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Sumário executivo
A indústria brasileira de meios de pagamento nos últimos 10 anos tem sido objeto de uma série de
intervenções dos legisladores, do Banco Central e do sistema de defesa da concorrência brasileiro. Todas
as medidas tiveram por objetivo primordial aumentar a concorrência numa indústria que, apesar de exibir
taxas de crescimento elevados, é conhecidamente concentrada e tem relações verticais intrincadas. A
sequência de intervenções do Estado, que vão desde o fim da exclusividade entre adquirentes e bandeiras,
a garantia de interoperabilidade inter e intra arranjos nos meios de pagamento até a padronização da
agenda de recebíveis, ilustra a dificuldade da empreitada e a necessidade de especialização dos órgãos de
Estado envolvidos.
Não obstante as intervenções promovidas, a participação de mercado das duas bandeiras mais utilizadas
(Visa e Mastercard) não se alterou significativamente. Em 2008, elas representavam 92% do mercado de
cartões de crédito ativos e 95% dos cartões de débito. Em 2016, a participação conjunta caiu
marginalmente para 89% na função crédito, mas caiu para 73% na função débito em 2016, com a entrada
da Elo, que detém atualmente 25% do mercado.
As relações contratuais que se desenvolveram recentemente entre adquirentes e bandeiras após o fim da
exclusividade motivam a discussão de seus potenciais efeitos anticompetitivos no mercado de meios de
pagamento, dentre elas destacam-se: (1) a integração vertical, espelhada pelo lançamento da bandeira
Elo pelo grupo Bradesco/Caixa/Banco do Brasil, e (2) a recusa de venda (ou seja, recusa de transacionar a
bandeira integrada verticalmente) ou discriminação de preços (e.g. condições diferenciadas de
comercialização e com potencial exclusionário).
Relação entre Taxa de Intercâmbio e Taxa de Desconto (%)
65
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Ademais, o progressivo aumento da taxa de
intercâmbio, que é um percentual sobre a
transação pago pelo adquirente do lojista
ao banco emissor do consumidor, face a
taxa de desconto, paga pelo lojista ao
adquirente, gerou desconforto entre os
novos adquirentes e questionamentos
sobre a natureza da concorrência no
mercado (ver Figura ao lado).
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Com o objetivo de analisar as novas
relações contratuais e a evolução da taxa de
C. Crédito
C. Débito
intercâmbio no Brasil, o estudo considera a
indústria sob a ótica do mercado de dois
lados, tendo em vista a interdependência
Fonte: BCB, 2017.
existente entre as demandas do
consumidor portador de cartões, de um lado do mercado, e o lojista que demanda transações em cartão
de crédito, do outro lado. A taxa de intercâmbio é o elemento fundamental para equilibrar ambos lados
do mercado de modo a maximizar o volume de transações dentro do arranjo. Verificou-se que as
intervenções regulatórias propostas internacionalmente que definem teto para a taxa baseado somente
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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nos custos do intercâmbio não levariam em conta este aspecto essencial do funcionamento deste
mercado.
No que diz respeito às restrições verticais desenvolvidas recentemente na indústria, a presente análise
indica duas formas de políticas públicas de interesse: (1) medidas de controle ex-post das condutas dos
participantes deste mercado e (2) medidas estruturantes.
No primeiro grupo, deve ser considerada per se ilegal aquela conduta que faça cobrança de taxas de
desconto em bandeiras preferenciais mais elevadas quando o lojista usa serviços de outro adquirente
para transacionar com cartão. Comprovada esta conduta retaliatória, esta deve ser passível de punição
pelos órgãos de Estado responsáveis.
No segundo grupo, a partir da análise da literatura, as poucas evidências factuais para o Brasil e a escassa
literatura sobre o funcionamento da indústria nacional, entende-se que não há respaldo para defender
uma intervenção que exija a desverticalização total do negócio de cartões de crédito e débito do negócio
bancário, por exemplo.
Todavia, no contexto brasileiro de concentração no mercado bancário e, portanto, de emissão de cartões,
torna-se desejável a adoção de medidas estruturantes que facilitem a entrada de novos emissores de
cartões. Aqui, modelos de negócios nascentes e em desenvolvimento no país combinados com a abertura
do Banco Central a estes novos formatos podem ser bem-vindos. Mais concorrência na emissão abriria
espaço para a redução do poder de barganha dos grandes emissores em relação às bandeiras,
contribuindo para a redução da taxa de intercâmbio.
No Brasil, a produção científica fica aquém da importância da indústria. Tampouco há análise ampla dos
impactos das intervenções dos últimos anos sobre os usuários finais, lojistas e consumidores.
Desinteresse e a ausência de uma base de dados consistente e aberta sobre a indústria explicariam tal
desfecho. Sem maiores contribuições ao debate, a sociedade brasileira perde oportunidade de
aperfeiçoar o funcionamento da indústria através de regulação em medidas que fortaleçam a
concorrência.
Uma agenda de pesquisa acadêmica se impõe para compreender melhor o funcionamento da indústria.
As especulações são variadas, mas não se sabe o real impacto sobre a taxa de intercâmbio de fatores
como a concentração de mercado nacional, o poder de barganha do emissor e a conveniência ao lojista e
usuário do uso de cartões. A essas questões empíricas, soma-se a necessidade de se estimar o impacto de
anos de exclusividade entre bandeiras e adquirentes na funcionalidade do mercado, bem como de outras
condutas que gerariam restrições verticais ao longo da cadeia da indústria. Em 2017, por exemplo, houve
uma flexibilização regulatória (Lei 13.455/17) que permitiu o pagamento de valor diferente de acordo com
o meio de pagamento adotado. Esta flexibilização pode ter impacto importante na dinâmica concorrencial
da indústria, pois incentiva lojistas a direcionarem seus clientes a modos de pagamento mais baratos e,
por isso, seus impactos precisam ser estimados.
A análise de impacto das recentes mudanças regulatórias sobre os usuários finais (portadores de cartão e
lojistas) é caminho incontornável se o objetivo é o contínuo aperfeiçoamento no funcionamento de um
mercado cujas relações verticais são tão intricadas.
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Introdução
A regulação brasileira está consolidada no entendimento dos efeitos adversos de contratos de
exclusividade entre adquirentes e bandeiras. O CADE (2016) em nota técnica manifestou preocupação
com condutas estratégicas que poderiam ser instrumentos para a manutenção de posição dominante da
Cielo e Rede no mercado de adquirência, em benefício próprio e dos bancos que as controlam. O Banco
Central, através de seu papel regulador, tem interferido diretamente na conduta dos agentes de modo a
limitar algumas delas e tornar o mercado mais competitivo.
Desde as mudanças de regulação estabelecidas entre 2009 e 2010, a participação de mercado das duas
bandeiras mais utilizadas (Visa e Mastercard) não se alterou significativamente. Em 2008, elas
representavam 92% do mercado de cartões de crédito ativos e 95% dos cartões de débito. Em 2016, a
participação conjunta caiu marginalmente para 89% na função crédito, mas caiu para 73% na função
débito em 2016, com a entrada da Elo, que detém atualmente 25% do mercado.1
As relações contratuais que se desenvolveram entre adquirentes e bandeiras recentemente motivam a
discussão de seus potencias efeitos anticompetitivos no mercado de meios de pagamento, dentre elas
destacam-se: (1) a integração vertical, espelhada pelo lançamento da bandeira Elo pelo grupo
Bradesco/Caixa/Banco do Brasil, e (2) a recusa de venda (ou seja, recusa de transacionar a bandeira
integrada verticalmente) ou discriminação de preços (e.g. condições diferenciadas de comercialização e
com potencial exclusionário).
A análise considera a indústria sob a ótica do mercado de dois lados, tendo em vista a interdependência
existente entre as demandas do consumidor de cartões, de um lado do mercado, e o lojista que demanda
transações em cartão de crédito, do outro lado. A taxa de intercâmbio, que é um percentual sobre a
transação pago pelo adquirente do lojista ao banco emissor do consumidor, é definida pela bandeira.
Trata-se de elemento fundamental para equilibrar ambos lados do mercado de modo a maximizar o
volume de transações dentro do esquema. Verificou-se que as intervenções regulatórias propostas
internacionalmente que definem teto para a taxa baseado somente nos custos do intercâmbio não
levariam em conta este aspecto essencial do funcionamento desta indústria.
Os determinantes da taxa de intercâmbio incluem o balanço entre as forças de demanda de lojistas por
pagamentos em cartão e de consumidores de pagar com cartão, cujas demandas são interdependentes.
Vimos também que a falta de competição no mercado também afeta a taxa de intercâmbio. No caso
brasileiro, há relação positiva, porém baixa, entre taxa de intercâmbio e concentração do mercado
emissor.
Os instrumentos eletrônicos de pagamento têm crescido substancialmente no país, já representando
cerca de 75% dos pagamentos em operações de varejo. Os cartões de crédito e os de débito continuam
substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio. Entre 2008 e 2016, a quantidade de
transações com cheque caíram 55%, enquanto que a com cartões aumentou 171%. A quantidade de

1

A Elo possui 25% do mercado de cartões se usarmos o número de cartões emitidos, mas este porcentual cai para
11% se a medida for em número de transações feitas com cartão de débito.
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saques de numerário em ATMs (proxy para pagamentos em espécie) cresceu apenas 31% no mesmo
período. As tendências se repetem em termos de valores de transações.
Este crescimento importante paradoxalmente não vem acompanhado de estudos acadêmicos sobre seu
funcionamento no Brasil. Desinteresse e ausência de base de dados consistente e aberta sobre a indústria
seriam explicações. Sem maiores contribuições ao debate, a sociedade brasileira perde oportunidade de
aperfeiçoar o funcionamento da indústria através de medidas que fortaleçam a concorrência. Este estudo
propõe uma agenda de pesquisa que preencheria parcialmente desta lacuna.
A presente análise indica as políticas públicas de interesse nesta indústria. São dois tipos: (1) medidas de
controle ex-post das condutas dos participantes deste mercado e (2) medidas estruturantes.
No primeiro grupo, deve ser considerada per se ilegal aquela conduta que faça cobrança de taxas de
desconto em bandeiras preferenciais mais elevadas quando o lojista usa serviços de outro adquirente
para transacionar com cartão. 2 Comprovada esta conduta retaliatória, esta deve ser passível de punição
pelos órgãos de Estado responsáveis.
No segundo grupo, a partir da análise da literatura, as poucas evidências factuais para o Brasil e a escassa
literatura sobre o funcionamento da indústria nacional, entende-se que não há respaldo para defender
uma intervenção que exija a desverticalização total do negócio de cartões de crédito e débito do negócio
bancário, por exemplo.
Todavia, no contexto brasileiro de concentração no mercado bancário e, portanto, de emissão de cartões,
torna-se desejável a adoção de medidas estruturantes que facilitem a entrada de novos emissores de
cartões. Aqui, modelos de negócios nascentes e em desenvolvimento no país combinados com a abertura
do Banco Central a estes novos formatos podem ser bem-vindos. Mais concorrência na emissão abriria
espaço para a redução do poder de barganha dos grandes emissores em relação às bandeiras,
contribuindo para a redução da taxa de intercâmbio.
Uma agenda de pesquisa acadêmica se impõe para compreender melhor o funcionamento da indústria.
As especulações são variadas, mas não se sabe o real impacto sobre a taxa de intercâmbio de fatores
como a concentração de mercado nacional, o poder de barganha do emissor e a conveniência ao lojista e
usuário do uso de cartões. A essas questões empíricas, soma-se a necessidade de se estimar o impacto de
anos de exclusividade entre bandeiras e adquirentes na funcionalidade do mercado, bem como de outras
condutas que gerariam restrições verticais ao longo da cadeia da indústria. Em 2017, por exemplo, houve
uma flexibilização regulatória (Lei 13.455/17) que permitiu o pagamento de valor diferente de acordo com
o meio de pagamento adotado. Esta flexibilização pode ter impacto importante na dinâmica concorrencial
da indústria, pois incentiva lojistas a direcionarem seus clientes a modos de pagamento mais baratos e,
por isso, seus impactos precisam ser estimados.
A coleta sistemática e manutenção de uma base de dados consistente é essencial para subsidiar estas
pesquisas. A atual base de dados disponibilizada no Banco Central é insuficiente para iniciar estudos
aprofundados sobre o funcionamento da indústria. Paralelamente, as próprias empresas participantes do
mercado poderiam oferecer base de dados mais detalhadas que permitam que algumas destas questões
empíricas sejam endereçadas.

2

Denúncia da Abrasel (2016).
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O estudo está organizado da seguinte forma. Na próxima seção, serão descritas as características
fundamentais da indústria de meios de pagamento, seus principais atores e preços relevantes. Na
sequência será apresentada a evolução recente da indústria e suas mudanças regulatórias. Depois, a
indústria é apresentada como um mercado de dois lados e insights sobre os determinantes da taxa de
intercâmbio e o impacto da concentração do setor nesta taxa são discutidos. Na sequência, discute-se
uma seleção de restrições verticais praticadas na indústria. E, finalmente, as intervenções regulatórias na
Austrália, Estados Unidos e União Europeia são discutidas, bem como a experiência brasileira em alguns
casos de restrições verticais, para, enfim, concluir.

