os aplicativos de software 

sem a necessidade do Windows. Segundo o Departamento de Justiça, a Microsoft 
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reconheceu a potencial ameaça e desenvolveu o seu próprio navegador, o Internet 

Explorer, a fim de competir com o Navigator e atuou de diversas formas para prejudicar 

o Java.
36

 O Departamento tentou intimidar a Microsoft de continuar com esses acordos 

restritivos que tinha chegado com o fabricante dos equipamentos originais, provedores 

de serviço à internet e assemelhados; de proibir a Microsoft de realizar venda casada do 

seu navegador nas vendas do Windows, ou seja, agregava o Internet Explorer no 

Windows (o Internet Explorer era gratuito); e, ainda, a Microsoft teria que dividir os 

sistemas operacionais dos aplicativos da companhia. 

 

As alegações do Departamento de Justiça representam a teoria econômica de 

rede levadas a um extremo. A teoria do órgão antitruste reconhece que a Microsoft criou 

o sistema operacional Windows por seus méritos, mérito tão poderoso que absorveu, na 

essência, a totalidade do mercado. O Departamento tentou transformar o sucesso da 

Microsoft em uma violação: o domínio do Windows criou aplicativos como barreiras à 

entrada, presumivelmente para bloquear os consumidores para a rede do Windows. 

Segundo essa teoria, qualquer extensão de rede que inclua serviços de navegação teve 

que ser reduzida para que as plataformas concorrentes pudessem se desenvolver a fim 

de desafiar a rede do Windows. Além disso, para estimular ainda mais a concorrência, a 

rede da Microsoft deveria ser desmembrada, criando um sistema operacional e empresas 

de aplicativos separados, embora um sistema operacional seja sem valor sem os 

aplicativos. 

 

Embora o Departamento de Justiça tenha sido bem-sucedido no tribunal distrital, 

o Corte de Apelação do Circuito de Washington D.C. indeferiu quase todas as decisões 

da corte distrital, responsabilizando a Microsoft por práticas relativamente menores. 

Havia uma contradição central na argumentação do Departamento de Justiça. O órgão 

antitruste admitiu que a Microsoft tivesse adquirido o monopólio de seu sistema 

operacional com base em seus méritos. Ele não afirmou que o que caracteriza como 

aplicativos como barreiras à entrada – o que poderia facilmente ter sido descrita como 

uma definição da extensão da valiosa rede Windows – foi criada artificialmente por 

meios ilegais. No entanto, ao mesmo tempo, procurou empregar as leis de defesa da 

concorrência agressivamente para restringir a rede do Windows a estimular o 

desenvolvimento de uma plataforma de aplicativos concorrente limitando a promoção 

do navegador da Microsoft, colocando restrições sobre a capacidade da Microsoft de 

adicionar novas funcionalidades ao Windows e separar a rede da Microsoft em duas. 

 

                                                           
36

 V. o caso United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 74-78. 
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Uma teoria dessa natureza é essencialmente contraditória e reflete uma análise 

insuficiente dos benefícios da rede do sistema operacional Windows e seus aplicativos. 

O Departamento apresentou apenas a vaga especulação sobre a forma como um 

mercado com plataformas de sistemas operacionais concorrentes poderia funcionar. 

Como consequência, a teoria mais básica da autoridade antitruste consistiu em um 

pouco mais do que caracterização pejorativa que a existência de milhares de softwares 

de aplicativos para o Windows representou uma barreira prejudicial à entrada. A 

caracterização mais plausível é que essas centenas de aplicativos representem benefícios 

da criação da rede. Ao insistir que a existência desses benefícios impediu outras 

empresas de concorrer com a Microsoft, o Departamento colocou-se em uma posição 

alegando de que qualquer coisa que a Microsoft fizesse para melhorar a qualidade do 

Windows era uma violação antitruste. Assim, o Departamento alegou que as melhorias 

da Microsoft para o Explorer foram uma violação porque reforçaram os aplicativos 

como barreiras à entrada. Mas isso tornaria cada investimento para melhorar um 

produto para os consumidores uma violação à luz do direito antitruste, especialmente no 

contexto de criação de uma rede. E é mera especulação afirmar que os consumidores de 

um monopólio existente em rede beneficiaria se houvesse uma ou mais redes 

concorrentes, especialmente nos casos em que o monopólio de rede surgiu 

naturalmente. 

