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RESUMO
GARCIA DE SOUZA, Antonio Pedro. As redes empresariais de distribuição e o seu
propósito comum. 2019. 212f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2019.
Neste trabalho, examina-se o surgimento das redes empresariais de distribuição e a existência
de seu propósito comum. Iniciando-se pela análise das formas de organização empresarial, a
partir do começo do século XX, passa-se às recentes alterações conjunturais, que redundaram
na criação de estruturas híbridas de governança, nas quais se inserem as redes empresariais.
Para contextualizar a sua formação, que se dá mediante a conjugação de contratos de
distribuição (franquia, concessão comercial de veículo automotor e distribuição stricto sensu),
buscou-se delinear as redes e seus vários modos de constituição, tendo em conta as técnicas
distributivas de bens e serviços ao mercado consumidor. Defende-se, no trabalho, a existência
de um nexo sistemático entre os contratos nas redes de distribuição, pautados pelo seu
propósito comum, o qual cria para os participantes não apenas deveres relativos à sua relação
contratual individual, mas também em relação à rede como um todo. Esta finalidade norteia a
esfera contígua de interesses e conduta de cada um dos participantes, expressando um
interesse da própria rede. A ampla pesquisa efetuada perante os tribunais nacionais revelou a
aplicação, embora de modo incipiente e sem sistematização, do conceito de “interesse da
rede” para dirimir disputas atinentes às redes de franquia. Neste trabalho, pretendeu-se
sistematizar os contornos teóricos do interesse da rede e seu propósito comum, distinguindo-o
do interesse social presente nas relações societárias, concluindo-se que o interesse da rede
dissocia-se do interesse individual e coletivo de seus membros, orientando-se, em vez disso,
por um objetivo próprio de aprimorar e conservar a eficiência jurídica do sistema de
distribuição. Sustenta-se que as relações internas das redes de distribuição, por se formarem
via contratos, em vez de participação societária, são precipuamente regidas por princípios do
direito contratual e norteadas pelo propósito comum da rede, inclusive no que toca ao
exercício de poder por parte do líder. Todas essas ponderações convidam à reflexão sobre o
papel dos contratos comerciais diante da nova conjuntura econômica e forma de organização
da atividade empresarial, da qual as redes empresariais são importante exemplo.

Palavras-chave: Contratos empresariais. Contratos de distribuição. Redes empresariais.
Redes de distribuição. Contratos conexos.

ABSTRACT
GARCIA DE SOUZA, Antonio Pedro. Business distribution networks and their common
purpose. 2019. 212f. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São
Paulo, 2019.
This paper examines the emergence of distribution networks and the existence of their
common purpose to achieve distribution efficiency. To that end, the paper begins with the
analysis of business organizations, through the beginning of the twentieth century to recent
conjunctural changes that led to the formation of hybrid governance structures, of which
business networks are a part of. To contextualize the development of distribution networks,
by the combination of distribution agreements (franchise, commercial vehicle concession and
stricto sensu distribution), this paper seeks to delineate the development of distribution
techniques to consumers, which led to the formation of distribution networks and their various
modes of organization. This paper sustains the existence of a systematic link between
networked contracts, guided by a common purpose, which creates duties for its participants
not only related to their individual contractual relationship, but also to the whole network. The
network purpose orientates the contiguous spheres of interests and the conduct of each
member, constituting an interest of the own network. An extensive research conducted before
national courts revealed that the “network interest” concept has been used by national courts,
although in an incipient and non-systematized way, to resolve franchise networks disputes. In
order to systematize the theoretical outlines of the network interest and its purpose, this paper
distinguishes it from the social interest existent in corporate relations, concluding that the
network interest differs from the individual and collective interests of its members. Instead, its
purpose seeks to improve and preserve the distribution system’s legal efficiency. Since
networks’ relations are formed through contracts, rather than corporate links, this paper
argues that they should be governed by general principles of contract law and by the
network’s purpose, including the leader's exercise of power. All these considerations are
important to rethink the role of commercial contracts considering the new business
organization standards, of which the business distribution networks are an important example.

Keywords: Commercial contracts. Distribution agreements. Business networks. Distribution
networks. Connected contracts.
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1

INTRODUÇÃO: NOVAS LENTES PARA O DIREITO
COMERCIAL?

No último quarto do século, a organização da atividade econômica experimentou
imensas transformações estruturais, em grande parte por conta do desenvolvimento de seus
recursos tecnológicos.1 Os atos da vida em comum, mesmo os mais simples, passaram a
transcender fronteiras físicas e virtuais, outrora insuperáveis, formando ambientes
integrados. Vive-se a era das inter-relações. A globalização em si, um dos fenômenos mais
marcantes do último século, é sob certa perspectiva um processo de conjunção das relações
humanas.
O estudo das ciências, humanas ou exatas, também passou a refletir esse modo de
pensar, grassando, nesse contexto, a percepção de que a sociedade e suas construções
moldam-se em um ambiente interligado, por uma rede de relações, seja no plano físico ou
virtual.
A conformação em rede estrutura os meios de comunicação, o funcionamento da
internet, do telefone e da rádio televisão; os transportes ferroviários, aeroviários e
rodoviários; o sistema elétrico, financeiro e de pagamentos. Em todos esses exemplos, os
pontos nodais, os hubs, conectam e coordenam os demais elementos satélites.
1