Características da indústria de cartão
Figura 1 - Sistema Aberto ou Esquema de
Pagamento em 4 Partes

Figura 2 - Sistema Fechado ou Esquema de
pagamentos em 3 partes

Existem dois tipos de esquemas: esquemas fechados
como é o caso do Diners e da American Express; e
esquemas abertos (ou sistemas em quatro partes), caso
do Mastercard e Visa. Os esquemas abertos são os mais
frequentes na indústria, somando um total de 90% do
mercado. A Figura 1 e a Figura 2 representam os dois
esquemas descritos.
Esquemas fechados tipicamente emitem cartões de
crédito aos consumidores (portadores) e ‘adquirem’
lojistas ou empresas que aceitem transacionar com
seus cartões. Por ser um sistema fechado, são eles que
definem as taxas em ambos os lados. Do lado do
portador, cobram tarifa de anuidade, taxa de juros e
provavelmente oferecem algum programa de
premiação pelo uso do cartão. Do lado dos lojistas, uma
taxa é cobrada sobre o valor da transação (taxa de
desconto ou Merchant Discount Rate - MDR, conforme
referido na indústria). Pela presença de três atores
(bandeira, portadores de cartões e lojistas), este
esquema é conhecido como esquema de três partes.

Esquemas abertos têm este nome pois qualquer banco
ou instituição financeira, mediante livre negociação,
pode se juntar à bandeira, sendo estes os clientes
diretos da bandeira ao lugar dos portadores. Uma vez
que o banco (emissor) e/ou instituição financeira (adquirente ou credenciadores) se junta a uma bandeira,
o banco emissor pode buscar e emitir cartões aos seus correntistas e a instituição financeira (adquirente
ou credenciadores) também pode adquirir lojistas ou empresas que aceitem seus cartões. Tipicamente,
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o pagamento das compras realizadas com cartão num determinado lojista é feito pelo banco do portador
à adquirente ligada ao lojista.3
Nos esquemas abertos, também conhecidos como esquemas de quatro partes4, a bandeira cobra taxas
(switch fee) aos seus clientes diretos (emissor e adquirente) mas também define a taxa que o banco
emissor cobra do adquirente pela transação realizada entre o cliente do banco emissor e o lojista do
adquirente. Esta taxa é chamada taxa de intercâmbio e ela está no centro de um debate regulatório
internacional desta indústria nos últimos 10 anos.
Como ilustração, suponha que um consumidor faça uma compra de R$ 100 de um lojista usando um cartão
de crédito. Num sistema aberto, o banco emissor do consumidor transfere R$ 100 ao adquirente do
lojista, que, por sua vez, transfere ao lojista R$ 100 menos uma taxa de desconto. O sistema de pagamento
ou bandeira cobra suas taxas diretamente de seus clientes (switch fee) e o adquirente paga a taxa de
intercâmbio da transação ao banco emissor. Se a taxa de intercâmbio for 5% do valor da transação,
significa que o adquirente deve pagar ao banco emissor R$ 5 por uma transação cujo valor foi R$ 100.
No sistema aberto, a remuneração por transação ocorrida incentiva bancos a competirem por portadores
de cartões de crédito. Do lado dos adquirentes, quanto maior o número de lojistas ‘adquiridos’, maior sua
receita com as taxas cobradas por valor da transação.
Importante ressaltar que tanto os adquirentes quanto os bancos emissores têm outras fontes de receita
derivadas do negócio de intermediação do pagamento. Por exemplo, ambos auferem receita com o
floating de recursos pagos pelo portador de cartão enquanto não repassam ao lojista. A possibilidade de
adiantar os recebíveis aos lojistas também conferem receita importante aos adquirentes e bancos
emissores historicamente cobram taxas elevadas no Brasil quando o portador entra no crédito rotativo.

A evolução recente da indústria de meios de pagamento no Brasil
O sistema brasileiro de cartões teve início no final dos anos 1960, com grande popularização e expansão
nos anos 1990.5 Nos últimos dez anos, o estoque de cartões de crédito e débito até 2016 cresceu mais de
180% no período, chegando a aproximadamente 150 milhões cartões de crédito (56% ativos) e 111
milhões de débito (31% ativos).
Até 2010, o mercado de adquirência brasileiro era caracterizado por um duopólio virtualmente
verticalizado. Cada uma das duas maiores bandeiras (Visa e Mastercard), que detinham, juntas, mais de
90% do mercado de cartões de débito e 80% de cartões de crédito, tinham um contrato de exclusividade
com apenas uma adquirente (Visanet e Redecard, respectivamente).
3

O lojista que aceita transacionar com cartão não está sujeito ao risco de inadimplência do portador. É o banco do
emissor que fica com o risco do portador não pagar sua fatura do cartão de crédito.
4
Na verdade, são cinco atores ao lugar de quatro: bandeira, emissor, adquirente, portador e lojista. Ademais, nos
sistemas abertos, é possível encontrar a figura dos subadquirentes, que atuam majoritariamente em mercados
eletrônicos, facilitando o acesso e acompanhamento de transações comerciais, intermediando adquirentes e
lojistas (CADE, 2016).
5
Nota Técnica nº 7/2016/CGAA2/SGA1/SG/CADE.
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Diante desta estrutura, as autoridades brasileiras chegaram a um diagnóstico6, em que, principalmente
por três aspectos, reconheciam haver um impacto negativo sobre a competição na indústria, dos quais
destacamos: (1) exclusividade contratual entre bandeiras e adquirentes nos modelos de quatro partes e
(2) a não interoperabilidade entre os prestadores de serviços de rede.
Na seção seguinte, serão discutidas as intervenções regulatórias recentes e do sistema de defesa da
concorrência nacional.

Intervenções recentes do Estado na indústria
Em 2009, duas intervenções importantes modificaram a forma de funcionamento da indústria de meios
de pagamento (Ver Anexo 1 e 2 com resumo das intervenções) .
A primeira deu-se no âmbito do sistema de defesa da concorrência, que, a partir de uma investigação7 da
Secretaria de Direito Econômico (SDE) sobre a existência de práticas inibidoras da competição da bandeira
Visa e da adquirente Visanet8, que mantinham uma relação de exclusividade entre si. Foi exigida a
suspensão dessa relação contratual de exclusividade por meio da assinatura de um Termo de
Compromisso de Cessação de Prática (TCC).
A segunda intervenção foi do próprio Banco Central do Brasil (BCB). Este exigiu que todas as bandeiras
fossem transparentes com relação às suas práticas comerciais, aumentando o acesso a informações por
outras adquirentes. Isso permitiu que qualquer adquirente tivesse acesso às maiores bandeiras do
mercado, Visa e Mastercard9.
Em 2013, foi lançado novo marco regulatório para os arranjos de pagamento no Brasil através da edição
da Lei nº 12.865/2013, que regulamentou o setor brasileiro de meios de pagamento eletrônico. Com o
objetivo de fomentar a competição e a transparência na prestação de serviços de pagamento, a lei
determinou a interoperabilidade inter e intra-arranjos nos mercados de meio de pagamento e conferiu
ao Conselho Monetário Nacional (CMN) e ao BCB a competência para regulamentar o setor.
Por meio de Circulares, o BCB complementou esta Lei, impondo uma série de obrigações e, dentre outras
medidas, passou a exigir a centralização da compensação, liquidação das transferências de fundos, e
obrigou a utilização, por instituições financeiras e instituições de pagamento, de arquivos padronizados
de agenda de recebíveis.10
Destaca-se também a recente Lei 13.455 de 2017, que permitiu a diferenciação de preço entre os
diferentes tipos de meio de pagamento, com a finalidade de fomentar a concorrência entre modalidades
de pagamento. Esta mudança regulatória tem potencial de mudar a escolha do consumidor do seu meio
de pagamento. A nova capacidade do lojista negociar com o comprador um preço menor através do uso
6

Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos (2010) – BCB, SAE e SDE
Processo Administrativo nº 08012.005328/2009-31.
8
Mastercard e a Redecard tinham apenas uma relação de exclusividade de fato, sem obrigação contratual.
9
Segundo o CADE, houve desenvolvimento do mercado de adquirência devido a esta intervenção. Ver § 48, Nota
Técnica nº 7/2016/CGAA2/SGA1/SG/CADE.
10
Circulares números 3682/2013, 3721/2014 e 3765/2015 do BCB.
7
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de meios de pagamento mais baratos criará pressão competitiva, com prováveis benefícios aos usuários
finais, consumidores e lojistas.11
Diante de investigações de práticas anticompetitivas com objetivo de dificultar a entrada e o
desenvolvimento de novos agentes no mercado de pagamentos eletrônicos, em junho de 2017 foram
homologados dois TCCs com a Cielo e Elo. 12, 13 O primeiro TCC pôs fim às práticas de exclusividade
existentes entre a bandeira Elo e adquirente Cielo, enquanto o segundo TCC foi assinado com o objetivo
de pôr fim à exclusividade vigente entre Cielo e Rede no uso de equipamentos de captura de transações
com cartões de pagamento (Pinpad).
Similar aos TCCs assinados com Elo e Cielo, em abril de 2017, o Cade também assinou dois TCCs com o
Itaú Unibanco e as subsidiárias Rede (vice-líder do mercado de adquirência) e Hipercard (bandeira de
cartões) por práticas anticompetitivas no mercado brasileiro de meios de pagamento eletrônicos. O
primeiro TCC pôs fim à exclusividade vigente entre a bandeira Hipercard em relação à credenciadora Rede,
ambos do mesmo grupo econômico.14 Já o segundo TCC foi assinado pela Rede com o objetivo de permitir
a inserção de chaves criptográficas de credenciadoras concorrentes em seus equipamentos Pinpad –
máquinas que capturam transações com cartões de débito e crédito no varejo.15
Tabela 1 - Distribuição de parcela de mercado dos principais grupos econômicos da indústria de
meios de pagamento

Segmento de
mercado
Grupo Itau

Adquirente

Bandeira

Emissor

Rede

Hipercard
Alelo, Elo,
Amex

Itau

Bradesco/BB

Cielo

Mkt Share conjunto

82%

BB, Bradesco e Caixa
70%*

Fonte: Banco Central (2017), Cade (2016).

De um modo geral, as intervenções do Banco Central e Cade na indústria espelham a regulação de uma
indústria caracterizada como essencial facility, uma vez que as medidas obrigam as empresas dominantes
a transacionar em termos iguais e de modo transparente com todos os postulantes, mesmo que estes
venham a ser concorrentes no segmento de adquirência. 16 Aparentemente, parte-se da premissa que a
11

Aqui temos um tema de pesquisa interessante. Consumidores preferem pagar à vista, sem cartão de crédito,
face a um desconto no valor das compras?
12
Nota Técnica nº 7/2016/CGAA2/SGA1/SG/CADE e Requerimentos 09700.003613/2017-70 e
08700.003614/2017-14.
13
Em 2016, o Cade aprovou uma joint venture entre Itaú Unibanco e Mastercard para a criação de uma nova
bandeira de cartão. No entanto, a autarquia impôs restrições às partes por entender que poderia haver problemas
concorrenciais (Ato de Concentração 08700.009363/2015-10).
14
Inquérito Administrativo 08700.000018/2015-11.
15
Inquérito Administrativo 08700.001861/2016-03.
16
Segundo Hovenkamp (2015: 310), essential facilities podem ser classificadas em três espécies: “(1) monopólios
naturais ou joint ventures sujeitas a economias de escala expressivas; (2) estruturas produtivas, instalações
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falha de mercado está no abuso de poder de mercado dos grandes grupos verticalizados. Este movimento
regulatório da indústria facilitou a entrada de novas adquirentes, mas sem grande impacto sobre a
elevada concentração neste mercado. Em 2016, a distribuição de parcelas de mercado entre os principais
grupos ainda era elevada (Tabela 1).

A indústria em números
Desde as intervenções iniciadas em 2010, a participação de mercado das duas bandeiras mais utilizadas
(Visa e Mastercard) não se alterou significativamente. Em 2008, elas representavam 92% do mercado de
cartões de crédito ativos e 95% dos cartões de débito. Em 2016, a participação conjunta caiu
marginalmente para 89% na função crédito. Com a entrada no mercado de uma nova bandeira focada na
função débito em 2012, Elo, a participação da Visa e MasterCard passou para 73% em 2016, com a Elo se
estabelecendo como a terceira mais importante bandeira com 25% do mercado (Figura 3).
O fim da exclusividade entre bandeiras e adquirentes favoreceu a entrada de novos agentes no mercado
que, no entanto, até hoje não conseguiram participação significativa no setor (Figura 4). Com o começo
da interoperabilidade de captura de transações feitas com cartões de diferentes esquemas, o número de
adquirentes no mercado de débito aumentou significativamente, passando de praticamente dois, em
2008, para pouco mais de dez em 2016. Todavia, Cielo (ex-Visanet) e Rede (ex-Redecard), que detinham
99% dos estabelecimentos ativos para transações com cartão de débito (83% para crédito) em 2008,
detém juntos pouco mais de 80% do mercado em 2016 (60% para crédito).