 

As especulações do Departamento de Justiça revelaram-se demasiado fracas para 

convencer a corte de apelação. O tribunal afirmou que algumas práticas da Microsoft, 

como contratos de exclusividade com fabricantes e outros, assim como ações agressivas 

contra a Java, foram condutas anti-competitivas porque não constituíram competição 

baseada em méritos. Rejeitou as alegações restantes porque a corte distrital não 

considerou suficientes as motivações para encontrar ilegalidade. 

 

Mais importante ainda, a Corte de Apelações indeferiu o pleito da autoridade de 

concorrência que era ilegal per se a Microsoft integrar (realizar venda casada) seu 

navegador Explorer no Windows, uma vez que era impossível saber se, por si só, a 

melhoria de um complicado produto, como um sistema operacional com aplicativos, 

pela adição de novas características, beneficiou ou não os consumidores.
37

 Em essência, 

a resposta para esta pergunta exige uma determinação da extensão dos benefícios de 

rede. Embora a Corte de Apelação tenha convidado o Departamento a rediscutir o 

assunto, o órgão desistiu da alegação. 

 

                                                           
37

 Id. em 89-94. 
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A Corte de Apelação confirmou a constatação que diversos acordos de 

negociação exclusiva bem como que ações da Microsoft contra a Sun constituíram 

condutas anticompetitivas. Aqui, não existiu referência às redes. É uma questão 

importante saber se os acordos de negociação exclusiva deveriam ser considerados de 

forma diferente em redes, como contribuintes para o desenvolvimento de uma rede mais 

extensa. 

 

Finalmente, a Corte de Apelação indeferiu a imposição de desmantelar a 

Microsoft. O remédio sugerido pelo Departamento de Justiça foi a característica mais 

especulativa de todo o caso. Qual foi o benefício esperado da separação do sistema 

operacional Windows dos seus aplicativos? Era uma convicção que os aplicativos da 

companhia desenvolveriam seu próprio sistema operacional novo e competitivo, 

especialmente em um contexto em que um único sistema operacional surgiu 

naturalmente? Esperou-se que o sistema operacional desenvolvesse aplicativos 

concorrentes onde eles não tinham desenvolvido naturalmente no mercado? Nenhuma 

dessas questões foi respondida; com efeito, eles não as abordaram no julgamento de 

forma séria. 

 

No entanto, o caso Microsoft poderia representar a primeira decisão de uma 

indústria de rede na nova era. Grande parte da argumentação do tribunal continua 

dominada por preocupações antitruste tradicionais sem mencionar as redes – o foco na 

definição de mercado, poder de mercado e práticas incomuns, bem como acordos de 

exclusividade. Essa discussão geralmente não é útil para a compreensão do 

funcionamento de redes. Mas a análise do tribunal de apelação das alegações de venda 

casada é importante porque o tribunal reconhece que a questão é a definição da extensão 

dos benefícios da rede, crucial para a análise de questões antitruste relacionadas às redes 

no futuro. 

 

A próxima parte reexamina um conjunto diferente de casos: casos centrais do 

cânone do direito da concorrência. Ela tenta demonstrar que muitos casos familiares do 

passado envolvem redes e são utilmente revistos sob a perspectiva da economia das 

redes. 

 

5. Concorrência em redes no cânone do antitruste.  

 

Essa parte reexamina casos centrais para o cânone da concorrência. Isso 

demonstra que muitos casos familiares envolvem questões de rede e podem ser 

compreendidos de uma maneira nova com a aplicação de conceitos de redes. 
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Os casos de ferrovias: Trans-Missouri Freight; Joint-Traffic Association; 

Northern Securities. O significado moderno da doutrina desses casos refere-se ao debate 

sobre se a Seção 1 do Sherman Act deve ser interpretada literalmente – i.e., “cada 

contrato em restrição de comércio” – antes da aprovação da regra da razão. Com efeito, 

essa questão é de tal importância que pouco se sabe sobre o efetivo grau de competição 

entre os membros das associações Freight e Joint-Traffic (“Associações”). 