Figura 3 - Participação de Mercado das Bandeiras por Quantidade de Cartões de Débito Ativos – 2008 x
2016

2008

2%

2016

5%
25%
42%

35%

53%

38%

Visa

MasterCard

Elo

Outros

Fonte: BCB

industriais e demais ativos produtivos de valor que são criados por regulação, sejam ou não monopólios naturais;
ou (3) estruturas produtivas de propriedade do governo que foram criadas e mantidas por meio de subsídios”
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Figura 4 - Participação de Mercado das Adquirentes por Quantidade de Estabelecimentos Ativos para
Transações com Cartão de Débito – 2008 x 2016

2008

2016
1%
9%
10%

45%
54%

Cielo

Rede

GetNet

25%

56%

Outros

Fonte: BCB
Sobre a estrutura de preços, nos últimos anos a taxa média de intercâmbio paga aos emissores de cartões
de crédito elevou-se em todos os esquemas (Figura 5).
Figura 5 - Taxa de Intercâmbio Média por
Modalidade de Produto do Cartão de Crédito (%)

Mercado

Corporativo

Premium

Intermediário

Básico

2016/2

2015/3

2014/4

2014/1

2013/2

2012/3

2011/4

2011/1

2010/2

2009/3

2008/4

2008/1

2,15
2,00
1,85
1,70
1,55
1,40
1,25
1,10

Nos esquemas de crédito, o percentual das
vendas com mais de quatro parcelas em relação
ao total de transações cresceu de 1,4%, em 2001,
para 5,3% em 2016. O uso dos produtos premium
e corporativo subiu de 3,2% em relação a
quantidade total de transações, em 2001, para
22%, em 2016. Além disso, há um crescente
aumento de transações não presenciais: de 4% em
2008 para 11% em 2016. Mesmo com maior
concorrência nos esquemas de débito, a taxa de
intercâmbio média apresentou uma pequena
tendência de crescimento durante o período
analisado,
embora
tenha
declinado
significativamente entre 2008 e 2012. Entre 2008
e 2016, a taxa de intercâmbio do cartão de débito
variou entre 0,79% e 0,83%.

Fonte: BCB
Já a taxa de desconto média dos produtos de crédito e débito, ponderada pelo valor, variou, em geral,
pouco no decorrer de todo o período de análise (Figura 6). A taxa de desconto média foi de 2,9% em 2008
para 2,7% em 2016 na função crédito e de 1,59% em 2008 para 1,51% em 2016 na função débito. Apesar
da pequena variação na média, existe uma larga banda entre o mínimo e o máximo cobrados pelo
mercado.
A razão entre a taxa de intercâmbio e a taxa de desconto vem subindo substancialmente nos principais
esquemas de cartão (Figura 7). Esta estatística informa uma medida parcial de mark-up entre as empresas
15

de adquirência, dado que a taxa de intercâmbio é componente fundamental dos seus custos e a taxa de
desconto parte importante de sua receita.17 Nos esquemas de crédito, a razão entre essas taxas estava
em torno de 48% em 2008 e chegou a 62% em 2016. Já no débito, a razão cresceu menos no mesmo
período, de 50% para 55%. Esses resultados são consistentes com o diagnóstico de maior concorrência
entre empresas de adquirência e concentração significativa no mercado de emissores, onde predominam
os grandes bancos.

Figura 6 - Taxas de Desconto Cartão de Crédito (%)

Figura 7 - Relação entre Taxa de Intercâmbio e Taxa
de Desconto (%)
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Fonte: BCB

A indústria de meios de pagamento como uma plataforma de dois lados
Nesta seção, a indústria é apresentada sob a ótica do mercado de dois lados, com o objetivo de
compreender a racionalidade das estratégias de apreçamento por parte das empresas de meios de
pagamento. 18,19
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As outras fontes de receitas das adquirentes são: receita com aluguel da maquininha, receita com floating dos
recebíveis que, antes de serem pagos ao lojista, ficam retidos com o adquirente, receita com descontos obtidos
pela antecipação de pagamentos de recebíveis aos lojistas.
18
Esta abordagem é relativamente nova na literatura, que cresceu bastante nos últimos 10 anos. Ver Rochet e
Tirole (2003), com seu artigo seminal sobre mercados de dois lados e a revisão da literatura em Evans e
Schmalensee (2005, 2013). Jean Tirole, acadêmico que investiga o economics desta indústria, recebeu em 2014 o
Prêmio Nobel em Economia pelas suas contribuições à análise de poder de mercado e regulação. Ver o site do
Prêmio Nobel com referências ao seu trabalho https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/2014/
19
Esta seção é baseada em Rysman e Wright (2012).
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Conforme descrito em seção anterior, é a bandeira que define a taxa de intercâmbio. Sua preocupação
essencial é conciliar os interesses do banco emissor e do adquirente com os interesses da bandeira, qual
seja, aumentar o volume de transações efetuadas em seu sistema.
Isso decorre da interdependência - típica em mercados de dois lados - existente entre as demandas do
consumidor final, usuário de cartões, de um lado do mercado, e do lojista que demanda transações em
cartão de crédito, do outro lado.
Como ilustração desta interdependência, basta verificar o que acontece quando um emissor decide
aumentar as taxas cobradas ao portador de cartões. O aumento da taxa vai reduzir a demanda por este
meio de pagamento entre os portadores, o que, face à redução da base de consumidores com cartão,
reduz o interesse dos lojistas por transações com o cartão. Com menos lojistas que aceitam o cartão,
menor a disposição a pagar de consumidores para se ter o cartão.20
Os efeitos de retroalimentação de um aumento de preço unilateral de um lado do mercado são perversos
para a plataforma porque reduzem o interesse dos dois lados pela sua utilização. Pode-se esperar,
portanto, que um dos principais determinantes da taxa de intercâmbio será o diferencial de elasticidades
entre o lado do mercado dos portadores de cartões e o lado do mercado dos lojistas.21
A taxa de intercâmbio positiva implica que o adquirente tem um custo e o emissor tem uma receita. O
impacto sobre os usuários finais é descrito do seguinte modo: (1) lojistas podem acabar pagando uma
taxa de desconto elevada, desincentivando transações com cartão; e (2) portadores de cartão podem ter
suas taxas reduzidas, maiores proteções (como seguro saúde em viagens internacionais) e programas de
recompensas (e.g.: programas de milhagens atrelados ao uso do cartão de crédito), favorecendo o seu
maior uso.
Em resumo, uma taxa de intercâmbio mais elevada permite cartões mais baratos e programas de
fidelidade generosos aos consumidores, mas impõe custo maior aos lojistas. É justamente este equilíbrio
entre essas duas forças que a taxa de intercâmbio procura buscar. A bandeira se pergunta sempre como
definir uma taxa que maximize o volume de transações dentro do seu próprio sistema. 22

Determinantes da taxa de intercâmbio
A Tabela 2, tendo por base a literatura internacional que se desenvolveu nos últimos 10 anos sobre
mercado de dois lados aplicado à indústria de meios de pagamento, resume os determinantes da taxa de
intercâmbio, os quais são detalhados ao longo desta seção.

20

Dinâmica perversa semelhante ocorre face um aumento unilateral na taxa de desconto cobrada pelo adquirente
ao lojista, do outro lado do mercado.
21
Rochet e Tirole (2003) derivaram este resultado teórico.
22
Quando o sistema aberto é verticalizado, este objetivo alinha-se aos objetivos de um conglomerado que atua em
múltiplos mercados. Neste contexto, estratégias de vendas em que o serviço de adquirência é vendido junto com
produtos bancários são esperadas. Este ponto será discutido em seção específica adiante.
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Tabela 2 - Determinantes da Taxa de Intercâmbio
Determinantes
Disposição a pagar do lojista

Impacto sobre a taxa de
intercâmbio
↑

Conveniência ao lojista por receber em cartão

↑

Conveniência ao cliente por não precisar carregar dinheiro

↑

Aumento do poder de barganha do emissor
Aumento da taxa de juros (cartões de crédito, não débito)

↑
↑ ou ↓

Conveniência ao cliente por postergar pagamento do
produto

↑

Custo ao cliente em caso de não pagamento da fatura do
cartão

↓

Aumento do uso de apenas uma bandeira pelo consumidor
(singlehome)

↑

Maior concorrência entre bandeiras

↑ ou ↓

Importante ressaltar que estes as conclusões trazidas pela literatura são sensíveis às hipóteses sobre a
natureza da concorrência entre os esquemas, a natureza das preferências dos participantes dos dois lados
do mercado e a regulação imposta. Esta seção se limita a trazer os aspectos gerais dos resultados obtidos
pela teoria econômica. Eventuais particularidades do caso brasileiro e a mensuração dos potenciais
impactos destes determinantes são ainda questões empíricas a serem respondidas pela comunidade
científica.
Disposição a pagar do lojista. Segundo Rochet e Tirole (2003), a taxa de intercâmbio é definida pelo
sistema de acordo com a disposição a pagar do lojista. O lojista pondera, na visão dos autores, dois fatores
principais ao aceitar transacionar com cartão: (1) benefícios ao próprio lojista; e (2) benefícios ao
consumidor. O primeiro fator está relacionado à conveniência própria: o lojista aceitaria transações com
cartão pois consegue substituir custos relacionados ao pagamento à vista, faria um melhor
acompanhamento do consumidor e aumentaria as oportunidades vendas. No segundo caso, a aceitação
do cartão deriva do desejo de gerar uma conveniência adicional ao consumidor e com isto fidelizá-lo.
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A obtenção destes benefícios incentiva o lojista a aceitar cartões e explica porque eles seriam menos
sensíveis a elevações das taxas de intercâmbio. Com efeito, quando aumentos na taxa de intercâmbio
implicam queda nas taxas cobradas ao portador (ou maiores premiações nos programas de recompensas),
o lojista internaliza este aumento como algo que beneficiaria o cliente portador de cartão, algo que o
incentivaria a manter transações com cartões, mesmo que a um custo mais elevado.
Na situação extrema em que uma massa grande de clientes de um determinado lojista apenas transacione
com cartões de crédito e débito, espera-se que este tenha que aceitar transacionar com cartões,
tornando-o menos sensível a aumentos da taxa de intercâmbio.
Por outro lado, conforme notado em Wright (2004), lojistas são sensíveis a aumentos da taxa de
intercâmbio quando tais programas de incentivos incluem clientes que, ausentes tais benefícios, não
usariam o cartão. Neste caso, ao mix de consumidores que usam cartão de crédito incluirá aqueles que
não tem grande benefício de transacionar com cartão, reduzindo o benefício médio do consumidor que
usa cartão. Se aumentos da taxa de intercâmbio reduzem o benefício médio dos consumidores que usam
cartão, os lojistas terão menos interesse em aceitar transacionar com cartões quando há aumentos da
taxa.
A taxa eficiente do ponto de vista do bem-estar. A taxa de intercâmbio que maximiza o bem-estar social
e, portanto, gera maior eficiência no mercado deve levar em conta o benefício que os lojistas usufruem
quando mais portadores de cartões entram na plataforma (e vice-versa). Conforme colocado por Rysman
e Wright (2015), o preço eficiente para os consumidores deve ser tal que eles usem cartão sempre que a
soma de seu benefício em usar o cartão e a conveniência média dos lojistas em aceitar o cartão for maior
que o custo conjunto da operação. O preço eficiente para os lojistas deve ser tal que a soma do benefício
em aceitar cartões somada ao benefício médio dos consumidores que pagam com cartão for maior que o
custo conjunto da operação.
Em linha com este entendimento, a literatura propõe um teste, conhecido como o teste do turista, para
identificar o nível de taxa de intercâmbio desejável do ponto de vista do bem-estar social. Notadamente,
não é uma metodologia baseada somente no diferencial de custos da operação, conforme aplicado em
alguns países.23
Aumento do poder de barganha do emissor. Schmalensee (2002) indica que o poder de barganha dos
emissores frente às bandeiras pode leva-las a transferir renda aos emissores via aumento das taxas
de intercâmbio, onerando ou pressionando adquirentes. Isto não seria eficiente do ponto de vista do
bem estar social pois emissores, ao ficarem com uma parcela do aumento da taxa de intercâmbio,
acabam incentivando a bandeira a elevar ainda mais a taxa de intercâmbio, em prejuízo ao papel da
taxa de intercâmbio de justamente equilibrar incentivos dos dois lados do mercado.
Aumento da taxa de juros. Quando o lojista não diferencia preço de sua mercadoria segundo forma de
pagamento, o aumento da taxa de juros da economia pode ter dois efeitos sobre a taxa de intercâmbio
de cartões de crédito.
Por um lado, a transação com cartão de crédito torna-se mais conveniente ao comprador pois este
posterga o pagamento do produto até a data do vencimento da fatura. Esta conveniência permite ao

23

Ver Rochet e Tirole (2003).
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lojista gerar maiores ganhos ao seu cliente, que tem benefício em usar o cartão de crédito. Neste contexto,
a taxa de intercâmbio pode subir e mesmo ser repassada à taxa de desconto sem risco de perda de parcela
de mercado. No Brasil, em particular, o fluxo de pagamentos na cadeia do cartão de crédito traz
benefícios a bancos emissores e empresas adquirentes: o banco emissor ganha, em média, com 6 dias de
floating, e a adquirente, 2 dias de floating. Aumentos na taxa de juros beneficiam ambos agentes
econômicos via aumento da receita com floating. 24
Por outro lado, o aumento da taxa de juros da economia costuma ser acompanhado pela taxa de juros do
crédito rotativo e parcelado, em particular para cliente pessoa física.25 O risco percebido do cliente de
inadimplemento da fatura do cartão de crédito pode reduzir seu benefício de usar o cartão de crédito. O
lojista, como resultado, ‘internaliza’ esta redução de benefício e fica menos propenso a aceitar taxas de
desconto elevadas, impactando negativamente a taxa de intercâmbio que pode ser cobrada pela
bandeira.
Uso de apenas uma bandeira pelo consumidor (singlehoming). A literatura é econômica na análise do
impacto da concentração do mercado na determinação da taxa de intercâmbio. Segundo Guthrie e Wright
(2007) e Rochet e Tirole (2002), quando há sistemas concorrendo entre si, a taxa de intercâmbio de
equilíbrio dependerá do comportamento dos consumidores e lojistas, especificamente, se contratam
múltiplas plataformas (multihome) ou aderem somente a uma plataforma (singlehome). Se um dos lados
do mercado adere somente a uma plataforma, pode ocorrer o que é referido como gargalo competitivo
(competitive bottleneck) do outro lado no mercado.
Como ilustração, suponha que os consumidores transacionem com apenas uma bandeira (singlehome).
Neste caso, haverá forte concorrência entre as bandeiras pelo consumidor, mas baixíssima concorrência
do lado dos lojistas. Isso decorre do desejo dos lojistas não perderem a venda, o que os incentiva a
contratar a bandeira do comprador que é singlehome. Como resultado, o lojista é induzido a contratar
todas as bandeiras importantes para não perder oportunidades de negócio. O gargalo competitivo
permite que as bandeiras exerçam seu poder de mercado sobre este lado menos elástico do mercado, o
que eleva a taxa de intercâmbio entre banco emissor e adquirente.
Não há, no Brasil, dados disponíveis que permitam avaliar se o consumidor de cartão concentra suas
compras numa única bandeira ou usa bandeiras alternativamente. Nesse sentido, não é possível saber se
as taxas de intercâmbio cobradas podem ser explicadas pelo exercício de poder de mercado dominante
propiciado pelo gargalo competitivo. Esta é uma questão empírica a ser investigada para o caso
brasileiro.26
Concorrência entre bandeiras e emissores. De um modo geral, a literatura teórica informa que não é
óbvio o impacto da concorrência entre bandeiras na taxa de intercâmbio. Enquanto um aumento da
24

É uma questão empírica entender qual o impacto desta receita com floating, característica do Brasil, nas taxas
cobradas pelas bandeiras e adquirentes.
25
No caso brasileiro, o cálculo da correlação entre a série de taxas de juros média anualizada de recursos livres (SGS
20717) com as demais séries de taxas de juros de operações de crédito com cartão rotativo e parcelado para Pessoa
Física (séries SGS 2019 e 2020) e de crédito com cartão rotativo para Pessoa Jurídica (SGS 2022) entre o período de
março de 2011 e outubro de 2017 indicam correlação positiva acima de 0,88. A exceção é a taxa de juros do
parcelado para Pessoa Jurídica (SGS 2023), cuja a correlação com a taxa de juros média de recursos livres da
economia é negativa e baixa (-0,13).
26
Na seção Evidências Factuais para o Brasil, propor-se uma agenda de pesquisa para a academia brasileira.
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concorrência pode reduzir as taxas cobradas dos portadores de cartões, ela pode também levar a um
aumento das taxas para o outro lado do mercado. A lógica de mercados tradicionais não necessariamente
funcionaria quando plataformas competem entre si.
Weiner e Wright (2005) comparam taxas de intercâmbio cobradas em 20 países27 e as respectivas parcelas
de mercado dos cinco maiores emissores e adquirentes do mercado.28 Os resultados não indicam um
padrão claro. A Figura 8 relaciona a taxa de intercâmbio com o índice de concentração dos Top 5 emissores
e mostra baixa correlação estatística, sendo negativa (0,36), quando se esperava positiva (Figura 8). Este
resultado indica a importância de se conhecer as especificidades de cada país analisado, de modo a
controlar para os demais aspectos que também afetam a taxa de intercâmbio. A Figura 9 conta uma
história semelhante, mas revela que, para estes países, o mercado de adquirentes é mais concentrado
que o mercado de emissores.
De modo a controlar para este tipo de variação entre países, analisamos o caso brasileiro.
Figura 8 - Taxa de Intercâmbio do cartão de crédito vs
Índice de Concentração dos Top 5 Emissores em 20
países

Figura 9 – Taxa de Intercâmbio vs Diferença entre a
concentração dos Top 5 Emissores e Top 5
Adquirentes em 20 países

Fonte: Weiner e Wright (2005).

Análise da concentração de mercado no Brasil
Desde o salto na concentração do mercado bancário em 2008, quando ocorreu com o ato de concentração
entre Banco Itaú e Unibanco, formando o Banco Itau-Unibanco, o segmento passou por um progressivo
aumento da concentração, para diferentes métricas do Indice Herfindhal-Hirschman (HHI): volume de

27

A amostra inclui alguns países da região Ásia Pacífica, Canadá, Holanda, Espanha, Suécia, Estados Unidos e GrãBretanha. As taxas de intercâmbio da Suécia, Austrália e Holanda utilizadas na análise são aquelas em vigor
previamente à sua regulação.
28
Por falta de uma base de dados sistemática com as taxas de intercâmbio dos diversos países bem como demais
taxas, a literatura empírica ainda traz resultados preliminares sobre o tema.
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depósitos e volume de ativos (Figura 10).29 No Brasil, o HHI baseado nos ativos dos bancos variou entre
1300 e 1700 nesse período, o que pode ser considerado moderadamente concentrado.30

Figura 10 - Indice de Concentração dos Bancos, por diferentes métricas
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Fonte: BCB, 2017.
O conjunto de 4 gráficos apresentados pela Figura 11 explora a relação entre a taxa intercâmbio para
diferentes tipos de cartões (Premium, Intermediário, Básico e Débito31) e a concentração de mercado dos
bancos por volume de ativos, emissores de cartões de crédito e débito entre 2009 e 2016.

29

Foi utilizado o Indice Herfindhal-Hirschman (HHI, da sigla em inglês) como métrica de concentração de mercado
e deve ser interpretado da seguinte forma: quanto menor o HHI, menos concentrado o mercado, quanto maior,
mais concentrado. Define-se 𝐻𝐻𝐼 = 10.000(∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖2 ), onde 𝑠𝑖 é a parcela de mercado da empresa 𝑖, num total de
𝑛 empresas. No mercado de cartão de crédito, 𝑠𝑖 é definida como total de ativos do banco 𝑖. No mercado de
débito, 𝑠𝑖 é definida como o total de depósitos do banco 𝑖. A medida mais adequada de parcela de mercado dos
emissores seria o volume de cartões de crédito ativos emitidos por cada banco, por bandeira.
30
Ver Tabela 1 com uma descrição da concentração por parcela de mercado.
31
A taxa de intercâmbio do cartão de crédito corporativo tem o mesmo comportamento ao longo do tempo e
média do cartão premium. Dada sua baixa participação no mercado (4%), sua análise foi omitida. Esta
categorização dos cartões de crédito é correspondente ao banco de dados do Banco Central sobre meios de
pagamento. A composição dos cartões por produto foi dividida nessas quatro categorias, que dependem dos
benefícios oferecidos e capacidade de pagamento do portador do cartão.
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Figura 11 - Taxa de Intercâmbio por Cartão vs Índice de Concentração dos Bancos (por ativos) no
Brasil - 2009 a 2016
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Fonte: BCB, elaboração própria.
Em todos os gráficos, a linha de tendência entre as duas variáveis apresenta uma relação positiva entre
taxa de intercâmbio e o HHI. A estatística R2 foi ficou entre 0,24 e 0,28, implicando que por volta de 26%
da variação na taxa de intercâmbio dos cartões básico, intermediário e premium são explicados por
variações na concentração deste mercado. Este poder explicativo é considerado baixo. Se for incluído o
ano de 2008 na análise de correlações entre taxa de intercâmbio e concentração de mercado, o R2 sobe
para 0,59 para cartão básico, mas R2 baixo para as demais categorias.32
É importante relatar que, nesse período em que o índice de concentração subiu 9%, houve uma mudança
significativa na distribuição das categorias de cartões entre os clientes: clientes de categorias básica e
intermediária migraram para a categoria premium, cuja taxa de intercâmbio é mais elevada que as demais
categorias. Nesse sentido, as bandeiras e bancos emissores teriam elevado suas receitas através do

32

Este resultado espelha a alta sensibilidade da estatística R2 a valores ‘extremos’ da série. De 2008 a 2009, houve
aumento da concentração de mercado com a fusão do Banco Itaú com o Unibanco, formando o Banco ItauUnibanco.
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aumento do volume de clientes que utilizam cartão premium. Este movimento na indústria ficou referido
como ‘platinização’ da base de clientes.
No mercado de cartão de débito, há baixa correlação entre taxa de intercâmbio e concentração,
confirmada por um R2 próximo de zero.
A mesma análise foi feita para investigar a relação entre a concentração de mercado das bandeiras e as
taxas de intercâmbio dos diferentes tipos de cartão de crédito e débito no mesmo período 2009-2016.
Encontramos correlação negativa e um poder explicativo maior : R2 varia entre 0,22 e 0,77, sendo a mais
alta a do cartão premium.
Figura 12 - Taxa de Intercâmbio do Cartão de
Débito vs HHI das Bandeiras de Débito no Brasil –
2009 a 2016
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O caso do cartão de débito (Figura 12) é
ilustrativo. Há correlação negativa entre
concentração e taxa de intercâmbio e a
estatística R2 de 0,59 indica que 59% das
variações na taxa de intercâmbio são explicadas
por variações na concentração deste mercado.
Este resultado não é óbvio pois espera-se, ao
menos em mercados tradicionais, que menor
concentração favoreça maior concorrência entre
as bandeiras, levando à redução nas taxas de
intercâmbio em vigor no mercado.33
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Fonte: BCB, elaboração própria.
e Cielo, cujos principais bancos emissores são
acionistas (Bradesco e Bco. do Brasil), combinada
com o lançamento da Elo no mercado de cartão de débito pode implicar que o conjunto de bancos
participantes da nova bandeira (Bradesco, Caixa e Banco do Brasil) conseguiram manter ainda um poder
de barganha forte com a bandeira Visa, mesmo aberta a possibilidade desta negociar com outros
emissores. Nesse sentido, esta relação negativa deve ser vista com cautela dado que a Elo pode ter
aumentado seu poder de barganha no caso de cartões de débito.
Em conclusão, ausentes grandes operações de fusão e aquisição no segmento bancário, a relação entre a
concentração entre os emissores e taxa de intercâmbio do cartão de crédito não é considerada forte no
período 2009 a 2016. Emissores teriam pouca liberdade de 'forçar’ aumentos de taxas de intercâmbio
com aumento da concentração. Na análise da concentração por bandeiras, os resultados indicam que a
redução da concentração, ocorrida recentemente, foi acompanhada de um aumento das taxas de

33

Teoricamente, é possível ter concorrência acirrada mesmo com a presença de duas únicas empresas, conforme
resultado do modelo de concorrência a la Bertrand.
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intercâmbio, o que pode ser explicada pela entrada da bandeira Elo apoiada por uma estrutura
verticalizada com um conjunto dos principais bancos emissores nacionais.
Conclui-se que há indícios que os emissores, através de diferentes formatos contratuais com as bandeiras,
poderiam influenciar a definição da taxa de intercâmbio em seu favor. O conjunto de resultados reforça
a necessidade de se investigar em maior detalhe o impacto da concentração entre as partes e a natureza
da concorrência entre esquemas de pagamentos.
A concentração no segmento de emissão, somada às operações de verticalização na indústria trazem uma
camada adicional de complexidade a uma indústria de funcionamento sofisticado. O desenho intrincado
de um sistema de pagamentos que define taxas que equilibrem demandas interdependentes, as relações
negociais entre as partes dos esquemas de pagamento têm motivado reclamações de seus integrantes e
usuários. A seção seguinte se dedica a analisar alguns aspectos destas relações contratuais.