 

Ferrovias, naturalmente, constituem redes. Os membros das Associações 

normalmente operavam suas redes em extensões territoriais distintas, principalmente na 

interseção de grandes cidades. Em uma revisão dos acordos das Associações 

específicas, a referência aos benefícios de redes pode ser útil. A esse respeito, condenar 

todos os acordos de fixação de preços celebrados entre os membros despreza a extensão 

do quanto os consumidores se beneficiam da expansão dos acordos de rede. Como um 

exemplo, as ferrovias Union Pacific e a Atchison, a Topeka e a Santa Fé eram membros 

da Associação Trans-Missouri Freight, ambas tendo origem em Kansas City, 

irradiando-se pelo oeste, a Union Pacific ocupando território ao norte da Atchison, 

Topeka. No entanto, suas rotas interligavam-se, novamente, em Denver. 

 

Ao analisar se um acordo de preços entre eles beneficiaria a operação da rede, é 

evidente que um acordo de fixação de preços para os carregamentos de Kansas City 

para Denver não gera benefício à rede, enquanto que um acordo de fixação de preços de 

carregamentos de uma cidade servida apenas pela Atchison, Topeka, como Wichita, 

para uma cidade servida apenas pela Union Pacific, como Abilene, poderá expandir a 

rede. Outros acordos que promovam a compatibilidade e a interoperabilidade também 

poderão expandir os benefícios de rede. 

 

Dr. Miles. Dr. Miles, e, de forma mais genérica, a prática de manutenção do 

preço de revenda tem sido principalmente entendida como decorrente de um cartel 

varejista – a explanação do tribunal no caso Dr. Miles em si – ou na visão econômica 

moderna como uma restrição vertical que estimula a competição mediante a prestação 

de serviços de pré-venda em vez de preço. Casos mais recentes, tais como GTE-

Sylvania, Monsanto v. Spray-Rite e Sharp Eletronics, tem amplamente aceito a teoria da 

prestação de serviços pré-venda, delineando a proibição da manutenção de preço de 

revenda sempre que possível. 

 

Continua a ser difícil, entretanto, explicar o caso Dr. Miles – a venda de uma 

poção – que envolve a estimulação de prestação de serviços de pré-venda. Ademais, ao 
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longo da história da legislação do comércio livre, muitos fabricantes adotaram políticas 

de manutenção do preço de revenda para produtos cuja necessidade de serviços pré-

venda pareça obscura, como creme dental, outros artigos de higiene pessoal, produtos 

de mercearia, e assim por diante. Parke-Davis é difícil de explicar em termos de 

serviços de pré-venda.  

 

Considerando o programa de distribuição criado pela Dr. Miles e os outros 

fabricantes como a constituição de uma rede poderá fornecer uma resposta. Imagine que 

estes fabricantes acreditam que as vendas serão maximizadas se o produto estiver 

localizado em uma gama mais ampla de estabelecimentos varejistas. Tal como ocorre 

com outras redes, o valor da rede aumenta com o aumento da participação de membros 

adicionais. Com vistas a precificar essa relação de forma apropriada, entretanto, alguns 

subsídios devem ser fornecidos aos membros para equiparar os benefícios privados e os 

da rede. A manutenção do preço de revenda assegura esse subsídio. Essa explicação é 

similar à teoria dos “outlets” de Frank Matthewson e Ralph Winter,
38

 embora coloque a 

prática em um contexto maior. 