Verticalização e restrições verticais na indústria de cartão de crédito
A regulação brasileira está consolidada no entendimento dos efeitos adversos de contratos de
exclusividade entre adquirentes e bandeiras. O CADE (2016) em nota técnica manifestou preocupação
com condutas estratégicas que poderiam ser instrumentos para a manutenção de posição dominante da
Cielo e Rede no mercado de adquirência, em benefício próprio e dos bancos que as controlam. O Banco
Central, por meio de seu papel regulador, tem interferido diretamente na conduta dos agentes de modo
a limitar certas condutas e tornar o mercado mais competitivo.
Todavia, algumas relações contratuais que se desenvolveram entre adquirentes e bandeiras
(recentemente) motivam a discussão de seus potencias efeitos anticompetitivos no mercado de meios de
pagamento, dentre elas destacam-se: (1) a integração vertical, espelhada pelo lançamento da bandeira
Elo pelo grupo Bradesco/Caixa/Banco do Brasil, e (2) a recusa de venda (ou seja, recusa de transacionar a
bandeira integrada verticalmente) ou discriminação de preços (e.g. condições diferenciadas de
comercialização e com potencial exclusionário). Nesta seção serão discutidos os efeitos destas
estratégias.
A análise destas relações contratuais, também denotadas restrições verticais, e suspeitas de serem
praticadas com vistas a fechar o mercado à concorrência, seguirá a abordagem encontrada na
jurisprudência nacional. Esta abordagem decorre da análise econômica que informa que quanto mais
concentrado o mercado (ou maior barreira à entrada), maior o risco de restrições verticais serem usadas
para reduzir concorrência e, portanto, reduzir a eficiência econômica e consiste em três passos. Nas
palavras de Azevedo (2010), “primeiro, uma das partes deve manter posição dominante a montante ou a
jusante, em geral presumida por meio de elevada participação de mercado ou por diferenciação vertical,
no caso de mercado de produtos diferenciados. (...) Segundo, o controle vertical deve ser suficiente para
impor prejuízo a concorrentes efetivos ou potenciais, por meio de restrição a acesso de insumos ou canais
de distribuição.” Finalmente, constatado o potencial anticompetitivo do controle vertical, segue-se ao
terceiro passo, quando é investigado se o controle vertical geraria ganhos de eficiência importantes que
compensem os eventuais prejuízos à concorrência.
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A análise da seção anterior conclui que a estrutura da indústria de meios de pagamento no país é
concentrada (Tabela 1). Assim, o primeiro passo da metodologia foi dado.
Segue-se ao passo seguinte: investigar se as restrições verticais são suficientes para impor prejuízo a
concorrentes efetivos ou potenciais.
Tendo em vista que se trata de uma plataforma de dois lados, é importante considerar a estrutura de
preços e, em particular, a taxa de intercâmbio como instrumento que equilibra a intenção de adoção e
uso da plataforma por lojistas e consumidores. Há também a necessidade deste tipo de arranjo alcançar
uma massa crítica de usuários em ao menos em um dos lados para se tornar viável economicamente. Uma
vez alcançada a massa crítica, externalidades positivas de rede são acionadas de modo a motivar a entrada
de novos usuários em ambos lados da plataforma. Outro aspecto importante diz respeito aos hábitos dos
usuários das plataformas, que podem adotar uma única plataforma (singlehome) ou utilizar várias
plataformas simultaneamente (multihome). Tais hábitos afetam a intensidade da concorrência entre as
plataformas (problema do gargalo competitivo), conforme discutido anteriormente.
Ressalta-se que o uso da lógica de mercados tradicionais já traz uma implicação dúbia sobre o impacto
sobre o lojista, no contexto da indústria de meios de pagamento. A literatura econômica ainda tem pouco
a dizer sobre o impacto de restrições verticais em mercados de dois lados.34
A seção seguinte discute os impactos anticompetitivos de algumas restrições verticais. Na sequência,
estes ligados ao terceiro passo da metodologia de análise antitruste, os impactos procompetitivos, ou
seja, os ganhos de eficiência potenciais destas restrições serão discutidos.

Uso anticompetitivo de restrições verticais
Verticalização na indústria
A integração vertical entre emissor e bandeira aproxima o sistema ao sistema fechado, similar ao caso da
American Express, mas com suas partes (banco emissor e adquirente) ainda aptos a emitir outras
bandeiras e receber transações de outros cartões. Num sistema fechado, as taxas cobradas diretamente
aos usuários (portadores e vendedores) são as taxas relevantes para a entidade verticalmente integrada.
Quando esta entidade verticalizada transaciona com adquirentes ou bancos emissores ‘externos’, a taxa
de intercâmbio é a taxa relevante na negociação.
Os termos dos contratos aceitos por adquirentes neste contexto afetam a natureza da concorrência entre
estes adquirentes por usuários, os lojistas.
A verticalização pode reduzir a concorrência. É possível que as recentes limitações aos contratos de
exclusividade estabelecidos entre bandeira e bancos emissores tenham motivado este movimento de
integração vertical. A integração pode substituir a relação contratual de exclusividade entre essas partes

34

Evans (2013a, 2013b), Rysman e Wright (2012).
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se vier acompanhada de outras estratégias que usem a estrutura verticalizada para reduzir a concorrência
no mercado e cause dano aos usuários finais, aqui configurados como lojistas e portadores de cartões.
As estratégias possíveis com este fim anticompetitivo são de dois tipos: estratégias que afetam a demanda
e estratégias que afetam os custos das empresas rivais.
As estratégias que afetam a demanda dos vendedores por serviços dos adquirentes incluem: (1)
discriminação de preços entre e intra usuários (consumidores e lojistas); (2) contratos com elevados
descontos sobre número de transações realizadas com o adquirente, com vistas a fidelizar o cliente; (3)
oferta de pacotes do serviço de adquirência junto com outros serviços bancários pelo banco emissor.
Do lado da oferta, podem ser adotadas estratégias que aumentem os custos dos rivais. Por exemplo, a
criação de procedimentos complexos ou incompatibilidade estratégica de sistemas tem papel importante
na criação e barreiras à entrada. O uso do processo regulatório e mesmo a introdução de novas
normativas também podem contribuir para o aumento dos custos das empresas rivais nascentes (e
enxutas) vis-à-vis as empresas incumbentes, cuja estrutura – com seus departamentos jurídicos e de
relações institucionais – e aporte financeiro suportariam mais facilmente timing (por vezes lento) do
processo regulatório e a adequação às novas normas. Finalmente, uma outra estratégia seria
simplesmente cobrar de taxa de intermediação mais elevada para adquirentes rivais do conglomerado.
Nas seções que se seguem, trataremos de algumas destas estratégias.

Discriminação de preços e estratégias de vendas
Tipicamente, há diferenciação de preços dos dois lados do mercado. Na relação entre
emissores/bandeiras e consumidores portadores de cartões, estes obtêm taxas e programas de
recompensas diferentes de acordo com o uso do cartão e seu risco de crédito. Bandeiras comumente
distinguem clientes e distribuem cartões de acordo com as categorias cartão Básico, Intermediário,
Premium e Corporativo.
Na relação entre bandeiras e adquirentes, adquirentes são cobrados taxas de intercâmbio diferentes de
acordo com a categoria do cartão utilizado (Figura 5), o segmento econômico (supermercado, postos de
gasolina, etc) e por forma de pagamento (à vista versus a extensão do parcelamento)35. Esta estrutura de
apreçamento é normalmente repassada aos lojistas.
Enquanto este formato de discriminação é usual e tem méritos do ponto de vista do bem-estar social,
evidências anedóticas relatam discriminação de outra natureza. A ABRASEL (2016) denuncia termos
contratuais entre adquirentes em estrutura verticalizada e lojistas. Tais termos seriam mais severos para
lojistas que realizam transações da bandeira ELO em adquirente diferente da CIELO. Lojistas alegam que
passaram a pagar uma taxa de intercâmbio mais elevada à ELO por realizar transações em outra
adquirente, o que configuraria uma forma de discriminação de preço explicitamente anticompetitiva.

35

Como ilustração, em outubro de 2017, as taxas de intercâmbio propostas pela bandeira Visa para pessoa física
variam entre 0,84% e 1,83% por tipo de cartão de crédito, com adições ou subtrações dependendo da atividade do
estabelecimento. Ver http://www.visa.com.br/sobre-a-visa/geral/taxas-intercambio.html.
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Estas evidências espelham estratégias que afetam o lado da demanda, limitando artificialmente a
mobilidade dos usuários entre um adquirente e outro.
Contratos formados sobre o volume de transações são outra forma de discriminação de preços no
mercado de meios de pagamento.
A preocupação com o potencial anticompetitivo destas estratégias decorre do incentivo ao usuário em
consolidar suas transações num único adquirente. Este tipo de contrato gera impacto semelhante ao
contrato de exclusividade, onde a consolidação de transações num único fornecedor é estabelecida
contratualmente.
Segundo Evans, é possível que plataformas de dois lados usem contratos de exclusividade entre a
plataforma de usuários para deter a entrada de novas plataformas. Isto é particularmente importante
quando há uma massa crítica a ser atingida para que uma plataforma seja viável economicamente. Por
terem efeito similar aos contratos de exclusividade, podem gerar impacto anticompetitivo semelhante.
Duas perguntas empíricas se colocam nesta situação: (1) quão elevada é a condição de massa crítica de
usuários para tornar uma plataforma viável, em particular no caso de empresas que se dedicam somente
à atividade de adquirência de lojistas? (2) Qual o impacto sobre o usuário final de pacotes de vendas na
retenção de clientes com um único adquirente?
Ainda, há relatos de lojistas de que a relação contratual somente é estabelecida entre bandeira ELO e
lojista se serviços bancários são contratados conjuntamente.36 Neste relato, lojistas seriam forçados a
adquirir mais serviços bancários do grupo ligado a ELO porque esta seria a única forma transacionar com
clientes que singlehome com esta bandeira. O grupo de emissores então estaria exercendo poder de
mercado além do aparente gargalo competitivo discutido em seção anterior. Há imposição de compra de
serviços adicionais, em prejuízo claro à liberdade do lojista em escolher o portfólio de produtos de seu
interesse.

Taxa de intercâmbio excessiva
A regulação econômica na indústria de meios de pagamento tem buscado facilitar o acesso de adquirentes
e demais players do mercado aos portadores, presentes do outro lado de plataformas concentradas e
verticalmente integradas. Este direcionamento parte da percepção de que tal estrutura de mercado
favoreceria estratégias que aumentassem os custos das empresas rivais. Adquirentes que negociam com
a ELO teriam suas taxas de intercâmbio negociadas em níveis mais elevados.
Uma empresa dedicada somente à atividade de adquirência de vendedores intermedia diretamente
vendedores e bandeiras/banco emissor, num sistema de rede aberto. O acesso das adquirentes em
termos equitativos às principais bandeiras do mercado proporciona um cenário que favorece a
concorrência entre adquirentes.

36

ABRASEL (2016).
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Todavia, mesmo quando a integração vertical está sendo usada como uma forma de aumentar os custos
das empresas rivais, seu impacto pode ou não ser relevante sobre o lojista.
Neste mercado, os determinantes da taxa de intercâmbio incluem o balanço entre as forças de demanda
de lojistas por pagamentos em cartão e de consumidores de pagar com cartão de crédito. A competição
no mercado também afeta a taxa de intercâmbio. No caso brasileiro, há uma aparente relação positiva
entre taxa de intercâmbio e concentração de mercado de bandeiras, se a Elo é levada em conta. Do ponto
de vista da concentração no mercado emissor, esta relação não é tão aparente.
As respostas de reguladores internacionais que definem teto de taxa de intercâmbio baseado em
exclusivamente em custos do emissor são criticadas na academia por não terem relação com os
fundamentos do mercado.
Assim, enquanto espera-se que a taxa de intercâmbio seja positiva, é uma questão empírica verificar esta
está acima do que seria eficiente, do ponto de vista do bem-estar social. As considerações feitas na seção
anterior, quando foram apresentados uma resenha dos determinantes da taxa de intercâmbio, indicam
que, por exemplo, bancos emissores podem exercer seu poder de barganha para elevar esta taxa a seu
favor. Por outro lado, inovações regulatórias recentes como a Lei 13.455/17, que permite cobrança
diferente por meio de pagamento utilizado, tem potencial de pressionar a taxa de intercâmbio para baixo.

Restrições verticais procompetitivas
Verticalização
A integração vertical não constitui estratégia anticompetitiva per se. Ela pode ser uma resposta (assim
como outros arranjos contratuais) a um problema maior de coordenação entre as partes da estrutura de
produção verticalizada. Em conjunto, esta estrutura define uma série de políticas que afetam o lucro
conjunto (e.g.: preços de varejo, quantidade produzida, esforço de venda etc) e como este lucro conjunto
é dividido entre as partes (e.g.: preço de atacado). Assim, a integração vertical pode ocorrer para que
haja melhor coordenação dentro da cadeia de serviços, aprimorando o alinhamento de incentivos entre
as partes que compõe a cadeia na prestação de serviços de qualidade. 37

Discriminação de preços e estratégias de vendas
A discriminação de preços entre usuários é prática usual nos mais diferentes mercados tradicionais, bem
como em plataformas de dois lados, como a indústria de cartão de crédito. Tal estratégia favorece a
redução de custos de transação e a prática de discriminação de preços entre usuários intensivos e
esporádicos.