 

Terminal Railroad. Terminal Railroad é conhecido atualmente principalmente 

como um caso em que o tribunal adotou um regramento normativo que garantiu o 

acesso a uma “essential facility” (infra-estrutura essencial)
39

. Embora os dados não 

estejam completamente esclarecidos, a questão atual é saber se a propriedade comum de 

todos os meios de travessia do Mississippi para St. Louis foi necessária para a 

coordenação do trânsito da rede. A associação Terminal Railroad possuía terminais em 

ambos os lados do Rio, mais as duas pontes, mais a companhia férrea anteriormente 

concorrente. A decisão determinando o acesso a uma taxa razoável só ocorre se puder 

ser demonstrado que não houve configuração de equipamentos que poderiam ter criado 

o trânsito concorrente nas redes. Muitos casos modernos chamados de “essential 

facilities” levantam a mesma questão, em particular os casos de acesso e a 

                                                           
38

 Confira-se, a esse respeito, Frank Matthewson e Ralph Winter, The Law and Economics of Resale Price 

Maintenance, 13 Review of Industrial Organization 57, 1998. 
39

 Nota do Tradutor: a doutrina das essential facilities surge nos Estados Unidos da América em 1912 

quando do julgamento do caso United States v. Terminal Rairoad Association of St. Louis, 224 U.S. 383 

(1912). Naquele caso, a Suprema Corte norte-americana entendeu que pontes e balsas que permitiam a 

travessia do Rio Mississipi representavam um ativo essencial (uma infra-estrutura essencial) à 

concorrência entre companhias ferroviárias, uma vez que as condições geográficas não permitiam a 

duplicação desses ativos. Naquela ocasião, com base no Sherman Act, a Suprema Corte decidiu garantir 

acesso aos meios de travessia do Rio Mississipi a todas as ferrovias concorrentes. Desde então, a doutrina 

foi utilizada em outros casos da Suprema Corte norte-americana, a título ilustrativo, v. Associated Press v. 

United States, 326 US 1 (1945) (considerando essencial o acesso a uma organização de cobertura 

jornalística); Otter Tail Power Co. v. United States, 410 US 366 (1973) (considerando linhas de 

transmissão de energia elétrica um ativo essencial). 
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interoperabilidade que tenham derivado da desregulamentação dos sistemas de 

comunicação.  

 

Os casos da Trade Association. American Column & Lumber; Maple Flooring. 

Os casos de associação comercial permanecem insatisfatórios porque nenhum método 

analítico foi derivado para distinguir a troca de informações que aumenta a cartelização 

da que racionaliza um mercado díspar para elevar a concorrência. As distinções 

estabelecidas em suas própria opiniões – entre a troca de informações relativas ao custo 

versus preço; custo médio versus custo real; distribuição aos consumidores ou não – não 

estão esclarecidos. 

 

O Juiz Posner distinguiu os casos com base no número de membros e a 

participação de mercado da indústria controlada.
40

 A associação de fabricantes de 

Hardwood no caso American Column & Lumber incluiu 365 empresas, representando 

33% do mercado; a associação de fabricantes Maple Flooring, 22 empresas e 74% do 

mercado. A partir desses números, ele deduz colusão anti-concorrencial no Maple 

Flooring e conduta admissível no American Cloumn & Lumber, baseada em uma 

presunção de facilidade de realização do acordo. 

 

Essa conclusão é provavelmente correta, mas há um ganho analítico de 

tratamento da troca de informações criando uma forma de benefício de rede. 

Considerada em termos de benefícios de rede, a troca de informações é suscetível de 

aumentar o bem-estar onde há maior variância nas operações individuais. Assim, a troca 

de informações é suscetível de criar maiores benefícios quando os membros são 

menores e mais díspares e onde há preço ou variação de custo maiores ao longo do 

tempo. Inferências, como essas do Juiz Posner, a partir de dados sobre o mero número 

de membros e a participação de mercado da associação são aproximadas. Transformar a 

investigação em uma avaliação de benefícios marginais para os membros da rede a 

partir de informações adicionais de troca parece mais promissor. 