37

Ver Rey (2003).
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Enquanto estas justificativas econômicas valeriam num contexto de análise de mercados verticalizados
tradicionais, num mercado de dois lados, uma investigação adequada do impacto de tais políticas de preço
no bem-estar de todos os usuários (portadores de cartões e lojistas) exigiria incorporar os efeitos destas
no outro lado do mercado (os portadores) e seus efeitos de feedback na demanda dos lojistas.
Há várias justificativas para contratos sobre volume de transações. Há aumento da certeza de que haverá
demanda, o que reduz o risco da empresa e aumenta a sua capacidade de planejar investimentos que
beneficiariam todos os usuários. Em efeito, maior garantia de demanda possibilitaria maior investimentos
na plataforma, o que se traduziria em maiores benefícios para os usuários. O impacto no investimento
pode ser ainda maior quando este é irrecuperável (sunk costs), ou seja, quando não há possibilidade de
recuperar os recursos investidos uma vez que ele foi realizado. Ao engajar mais fortemente o lojista à
plataforma, a empresa consegue reduzir o risco do lojista recusar oportunisticamente a pagar os custos
dos investimentos depois que eles foram feitos.
Vale ressaltar que este tipo de arranjo contratual é ainda mais relevante em mercados de dois lados,
conforme é o caso da indústria de meios de pagamento. Em particular, em plataformas nascentes, tal
formato pode acelerar a formação da massa crítica necessária para garantir os efeitos de feedback de
rede que a torna mais interessante do ponto de vista dos usuários e, portanto, viável. Cabe investigar a
partir de que ponto uma plataforma se torna viável. No caso brasileiro, é difícil imaginar que baixa massa
crítica de usuários corresponda ao caso dos grandes conglomerados financeiros nacionais.
Em linhas gerais, contratos de exclusividade e contratos baseados em volume de transações podem ser
procompetitivos para plataformas novas/entrantes no mercado de modo que alcancem massa crítica mais
rapidamente. Em contraposição, contratos de exclusividade por parte de empresas dominantes (i.e. que
já tenha alcançado massa crítica) podem ter efeito de redução da concorrência e proteção da posição
dominante.
Vendas em pacotes de serviços de adquirência junto com outros serviços bancários podem gerar
conveniência ao usuário, ao consolidar suas transações em uma única plataforma. Jornais, por exemplo,
ao intermediar leitores e anunciantes, escolhem juntar vários cadernos com temas diferentes (esportes,
cultura, política). Isso favorece anunciantes, que diluem seus custos fixos de produção e entrega do jornal,
e também favorece o consumidor através de anúncios mais focados ao seu interesse.

Experiência internacional e nacional
Nesta seção serão discutidas a experiência nacional e internacional em casos de verticalização no Brasil e
em casos internacionais relevantes (ver anexos 3 e 4 com resumos dos casos e alguns casos adicionais).

Casos Internacionais
O mercado de meios de pagamento já foi alvo de extensiva análise e intervenções de autoridades em
diferentes países. Em alguns casos, as investigações de práticas anticompetitivas resultaram em multas e
acordos de cessação de tais práticas. Em outros, houve intervenções governamentais por meio de
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regulação e normas para aumentar a competição no segmento. Nesta seção, é apresentada uma síntese
de experiências internacionais com regulação de meios de pagamento que podem ser relevantes ao
mercado brasileiro.
A análise dos casos de intervenção na Austrália, Estados Unidos e União Europeia traz resultados dúbios.
Regulação das taxas de intercâmbio baseadas somente em custos não são recomendáveis do ponto de
vista do bem-estar dos usuários (portadores e lojistas), pois elas não levam em conta a interdependência
entre as demandas, face mudanças na taxa de intercâmbio.
A literatura recente critica o uso de métodos baseados em custos para regulamentar a taxa de
intercâmbio. Diferente do caso de regulação de infraestrutura, onde a regulação baseada em custos pode
ser adequada, não há base científica que justifique que uma regulação baseada exclusivamente em custos
levaria a uma estrutura de taxa socialmente desejável ou que gere qualquer melhoria em relação à taxa
definida privadamente em indústrias como essa.38
A experiência internacional revela uma lição importante para o Brasil, pois ilustra a importância de se
melhor compreender das características da indústria, cujos traços de mercado de dois lados são evidentes,
e entender melhor seu funcionamento dado o nível de concentração no mercado de emissores e
adquirentes e suas relações verticais intrincadas.

Austrália: regulação da taxa de intercâmbio baseada em custos
A Austrália foi um dos países pioneiros na regulação na taxa de intercâmbio (TI): em 2003, o Banco Central
da Austrália (RBA), além de outras medidas, determinou a redução da TI de 0,95% por valor da transação
para cerca de 0,55%. A metodologia utilizada foi baseada nos custos da intermediação entre emissor e
adquirente.
O RBA entendeu que a TI era muito elevada, levando bancos a estimularem o uso excessivo de cartões de
crédito em detrimento de outros instrumentos de pagamento mais baratos. A concentração do setor
bancário australiano também era considerada elevada. À época, haviam 53 grupos bancários, sendo que
os quatro maiores bancos eram responsáveis por 66% do total de depósitos.39 Em 1999, os quatro grandes
bancos emitiram cerca de 85% de os cartões de crédito e foram responsáveis por cerca de 93% do
processamento das transações de aquirencia (Chang et al, 2011).
O impacto da regulamentação baseada em custos da TI foi a redução das receitas dos bancos, estimado
em cerca de AU$40 por cartão. No entanto, estes parecem ter recuperado entre 30 a 40% das receitas
através de maiores taxas para usuários (Chang et al, 2011).
Segundo o RBA (2004), o efeito da redução da TI na taxa de desconto foi uma queda de 1,41%
imediatamente antes da regulamentação para 0,99% em junho de 2004, mas com aparente pouco efeito
sobre os consumidores. A Cannex Australia (2004) reportou que menos de 5% dos comerciantes
repassaram a diminuição dos custos aos preços.

38
39

Evans (2005), Rysman e Wright (2015), Rochet e Tirole (2003).
O HHI indicava baixa concentração: 1.300.
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O RBA (2004) reportou que os emissores teriam se adaptado às regras estabelecendo estruturas de preços
com taxas fixas - ou seja, taxas que são independentes da operação de volume. Recentemente, o RBA
(2008) sugeriu que tais medida ainda não reduziram substancialmente o uso de cartões de crédito,
principal objetivo do RBA, apesar de ter aumentado as taxas anuais de cartão de crédito e diminuição das
dos benefícios com programas de recompensas.

Estados Unidos: adoção de um teto para as taxas de intercâmbio
Nos Estados Unidos, lojistas denunciavam também taxas de intercâmbio excessivas, praticadas pelas
bandeiras (principalmente Visa e MasterCard) em acordo com bancos emissores. Desta forma, o Federal
Reserve (Fed) passou a definir um teto para as TIs dos cartões de débito dos maiores emissores (dada uma
disposição do Dodd-Frank Act - emenda de Durbin), composta por uma taxa básica de 21 centavos por
transação, para cobrir os custos de processamento dos emissores, uma carga de 0,05 por cento do valor
da transação, para cobrir possíveis perdas de fraude, e um adicional de 1 centavo por transação, para
cobrir a prevenção de fraudes.
O limite reduziu a taxa média de intercâmbio de débito em quase metade do seu nível de pré-regulação.
Wang, Schwartz, & Mitchell (2014) analisaram o efeito de tal medida com base numa pesquisa realizada
pelo Federal Reserve de Richmond dois anos após o estabelecimento do regulamento junto a 420
comerciantes em 26 setores. Os resultados sugerem que a limitação da TI teve um impacto limitado e
desigual nos custos de aceitação do cartão de débito: dois terços não relataram mudança ou não
conheciam a mudança de custos de débito pós-regulação; um quarto dos comerciantes, no entanto,
reportou um aumento de custos de débito, especialmente para transações de pequeno valor. Menos de
10% dos comerciantes relataram uma diminuição dos custos de débito.
Ainda, uma fração considerável de comerciantes disse ter repassado aos consumidores aumentos de TI
ou adotaram restrições ao uso do cartão de débito à medida que seus custos de aceitação de cartões de
débito subiam. Ademais, poucos comerciantes disseram que reduziram preços ou retiraram restrições do
uso de cartão de débito, à medida que os custos de débito diminuíram. Ou seja, os objetivos dos
reguladores não parecem ter sido atingidos, até então.

União Europeia: adoção de um teto para as taxas de intercâmbio
O mercado de cartões da União Europeia (UE) é bastante heterogêneo entre os países membros e
representava 41% das transações que não envolvem pagamentos em espécies em 2011, sendo o segundo
principal meio de pagamento. A variabilidade entre os países se estende desde o seu uso até a legislação
- por exemplo, o total de pagamentos com cartões, em relação ao PIB, era de 34% no Reino Unido e de
2% na Bulgária em 2011. Ademais, em média, existiam 1,44 cartões per capita, sendo que 63% dos cartões
emitidos eram na função débito.
Em 2007, a UE adotou a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD) que estabeleceu uma base legal em prol
da maior concorrência e integração de um mercado único para pagamentos. Em 2013, seguindo uma
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extensa discussão sobre o setor de pagamentos, a Comissão Europeia propôs uma revisão para melhorar
os meios de pagamento (PSD2) e adequar ao rápido avanço tecnológico do setor. O PSD2 também
estabeleceu a proibição de "sobretaxas" para pagamentos com cartão na grande maioria dos casos - a
prática de sobretaxas é comum em alguns Estados-membros. Destacamos aqui apenas alguns problemas
e soluções adotadas.
A proposta incluiu regulamentação da taxa de intercâmbio para operações com cartões, entrando em
vigor em junho de 2015. Esta definiu um limite de 0,2% de TI para transações na função débito e 0,3% na
função crédito. Entre os seus principais objetivos estão a melhora na igualdade de condições de
pagamento de prestadores de serviços (incluindo para novos players) e incentivar preços mais baixos para
pagamentos. A expectativa da Comissão é que as novas regras devem ajudar a estimular a concorrência
no mercado de pagamentos eletrônicos, fornecendo a necessária segurança jurídica para as empresas
entrarem ou continuarem no mercado, permitindo que os consumidores se beneficiem de mais e
melhores escolhas entre os diferentes tipos de serviços de pagamento e prestadores de serviços.
Como o mercado de cartões europeu é fragmentado e as taxas de intercâmbio variam amplamente, em
alguns casos, acima do definido pela Comissão, o impacto esperado também é variado. Por exemplo, na
Alemanha, Polônia e Hungria, onde os limites estabelecidos são abaixo do atual nível praticado, é
esperado um impacto substancial na expansão da aceitabilidade de cartões. Em países onde atualmente
as TI de cartões de débito estão abaixo 0,2%, como na Dinamarca e Suíça, não é esperado nenhum impacto
sobre os níveis corrente.
A Comissão Europeia também espera que os consumidores se beneficiem dos menores preços dos bens,
pois com a maior transparência e entrada de novos players, deve haver a oferta de serviços mais baratos.
Já para pequenos varejistas, que sofrem com taxas de desconto elevadas, o limite na TI constitui um piso
mais baixo para a negociação da taxa de desconto. A Comissão também pondera que o nivelamento da TI
pode gerar maior uso dos cartões e, com o maior volume, pode, em parte, compensar as perdas dos
bancos.
Os estudos robustos sobre o impacto destas reformas ainda são incipientes.40

Casos de Restrições Verticais no Brasil
Nesta seção, trataremos da jurisprudência brasileira na repressão a condutas anticompetitivas que
tenham por instrumento restrições verticais. A jurisprudência será ilustrada por meio de alguns casos mais
emblemáticos, classificado por tipo de conduta investigada.41

40

Chakravorti et al. (2016) encontram evidências de que reduzir as taxas de intercâmbio pode ter um efeito positivo
na adoção e uso de consumidores e comerciantes somente em caso particular, de baixa massa crítica de
comerciantes. Caso contrário, a regulação das taxas de intercâmbio resultaria meramente na redistribuição do bemestar entre os participantes, especialmente entre bancos e comerciantes.
41

Esta seção é baseada em Azevedo (2010).
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Contratos de exclusividade
Caso Globosat - SporTV
Em 2001, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu um processo administrativo com
base na representação interposta por Neo TV contra conduta da Globosat. A Globosat era acusada de se
recusar a vender o canal SporTV às empresas não filiadas a ela. Este expediente criaria obstáculos ao
acesso de novas empresas no mercado uma vez que estas não teriam acesso ao um insumo fundamental
para o setor, do ponto de vista da demanda. A conduta da Globosat no mercado concorrencial de
programadoras de canais para televisão por assinatura tem efeito no mercado a jusante de operadoras
de televisão por assinatura. Normalmente, investigações de recusa de venda (direito de exclusividade da
contraparte) são interpretadas como restrição vertical (Motta, 2004) com efeitos de fechamento de
mercado.
Figura 13 - Cadeia Produtiva da Indústria de Televisão
por Assinatura no Brasil

Produção de conteúdo
audiovisual

Programação
(e.g.: Globosat, HBO Brasil, Discovery
Networks)

Comercializadoras
Licenciamento
(e.g.: Net Brasil, Neo TV)

A cadeia produtiva da indústria de
televisão por assinatura no Brasil (Figura
13) tem quatro atividades sequenciais
verticalmente separáveis, nas quais
resumimos: produção de conteúdo
audiovisual a ser veiculado na televisão
por
assinatura;
agrupação
de
determinados conteúdos audiovisuais em
canais que obedecem a uma temática
específica, grade horária própria, de
acordo com as estratégias de editoração
(programadoras); comercializados e
licenciados para a distribuição final ao
consumidor dos canais; provimento de
serviços de televisão por assinatura aos
consumidores finais (operadoras).