 

Chicago Board of Trade. Existem duas interpretações proeminentes de retenção 

– a chamada regra – no caso Chicago Board of Trade. Em um excelente e bem-

pesquisado artigo, Peter Carstensen argumenta que a regra era reforçar o mercado, 

porque isso forçava que negociações realizadas fora do mercado retornassem ao 

mercado, eliminando free riding no estabelecimento de preços.
41

 O Juiz Posner 

                                                           
40

 Cf. Richard A. Posner, Antitrust Law, Chicago, University of Chicago Press, 1976, 2003. 
41

 Cf. Peter C. Carstensen, The Board of Trade Case and the Rule of Reason, 10 Research in Law and 

Economics Journal 1, 1992. 
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interpretou a adoção da regra como reflexo da batalha entre corretores de grãos grandes 

e pequenos, com a regra favorecendo os menores.
42

 

 

Entretanto, considerar a Câmara de Comércio como uma forma de rede parece 

auxiliar a análise. Mercados são como redes assim como os benefícios para os 

participantes aumentam tanto quanto as alternativas de mercados são disponibilizadas. 

A questão levantada pelo caso é se a call rule elevou os benefícios do mercado da 

Câmara de Comércio por um montante superior à perda do benefício para aqueles 

corretores cujas transações foram proibidas pela regra. 

 

Por essa interpretação, um conjunto de corretores – talvez o maior, tamanho não 

é importante – criou um mercado concorrente para “chegar” no grão, um mercado que 

operava depois do alerta de sessão encerrada da Câmara de Comércio. Não houve free 

riding no mercado de preços, como afirmou o Professor Carstensen, porque aqueles 

corretores estipularam seus próprios preços, de forma diferente da Câmara – foi por essa 

razão que a Câmara aprovou a call rule. Colocado de forma diferente, as negociações 

fora do horário criaram uma rede concorrente. As duas redes poderiam competir e o 

fizeram. Assim, a call rule restringia o mercado e não o expandia e, dessa forma, 

deveria ter sido caracterizada uma violação. 

 

Associated Press. A Associated Press era uma associação de agência de notícias 

composta por jornais de diferentes localidades, naturalmente, uma forma de rede. Ela 

concorria para obter assinantes para os jornais que imprimiam seu material com duas 

proprietárias de organizações de notícias, a United Press (criada pelo grupo Scripps) e a 

International News Service (criada pelo grupo Hearst). A Associated Press tinha uma 

forma de exclusividade que permitia a qualquer membro bloquear a admissão de um 

jornal concorrente. Esse caso, nesse particular, assemelha-se ao caso Visa/MasterCard, 

discutido acima.
43

 

 

O tribunal considerou que a regra de exclusividade era uma violação e a atual 

interpretação desse caso tem levantado a questão se alguma forma de exclusividade é 

necessária de modo a proteger os incentivos de jornais membros para investir no 

sistema da Associated Press. Essa interpretação não está errada, embora a natureza de 

rede do serviço e a análise do caráter da competição em rede forneçam maior 

compreensão. A moderna questão poderia ser – como no caso Visa/MasterCard – qual é 

                                                           
42

 Cf. Posner, Antitrust Law, supra. 
43

 Curiosamente, a Associated Press não foi citada na decisão da Corte de Apelação no caso 

Visa/Mastercard.  
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a natureza de concorrência de rede no agenciamento de notícias e se a concorrência é 

estimulada pela regra de exclusividade? 

 

À época do julgamento, a Associated Press era claramente a agência de notícias 

dominante, embora enfrentasse forte concorrência. O tribunal distrital decidiu no 

julgamento do caso que 96% dos jornais matutinos e 77% dos jornais noturnos eram 

conveniados com a Associated Press; 65% e 65%, respectivamente, para a United Press. 

A International News Service era muito menor. O orçamento anual da Associated Press 

era de US$ 12 milhões; da United press; US$ 7 milhões; e da International News, US$ 

2,6 milhões.
44

 Após a decisão da corte, que essencialmente transformou a Associated 

Press em uma joint venture de filiação aberta, foi observado a ocorrência do fenômeno 

da “rápida dominância” (network tipping). Jornais que anteriormente tiveram sua adesão 

negada pela Associated Press agora se filiaram a ela e os serviços concorrentes sofreram 

declínio substancial. Em 1958, os dois proprietários uniram-se para formar a United 

Press International, mas seu declínio persistiu até a declaração de falência em 1985.
45

 

 

Radiant Burnes. O Radiant Burnes é um claro caso de indústria de rede 

envolvendo a definição de padrões de interoperabilidade dentro de um setor. Não se 

trata de um precedente útil. Foi decidido há quatro décadas estabelecendo que o 

monitoramento de um teste de segurança, utilidade e durabilidade de queimadores de 

gás da Associação Norte-Americana de Gás e sua recusa em aprovar o dispositivo 

Radiant Burnes foi uma violação per se como um boicote do grupo. 

 

As questões suscitadas pela adoção de padrões da indústria e interoperabilidade 

ou compatibilidade regulada surgem frequentemente em contextos modernos e 

requerem cuidadosa análise quanto à medida em que tais padrões e requisitos elevam os 

benefícios de rede para ganhos líquidos de bem-estar social. 

 

Interpretando a isenção de seguro. Embora a isenção de seguro seja 

frequentemente racionalizada em razão do federalismo ou de legislação de interesse 

especial, sua justificativa econômica é que ela protege de um ataque antitruste a 

compilação de informação comum sobre perdas que permitem às seguradoras 

estabelecer devidamente os preços com base nos riscos. A compilação da informação 

em escala industrial cria uma forma de benefício de rede. 

                                                           
44

 Cf. o caso Associated Press v. United States, 52 F.Supp. 362, 366-67 (S.D.N.Y. 1943). 
45

 Para uma análise histórica dessa indústria, ver Margaret A. Blanchard, The Associated Press Antitrust 

Suit: A Philosophical Clash over Ownership of First Amendment Rights, 61 Business History Review 43, 

1987; Donald I. Baker, Compulsory Access to Network Joint Ventures Under the Sherman Act: Rules or 

Roulette?, 1993 Utah Law Review 999, 1993. 
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A maior parte dos casos que envolvem a isenção trata com a interpretação do 

que constitui “o negócio do seguro” e, portanto, se enquadra com ou sem a isenção. 

Essa distinção tem geralmente sido relacionada para saber se existe uma efetiva 

transferência de risco, uma questão doutrinária sem referência aos benefícios de rede do 

compartilhamento de informações no que diz respeito às perdas seguradas. 

 

Uma abordagem interpretativa mais justificável seria concentrar-se no benefício 

de rede a partir do intercâmbio de informações para fins de uma precisa assunção de 

riscos. A questão determinante, portanto, seria se a atividade questionada aumenta 

aqueles benefícios de rede. 

 

BMI/ASCAP. A questão no caso BMI/ASCAP era se essas associações de 

direitos autorais poderiam oferecer apenas uma cobertura e não licenças intérpretes. O 

caso hoje serve para práticas de licenças que precisam levar em contar custos de 

transação, dificilmente um ponto questionável. 

 

Tanto o BMI quanto o ASCAP são redes. A interessante questão analítica e 

empírica é por que uma maior concorrência de rede não se desenvolveu na indústria. 

Licenças genéricas favorecem compositores de músicas populares visto que o 

adquirente de uma licença genérica pode escolher qualquer conjunto de músicas dentre 

milhares licenciadas.
46

 Não é claro por que as redes concorrentes de compositores de 

menor sucesso não se desenvolveram. A explicação baseada em custos de transação não 

é inteiramente satisfatória porque as duas associações monitoram e pagam de acordo 

com a utilização – embora ambas utilizem sistemas de amostragem para fazê-lo – 

sugerindo que os custos de múltiplas performances podem ser tratados com mais algum 

intervalo. 