TV por assinatura

Ainda, a indústria de televisão brasileira
tem duas características relevantes que
foram importantes para o processo.
Primeiro, é um mercado de dois lados, no
qual a receita das programadoras de
Anunciantes
Telespectador
televisão depende, de um lado, da venda
de seus canais para a sua posterior
Fonte: Azevedo (2010).
distribuição a consumidores finais. De
outro, é crescentemente relevante a
venda de espaço de propaganda, tornando os dois mercados relacionados, já que a disposição a pagar
pelo espaço de propaganda depende do universo de espectadores do programa veiculado pela televisão
por assinatura. Por último, o segmento de canais de esporte no Brasil é caracterizado por baixa
concorrência e, dado que o futebol tem muita importância para o consumidor brasileiro e que outros
(e.g.: Net, Sky, TVA)
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canais esportivos eram impossibilitados de transmitir os principais campeonatos de futebol (Globosat
detém direito de exclusividade), o SporTV seria insubstituível.
Como as operadoras de televisão por assinatura concorrem por diferenciação, principalmente no mix de
canais ofertados, a concorrência entre operadoras é desejável tanto por disciplinar o nível de preços,
quanto por estimular inovações que trariam melhoria do bem-estar dos consumidores. Desta forma, o
fechamento de mercado era possível e racional por parte do grupo econômico dominante (Globo) e o
argumento de eficiência levantado pela acusada era de difícil sustentação, já que o custo marginal é
desprezível uma vez que os custos de produção eram os mesmos com ou sem a venda a outras
operadoras. Além disso, o valor intangível da NET e Sky não estão associados à exclusividade dos canais
da Globosat.
O caso foi encerrado com a celebração do Termo do Compromisso de Cessação (TCC) assinado em junho
de 2006. Este especificava o fim da exclusividade (até 2008) na oferta dos canais esportivos (dentre
outros) a operadoras filiadas à Globo (Net e Sky), ou seja, a oferta de seus canais de forma nãodiscriminatórias para as empresas não-filiadas.
É interessante notar que a Globosat continuou a vender seus canais a empresas não coligadas à Globo,
mesmo após estar desobrigada de fazê-lo e passou a partilhar de alguns direitos de exclusividade de
eventos esportivos com canais concorrentes, em particular a ESPN Brasil. Ou seja, seus ativos intangíveis,
que serviam antes para limitar a capacidade de concorrência de operadoras não coligadas a seu grupo,
passaram a ser explorados em maior intensidade, expandindo a sua veiculação por outras operadoras.

Caso Sky – DirecTV
A aquisição de controle da Globo pela News Corp (também provedora de conteúdo – Fox) na Sky Brasil
gerou maior concentração horizontal no setor de TV por assinatura brasileiro, mercado de dois lados
ilustrado no caso anterior, pois esta também já detinha 34% do controle da concorrente DirecTV. Assim,
em certas regiões, a fusão gerava virtualmente um monopólio, o que levou primeiramente uma restrição
comportamental de precificação: preços nessas regiões não poderiam ser superiores ao praticado nas
regiões onde havia maior concorrência.
Um outro problema concorrencial identificado foi que a News Corp, por meio de sua subsidiária Fox,
poderia fazer uso do controle vertical que detinha com a finalidade de preservar a sua posição dominante
em ambos os mercados. No entanto, para manter o controle vertical (como produtora de conteúdo) a
Globo, contratualmente, manteve direitos de decisão à aquisição de canais com conteúdo nacional pela
nova empresa, bloqueando a entrada ou desenvolvimento de concorrentes nesse mercado.
Como consequência, o Cade optou por uma restrição estrutural: retirava da Globo o poder de gate keeper
na definição do conteúdo nacional a ser veiculado na Sky-DirecTV; e por uma restrição comportamental:
impediu a Fox de adquirir direitos de exclusividade sobre eventos esportivos nacionais. Desse modo,
procurava-se evitar que a concentração horizontal entre operadoras de TV por assinatura gerasse
prejuízos à concorrência na produção de conteúdo.
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Pacote de Vendas - Caso Ambev Programa de Fidelidade Tô Contigo
A Ambev promoveu um programa de fidelidade com o intuito de incentivar o desempenho de pontos de
venda. Através de um sistema de pontuação sobre o volume consumido, o vendedor poderia obter
prêmios e descontos sobre novas compras. Estas práticas podem se justificar quando estão associadas à
criação de valor na relação vertical. Entretanto, o desenho do programa de fidelidade tinha potencial de
inviabilizar a concorrência de empresas de menor porte.
No entendimento do CADE, tal programa geraria exclusão, pois decorreria da associação de descontos
por fidelidade à elevadíssima participação de mercado da Ambev (~70%), inviabilizando economicamente
atividades de concorrentes. Como agravante, ficou constatado que a implementação do programa criava
efeitos de exclusividade.
Decidiu-se pela condenação (maior multa aplicada pelo Cade até 2009) pelo mecanismo de exclusão
derivada dos efeitos econômicos que decorrem de uma política de descontos ou premiação, sendo o
primeiro caso de condenação de um programa de fidelidade, cujo mecanismo de exclusão não deriva
diretamente de seus termos contratuais.

Evidências factuais no Brasil e agenda de pesquisa
As evidências empíricas sobre os impactos da recente regulação do setor são escassas. Além do estudo
conjunto do BCB e do Sistema de Defesa da Concorrência realizado em 2010, seguido por uma publicação
periódica sobre o desenvolvimento do setor, estudos acadêmicos são raros. 42
Uma agenda de pesquisas se impõe para compreender melhor o funcionamento da indústria. No caso
brasileiro, as especulações são variadas, mas não se sabe o real impacto sobre a taxa de intercâmbio de
fatores como concentração de mercado, poder de barganha do emissor e conveniência ao lojista e
usuário. Na Tabela 2, as relações propostas entre taxa de intercâmbio e os fatores listados são questões
empíricas per se que devem ser testadas para o caso brasileiro. Por exemplo, qual o comportamento de
um usuário de cartões em relação à escolha e uso de uma bandeira? Ele concentra suas transações sobre
uma única bandeira ou alterna seu uso com outras bandeiras? Qual impacto deste comportamento na
concorrência entre bandeiras e na taxa de intercâmbio de equilíbrio no mercado?
A essas questões empíricas, soma-se a análise de impacto das restrições verticais adotadas na indústria.
Como ilustração, a estimação do impacto no bem-estar social de anos de exclusividade entre bandeiras e
adquirentes na funcionalidade do mercado. A suspensão da relação de exclusividade indica que esta
impôs custo significativo para a sociedade. A regulação foi rápida em identificar o problema? O custo
social poderia ter sido menor?
Ainda em relação às condutas, cita-se o uso de pacotes de serviços bancários e de crédito vendidos juntos
com serviços de adquirência por grupos verticalizados. Estas práticas teriam efeito negativo sobre a
concorrência do mercado ou há ganhos de eficiência significativos deste arranjo?
42

Garber e Nakane (2015) analisam o impacto do fim da exclusividade entre bandeiras e adquirentes. Eles relatam
que houve uma redução de preços que poderia ser explicada por uma redução do mark-up. Os autores encontram
uma redução de 14,2 pontos percentuais do mark-up ou uma redução de 23% do mark-up.
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A nova Lei 13.455/2017, que permitiu a diferenciação de preço entre os diferentes meios de pagamento,
tiveram impacto sobre a concorrência entre os mesmos? Consumidores e lojistas serão beneficiados com
maior volume de trocas?
O quadro abaixo lista alguns destes tópicos propõe um resumo da estratégia de pesquisa e base de dados
necessária.
Finalmente, a coleta sistemática e manutenção de uma base de dados consistente é essencial para
subsidiar estas pesquisas. A atual base de dados disponibilizada no Banco Central é insuficiente para iniciar
estudos aprofundados sobre o funcionamento da indústria. Paralelamente, as próprias empresas
participantes do mercado poderiam oferecer base de dados mais detalhadas que permitam que algumas
destas questões empíricas sejam endereçadas.

Quadro com agenda de pesquisa

Tópicos

Resumo de estratégia de pesquisa e base de dados

Impacto do uso de
apenas uma bandeira
pelo
consumidor
(singlehome)
na
concorrência

A partir de uma amostra aleatória de microdados de transações por
portador de cartões de crédito, investigar o padrão de uso de clientes que
tem cartões de diferentes bandeiras. Análise do acesso e uso médio dos
cartões por cliente, dadas informações sobre a bandeira a qual o cartão
está vinculado, taxas e tarifas, as diferentes taxas de juros cobradas pelo
cartão e a recorrência de pagamento das faturas.
Uma análise de estatísticas como essas permitiriam entender a extensão
do poder de mercado dos bancos sobre sua base de portadores. De
acordo com a teoria, portadores tipo singlehome alavancam a capacidade
do banco emissor obter taxas de intercâmbio mais elevadas junto às
bandeiras em comparação a portadores multihome.

Impacto do
exclusividade
contratos

fim

da
nos

Adquirentes passaram a ter acesso a diferentes bandeiras que antes não
acessavam devido aos contratos de exclusividade que estavam em vigor.
Cabe aqui investigar o impacto no volume e valor total das transações por
adquirentes após o ‘tombamento’ das novas bandeiras.
A base de dados seria uma amostra aleatória de lojistas-adquirentes com
dados de volume de transações por lojista e por adquirente antes e depois
da intervenção.
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Impacto
da
Lei
13.455/2017,
que
permitiu a diferenciação
de preço entre os
diferentes meios de
pagamento

A análise do comportamento do cliente face diferentes preços por meio
de pagamento pode ser feita através de experimento controlado, onde
lojistas representativos são convidados a participar. A partir de
diferentes propostas de desconto (ou sobrepreço) do valor do produto
ou serviço por meio de pagamento, é possível investigar quão sensível o
consumidor é a mudanças de preços nos meios de pagamento
disponíveis e, deste modo, quantificar o impacto desta flexibilização dos
preços na pressão competitiva. As métricas para avaliação do impacto
do tratamento seriam:



volume de transações e valor das transações por meio de
pagamento
taxas de desconto e intercâmbio cobradas.