 

NCAA. A NCAA, evidentemente, é uma rede de equipes atléticas de 

universidades. A decisão no caso NCAA criou uma maior concorrência e diferenciação 

entre as equipes atléticas universitárias; na verdade, ela criou redes de equipes 

diferenciadas. A análise da questão, no entanto, não é totalmente satisfatória, uma vez 

que não versa a respeito dos determinantes dos benefícios de rede criados pelo sistema 

NCAA. É evidente que a remoção de restrições na alocação de chamadas televisivas e 

pagamentos não diminuiu os benefícios da rede NCAA. Diversos casos de subsídio têm 

considerado se outras limitações estipuladas pela Associação violam a legislação 

                                                           
46

 A Corte no caso Buffalo Broadcasting Co., Inc. v. ASCAP, 546 F.Supp. 274 (S.D.N.Y. 1982) verificou 

que, em 1979, somente 13% de todos os editores da ASCAP e da BMI receberam os direitos de televisão 

e 0,8% receberam mais que 75 por cento de todos os royalties. 
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antitruste. A análise nesses casos raramente ultrapassa a conclusão de que o 

amadorismo deve ser considerado como um bem positivo, rejeitando, assim, os desafios 

para as regras da NCAA. Não está claro por que a razão a NCAA limita, digamos, um 

número de treinadores, os salários dos treinadores assistentes, o número de bolsas de 

estudo, e similares que são necessários para a captura dos benefícios de rede. 

 

Aspen Skiing. O caso Aspen Skiing foi decidido com fundamento que a Aspen 

Skiing, que controlava três das quatro montanhas de Aspen, não aceitaria associação em 

quaisquer condições com a Highlands, proprietária da quarta montanha, de modo a não 

permitir acesso a sua rede de montanhas. O caráter de rede desse caso não foi 

vislumbrado. A questão, como é mais comum nesses casos de indústria de rede, é se os 

benefícios da co-associação – aqui, o bilhete conjunto de acesso às montanhas – são 

totalmente absorvidos com um bilhete para acesso a três montanhas, um bilhete para 

acesso a quatro montanhas ou, talvez, algo menor. 

 

Para analisar a questão do nível adequado de competição de rede nesse setor, é 

preciso informação da extensão de uma única montanha, de duas, de três, de quatro, 

para esqui, embora o uso seja afetado pelo pacote de bilhetes disponíveis. O tribunal 

aceitou sem instrução a propriedade da Aspen Skiing de três das montanhas. Mas essa 

posição dominante é a mesma do momento de exclusão da Highlands. 

 

Desde a decisão da Suprema Corte, a Highlands, a quarta montanha, foi 

adquirida pela Aspen Skiing, dando-lhe um monopólio em Aspen. A Divisão Antitruste 

do Departamento de Justiça aprovou a aquisição baseada em outra definição de 

mercado, considerando que as montanhas de Aspen competem com todas as montanhas 

em Vail, Park City, Utah e outras estações de esqui. O caráter de rede da propriedade de 

muitas montanhas deve ser analisado com prudência. 

 

Essa breve análise de casos sugere tanto a frequência de questões envolvendo 

indústrias de rede ou de indústrias com características de rede bem como a importância 

da economia de rede para a análise desses casos. A próxima seção propõe uma 

redefinição do direito da concorrência, reconhecendo que nossas presunções e 

entendimentos básicos de rede são diferentes de presunções dominantes hoje. 

 

6. Reorganizando nosso entendimento do Direito da Concorrência.  

 

A moderna análise econômica do direito antitruste aplicada à organização e as 

práticas industriais distingue principalmente entre restrições horizontais e verticais. 
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Cada uma dessas categorias de comportamento ou estrutura cuida de um conjunto de 

idéias subjacentes que são refletidas em um conjunto de casos prototípicos ilustrando a 

aplicação dessas ideias. 

 

Esse entendimento da economia e do direito da concorrência deve ser 

complementado por uma terceira categoria de organização e práticas industriais – redes 

– assistida por um conjunto de casos prototípicos que ilustram a aplicação da economia 

das redes na análise de casos que se inserem nessa categoria. Essa nova categorização 

não descarta a distinção entre arranjos horizontais e verticais. Em vez disso, ela a 

complementa ao adicionar uma terceira categoria, embora fazê-lo requeira a remoção de 

muitos casos vistos anteriormente como representativos de arranjos horizontais ou 

verticais e os analisa de forma diferenciada. Essa seção explica brevemente essa nova 

categorização.  

 

Acordos horizontais. A análise econômica básica das restrições horizontais 

pressupõe: 

1) A coordenação de preço ou produção reduz o bem-estar; 

2) Grandes participações de mercado, especialmente entre concorrentes, são 

motivos para suspeita em razão de preocupações com a colusão; 

3) Concentrações entre concorrentes devem ser monitoradas porque podem 

gerar redução de bem-estar. 

 

Os casos de acordos horizontais prototípicos são Madison Oil e Trenton 

Potteries no que diz respeito à fixação de preços; Addyston Pipe e Appalachian Coals 

no que diz respeito à venda casada ou alocação de clientes; Eastern States Retail 

Lumber Dealers e Fashion Originators´ Guild no que diz respeito à recusa de venda.  

 

Acordos verticais. A análise econômica básica das restrições verticais pressupõe: 

1) Muitas restrições verticais servem para limitar a concorrência intra-setor de 

sorte a estimular a concorrência inter-setor; 

2) Existem limites para a capacidade da empresa para alavancar poder de 

mercado existente, excetuados contextos de potencial discriminação de 

preços ou que evitam a regulação; 

3) É extremamente difícil, a ponto de ser quase impossível, aumentar o poder 

de mercado por meio de preço predatório; 

4) As práticas monopolistas reduzem o bem-estar apenas nos casos em que são 

claramente excludentes. 
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Os casos de arranjos verticais prototípicos são GTE-Sylvania, Sharp Eletronics, 

Khan no que diz respeito a acordos de exclusividade de distribuição; Jefferson Parish e 

Microsoft no que diz respeito à venda casada (embora a Microsoft seja legitimamente 

um caso de indústria de rede, a discussão do tribunal de venda casada fornece o 

precedente moderno dominante); Matsushita e Brooke Group no que diz respeito a 

preço predatório; e Standard Oil, Alcoa e Microsoft no que diz respeito à 

monopolização, embora não seja claro o quão relevantes são os casos Standard Oil e 

Alcoa para a moderna compreensão. 

 

Práticas em rede. A análise econômica básica das redes pressupõe: 

1) À medida que o valor de um bem ou serviço aumenta, o número de 

consumidores aumenta; 

a) Esperar grandes participações de mercado baseadas na extensão dos 

benefícios de rede; 

b) Esperar preços subsidiados de alguma forma; 

c) Esperar outras práticas que servem para expandir a rede de modo a 

capturar os benefícios de rede.  

2) Avaliar as práticas para saber se elas estão em expansão a partir de uma 

única rede ou expandindo a competição, onde outras redes concorrentes 

podem sobreviver. A questão econômica derradeira é saber se existe um 

aumento liquido no bem-estar em função da expansão da rede versus a 

redução de uma alternativa de produção. 

   

Os casos de rede prototípicos são Visa/MasterCard, American Airlines, 

Microsoft e BMI/ASCAP no que diz respeito a possibilidades de competição de rede; 

NCAA e Associated Press no que diz respeito a necessidade de restrições internas de 

sorte a preservar a rede; Dr. Miles no que diz respeito a práticas de preço; os casos da 

associação comercial no que diz respeito à distribuição da informação; Radiant Burmes, 

no que diz respeito à adequação de um padrão; e Terminal Railroad, Trinko, e os 

modernos casos de telecomunicações no que diz respeito à interoperabilidade. 

 

7. Conclusões.  

 

 As redes não são um fenômeno novo. Com efeito, a nossa sociedade tem 

submetido as redes à regulação econômica há mais de um século. A moderna análise 

econômica, entretanto, começa a compreender suas operações de forma mais 

discriminada e começa também a aprender sobre o caráter de concorrência de rede para 
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o aumento de bem-estar social. A moderna análise antitruste deve adotar esse novo 

aprendizado.   

 

 

 

* 

*     * 