A base de dados seria uma amostra aleatória de lojistas-adquirentes
com dados de volume de transações por lojista antes e depois do
tratamento, devidamente estratificada às características da base de
clientes do adquirente.
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Prescrição de Políticas Públicas para a Indústria
Existem dois tipos de políticas públicas que podem ser adotadas face a condutas verticalizadas:
(1) controle ex-post das condutas;
(2) medidas estruturantes.
O primeiro conjunto de medidas tem a vantagem de ter uma abordagem mais cirúrgica do ponto de vista
de intervenção do Estado no funcionamento do mercado. Por meio de uma intervenção corretiva, que
ocorre necessariamente após a comprovação da ocorrência do dano à concorrência e aos consumidores,
o Estado permite que o mercado atue de forma mais livre, permitindo inovações que uma mão mais
pesada poderia desincentivar. Além disso, induz comportamentos menos danosos, de modo a evitar
sanção futura.
Por outro lado, este tipo de abordagem carrega o risco de deixar mercados reféns de condutas
anticompetitivas por tempo excessivamente longo. Isso seria particularmente grave quando a dinâmica
concorrencial, típica em segmentos com externalidades de rede, exige a rápida formação de massa crítica
que garanta a viabilidade econômica.
Nesse sentido, a atuação ex-post da agência de concorrência deve vir acompanhada por um sistema de
defesa da concorrência ágil na resolução de problemas derivados de condutas anticompetitivas. A
resolução ágil das questões constitui desafio importante dada a velocidade de inovações tecnológicas que
vem atingindo o setor. Assim, o fortalecimento de grupo de trabalho especializado no tema possibilita
respostas rápidas a condutas prejudiciais a concorrência no mercado e portanto à sociedade.
A presente análise permite identificar uma conduta que deve ser considerada per se ilegal. Esta conduta,
denunciada pela Abrasel em processo no CADE, consiste na cobrança de taxas de desconto em bandeiras
preferenciais mais elevadas quando o lojista que usa serviços de outro adquirente para realizar a
transação. Comprovada a conduta retaliatória, esta deve ser passível de punição pelos órgãos de Estado
responsáveis. Daí, seria importante definir claramente qual seria o órgão adequado.
As medidas estruturantes incluem um leque de possibilidades e tem escopo mais intervencionista no
funcionamento de uma indústria. Numa extremidade do espectro, há a desverticalização de empresas
integradas ao longo da cadeia de produção. A empresa verticalizada fica obrigada, por exemplo, a vender
parte de seus ativos.
A partir da análise da literatura sobre esta indústria, as poucas evidências factuais para o Brasil e a escassa
literatura sobre o funcionamento da indústria nacional, entende-se que não há respaldo para defender
uma intervenção que exija a desverticalização total do negócio de cartões de crédito e débito do negócio
bancário, por exemplo.
Todavia, no contexto brasileiro de concentração no mercado bancário e, portanto, de emissão de cartões,
torna-se desejável a adoção de medidas estruturantes que facilitem a entrada de novos emissores de
cartões. Aqui, modelos de negócios nascentes e em desenvolvimento no país combinados com a abertura
do Banco Central a estes novos formatos podem ser bem-vindos. Mais concorrência na emissão abriria
espaço para a redução do poder de barganha dos grandes emissores em relação às bandeiras,
contribuindo para a redução da taxa de intercâmbio.
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Conclusões
Três ingredientes são importantes para favorecer a concorrência num mercado. Primeiro, deve haver um
número suficiente de empresas no mercado ou novos empreendedores dispostos a entrar nesse mercado.
Segundo, as empresas ativas no mercado não devem formar cartel para definir preços em conjunto.
Terceiro, empresas que alcançaram posição dominante não devem abusar desta posição.43
Este estudo identifica que estruturas verticalizadas dominantes podem estar abusando desta posição. As
relações contratuais que se desenvolveram entre adquirentes e bandeiras (recentemente) motivam a
discussão de seus potencias efeitos anticompetitivos no mercado de meios de pagamento, dentre elas
destacam-se: (1) a integração vertical, espelhada pelo lançamento da bandeira Elo pelo grupo
Bradesco/Caixa/Banco do Brasil, e (2) a recusa de venda (ou seja, recusa de transacionar a bandeira
integrada verticalmente) ou discriminação de preços (e.g. condições diferenciadas de comercialização e
com potencial exclusionário).
A partir da análise da literatura do mercado de dois lados aplicado a esta indústria, das poucas evidências
factuais para o Brasil e da escassa literatura sobre o funcionamento da indústria nacional, nossas
conclusões são:
(1) há escopo para fortalecimento do controle ex-post de condutas anticompetitivas,
(2) há escopo para medidas estruturantes que fortaleçam a concorrência no mercado emissor de cartões
de crédito e débito, aproveitando a experiência recente com modelos de inovadores de negócios
nascentes e em desenvolvimento no país combinados com a abertura do Banco Central a estes novos
formatos,
(3) há enorme defasagem entre a pesquisa acadêmica sobre a indústria de meios de pagamento no Brasil
e sua importância na economia nacional; e
(4) urge-se a coleta sistemática de base de dados mais detalhada e consistente sobre a indústria de
cartões, passo fundamental para o melhor entendimento das relações intrincadas existentes na indústria
e avaliação das intervenções do Estado nesta indústria.

43

Laffont (2005).
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Anexos
Anexo 1 - Legislação e Regulação sobre Arranjos de Pagamento
Normas

Ano

Ementa
Dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de
pagamento integrantes do SPB

Lei 12.865

2013

Resolução CMN 4.282

Estabelece as diretrizes que devem ser observadas na
regulamentação, na vigilância e na supervisão das
2013
instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento
integrantes do SPB

Circular BCB 3.682

Aprova o regulamento que disciplina a prestação de serviço
de pagamento no âmbito dos arranjos de pagamentos
2013
integrantes do SPB e estabelece os critérios segundo os quais
os arranjos de pagamento não integrarão o SPB

Circular BCB 3.705

2014 Altera a Circular nº 3.682/2013

Circular BCB 3.721

Dispõe sobre a obrigação de utilização, por instituições
2014 financeiras e instituições de pagamento, de arquivos
padronizados de agenda de recebíveis

Circular BCB 3.724

Circular BCB 3.735

Objetivo
- Regulamentar o SPB com o objetivo de
fomentar a competição e a transparência
na prestação de serviços de pagamento,
atribuindo ao BCB e à CMN o papel de
reguladores

- Primeira regulamentação para o setor,
objetivando ser minimamente suficiente
para estruturá-lo, do ponto de vista
normativo, e estabelecer os processos de
autorização, supervisão e vigilância

- Amplia as opções de acesso a capital de
giro dos estabelecimentos comerciais
- Promover mais competição no mercado
de credenciamento

Altera dispositivos da Circular nº 3.682/2013 , referente aos
2014 prazos de encaminhamento de pedido de autorização de
arranjos de pagamento
Disciplina as medidas preventivas aplicáveis aos instituidores
de arranjos de pagamento que integram o SPB, com o
- Assegurar a solidez, a eficiência e regular
2014
objetivo de assegurar a solidez, a eficiência e o regular
funcionamento dos arranjos de pagamento
funcionamento dos arranjos de pagamento

1

(continuação)

Normas

Ano

Circular BCB 3.765

Dispõe, no âmbito de Arranjos de Pagamento integrantes do
SPB, sobre a compensação e a liquidação de ordens
2015
eletrônicas de débito e de crédito e sobre a
interoperabilidade

Circular BCB 3.815

Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, que
disciplina a prestação de serviço de pagamento no âmbito
2016 dos arranjos de pagamentos integrantes do SPB, estabelece
os critérios segundo os quais os arranjos de pagamento não
integrarão o SPB e dá outras providências

Circular BCB 3.842

Circular BCB 3.843

Lei 13.455

Ementa

Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, para
segregar a implantação da liquidação centralizada e excluir a
2016
liberação de crédito relacionada a fluxo financeiro futuro da
mencionada liquidação centralizada
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, no
que diz respeito ao prazo-limite para a implantação da
2017
liquidação centralizada para os arranjos sujeitos a essa forma
de liquidação

Objetivo
-Facilitar a operação e reduzir o custo aos
usuários
- Fomentar um gerenciamento centralizado
em um ente neutro, bem como evitar risco
sistêmico no âmbito dos arranjos de
pagamento

- Estabelecer prazos para implementação
da universalização das bandeiras e grade
única de recebíveis de cartões

-

-

- Permitir a diferenciação de preço entre os
diferentes tipos de meio de pagamento,
Dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços
podendo trazer um benefício de maior
2017 oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento
concorrência entre os arranjos de
de pagamento utilizado, e altera a Lei no 10.962/2004
pagamento e queda dos custos para os
consumidores e lojistas
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Anexo 2 – Intervenções recentes via TCCs do Sistema de Defesa da Concorrência na Indústria
Data do TCC

16/12/2009

Inquérito/ Processo
Administrativo

08012.005328/2009-31

Partes

Diagnóstico

Conduta Exigida

Visanet e Visa

Infração a ordem econômica
decorrente da exclusividade
contratual entre Visanet e Visa, em
sua relação de bandeiras e
adquirência

Dar fim à exclusividade contratual
existente na captura,
transmissão, processamento,
liquidação financeira de
transações, implementação e
gestão de rede de aceitação e
credenciamento de
estabelecimentos comerciais

Abster de praticar condutas
anticompetitivas nos termos do
TCC (confidencial)

16/07/2014

08012.004089/2009-01

Redecard

Imposição de condições comerciais
abusivas e criação de dificuldades ao
funcionamento dos facilitadores no
mercado brasileiro de facilitação,
check-out e acompanhamento de
transações comerciais pela internet

05/04 e 13/07/2017

08700.000018/2015-11

Itaú Unibanco e
Hipercard; Elopar e Elo

Relações de exclusividade entre
Deixar de atuar exclusivamente
credenciadoras e bandeiras de cartão com as credenciadoras do Banco
de pagamento
Bradesco e do Banco do Brasil

Rede e Cielo

Inserção maneira recíproca (entre
Cielo e Rede) de chaves
criptográficas, o que significa que
uma pode usar o Pinpad da outra,
mas recusavam a dar esse mesmo
acesso às credenciadoras
concorrentes de menor porte,
dificultando a entrada e o
desenvolvimento desses agentes no
mercado

05/04 e 28/06/2017

08700.001861/2016-03

Dar acesso, em seus Pinpads, a
todas as demais credenciadoras,
indiscriminadamente, desde que
essas empresas concedam a ela o
mesmo tratamento em seus
próprios equipamentos
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Anexo 3 - Casos de Verticalização no Brasil
Conduta

Casos

Globo - SporTV

Sky - DirecTV

Contratos de
Exclusividade

Shopping Iguatemi:
exclusividade e raio

Bco. do Brasil - Crédito
Consignado

Rio Madeira

Mercado

Problema

Resolução

Programadoras e
operadoras de canais
para televisão por
assinatura

Recusa em vender o canal Sportv às empresas
não filiadas à Globosat, criando obstáculos ao
acesso de novas empresas no mercado

TCC

Prestadoras de serviço e
programadoras de
televisão por assinatura

Após mudanças acionárias, houve concentração
horizontal da News Corp (Sky e DirecTV) em
que, em certas regiões, gerou um monopólio
virtual. Houve também o risco de, através do
controle vertical (Fox), prejuízos à concorrência
na produção de conteúdo

Restrição
Estrutural e
Comportamental

Shopping Center

Lojistas eram impedidos de se instalarem em
outro estabelecimento em um raio de 2,5km do
Iguatemi, gerando restrições verticais para fins
de fechamento de mercado e bloqueio à
entrada

Condenação

Crédito Consignado

BB detinha exclusividade na concessão de
crédito a funcionários públicos e, dada a
posição dominante no mercado, seria possível
abuso de poder dominante

TCC

Construção de
Hidroelétrica

Odebrecht detinha contratos de exclusividade
com únicas empresas com capacidade de
fornecer as turbinas necessárias à construção
das usinas, o que impedida contratualmente
outras empresas de participar diretamente dos
leilões de concessão (limitando concorrência)

TCC
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(continuação)
Conduta

Outras
Restrições
Verticais

Casos

Mercado

Problema

Resolução

Bebidas

A Ambev, através de uma política de descontos
e premiações, estabeleceu mecanismo de
exclusão, dada à sua elevada participação no
mercado

Condenação

Joint
Venture

Petrobrás & White
Martins (Consórcio
Gemini)

Gás Natural Liquefeito

Dada a posição de mercado da Petrobras, esta
poderia dificultar o acesso ao gás natural, por
meio de discriminação de preços e condições
negociais, a empresas de distribuição ou a
futuros entrantes no mercado

Transparência
de Informações
sobre Preços e
Contratos

Fixação de
Preços

SKF

Rolamentos
Automotivos

A SKF do Brasil determinava preço de revenda
de seus produtos, o que gerava restrição
concorrenciais relacionada a preço

Condenação

Pacote de
Vendas

Ambev - Programa Tô
Contigo
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Anexo 4 - Regulações no Setor de Cartões em Países Selecionados
País

Falha

Medida

Austrália

Uso excessivo de cartões de crédito, em
detrimento a outros meios de pagamento
mais baratos, estimulado pelos bancos em
decorrência de altas taxas de intercâmbio
(IF)

Estabeleceu uma TI máxima de
0,55% do valor da transação
(média era de 0,95%)

União
Europeia

Grande heterogeneidade na aceitação e
uso de cartões entre os países membros,
podendo ser derivado do alto custo pela
não padronização da regulamentação

Além de outras medidas,
estabeleceu um limite de 0,2% de
TI para transações na função
débito e 0,3% na função crédito

Estados
Unidos

Poder de mercado de bancos emissores e
bandeiras para estabelecer taxas de
intercâmbio elevadas - o que também
elevavam os custos dos comerciantes

Limitar a TI dos maiores
emissores, passando a ser
composta por uma parte fixa e
outra variável por transação

Ano

Impacto

2003

Chang et al. (2011) argumenta que a
regulamentação não reduziu
substancialmente o uso de cartões de
crédito e que os bancos começaram a
migrar a para sistemas de pagamentos não
regulamentados e mais caros

2015

Não verificado ainda. No entanto, há
evidência de que a anuidade paga pelos
titulares dos cartões, depois da
intervenção na TI da Espanha em 2005
aumentou, em média, a anuidade dos
cartões de crédito.

2011

Wang (2015) conclui que o impacto foi
limitado e desigual: 65% dos comerciantes
relataram que não conheciam a mudança
ou não viram mudanças nos seus custos;
25% reportou um aumento de custos de
débito, especialmente para transações de
pequeno valor; menos de 10% relataram
uma diminuição dos custos de débito. O
impacto varia substancialmente em todos
os setores comerciais
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País

Argentina

Falha

Medida

Ano

Impacto

Dada a posição dominante no mercado de
credenciamento e processamento da Visa,
existe uma barreira à entrada de novos
credenciadores

Recomendação i) fim de
exclusividade entre bandeiras e
credenciadoras; ii) estabelecer
condições para que novos
credenciadores não integrados
verticalmente com bancos
possam contratar em igualdade
serviços de processamento; iii)
regulamentação da IF

2016

Não Disponível
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