Como aponta Douglas North sobre a fundamental e crescente complexidade dos modos de contratação e
cooperação para o desenvolvimento do intercâmbio econômico: “The institutions necessary to accomplish
economic exchange vary in their complexity, from those that solve simple exchange problems to ones that
extend across space and time and numerous individuals. The degree of complexity in economic exchange is a
function of the level of contracts necessary to undertake exchange in economies of various degrees of
specialization. Nonspecialization is a form of insurance when the costs and uncertainties of transacting are
high. The greater the specialization and the number and variability of attributes, the more weight must be put
on reliable institutions that allow individuals to engage in complex contracting with a minimum of
uncertainty about whether the terms of the contract can be realized. Exchange in modern economies
consisting of many variable attributes extending over long periods of time necessitates institutional
reliability, which has only gradually emerged in western economies. There is nothing automatic about the
evolution of cooperation from simple forms of contracting and exchange to the complex forms that have
characterized the successful economies of modern times”). Tradução livre: “As instituições necessárias para
se alcançar o intercâmbio econômico variam em sua complexidade, elas vão desde aquelas que resolvem
simples problemas de troca até aquelas que se estendem pelo espaço e tempo e numerosos indivíduos. O grau
de complexidade no intercâmbio econômico é uma função do nível de contratos necessários para promover a
troca em economias de variados graus de especialização. A não especialização é uma forma de seguro
quando os custos e as incertezas das transações são altos. Quanto maior for a especialização e o número e
variabilidade de atributos, mais peso deve ser colocado em instituições confiáveis, que permitam aos
indivíduos se engajar em contratações complexas com o mínimo de incertezas sobre se os termos do contrato
podem ser postos em prática. A troca, nas economias modernas, consistindo em muitos atributos variáveis
que se estendem durante longos períodos de tempo exige confiabilidade institucional, a qual só emergiu
gradualmente nas economias ocidentais. Não há nada de automático na evolução da cooperação, desde
simples formas de contratação e troca às formas complexas que caracterizaram o sucesso dos tempos
modernos. (NORTH, Douglas. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge:
Cambridge University Press, 2016, p.34).
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Também a organização da atividade econômica repercutiu esse modo de
funcionamento. Manuel Castells em seu seminal trabalho sobre a sociedade em rede,
dedicou capítulo próprio à recorrente forma de organização de empresas, que
descentralizaram sua estrutura societária e método de produção e distribuição, ligando-se a
outras para tanto:
os componentes produzidos por diferentes empresas são montados para atingir
finalidades e mercados específicos em uma nova forma de produção e
comercialização: produção em grande volume, flexível e sob encomenda. Essa
rede não corresponde à ideia simplista de uma empresa global com unidades
fornecedoras diferentes em todo o mundo, mas pressupõe alianças estratégicas e
projetos de cooperação para atenderem às novas demandas consumeristas.2

As grandes inovações econômicas das últimas décadas, que redundaram na criação
de empresas como Amazon, Uber, Airbnb, XP, Rappi, Visa e Mastercard, acentuaram o
papel das relações comerciais em rede. Todas elas operam sob um sistema de plataforma
colaborativa, em rede, interligando consumidores, fabricantes e distribuidores, em uma
estrutura semi-integrada.3
2

“As multinacionais são, cada vez mais, redes internas descentralizadas, organizadas em unidades
semiautônomas, segundo os países, os mercados, os métodos e os produtos. Cada uma dessas unidades se liga
a outras unidades semiautônomas de outras multinacionais, na forma de alianças estratégicas ad hoc. E cada
uma dessas alianças (na verdade, redes) é um nó de redes secundárias de pequenas e médias empresas. Essas
redes de redes de produção tem uma geografia transnacional, que não é indiferenciada: cada função produtiva
encontra local próprio em termos de recursos, custos, qualidade e acesso ao mercado) e/ou se liga a uma nova
empresa da rede que esteja no local apropriado. Assim, os segmentos dominantes da maioria dos setores de
produção (tanto bens, quanto serviços) estão organizados mundialmente em seus procedimentos operacionais
reais, formando o que Robert Reich rotulou de “a rede global”. O processo produtivo incorpora componentes
produzidos em vários locais diferentes, por diferentes empresas, e montados para atingir finalidades e
mercados específicos em uma nova forma de produção e comercialização: produção em grande volume,
flexível e sob encomenda. Essa rede não corresponde à ideia simplista de uma empresa global com unidades
fornecedoras diferentes em todo o mundo. O novo sistema produtivo depende de uma combinação de
alianças estratégicas e projetos de cooperação ad hoc entre empresas, unidades descentralizadas de cada
empresa de grande porte e redes de pequenas e médias empresas que se conectam entre si e/ou com grandes
empresas ou redes empresariais. Essas redes produtivas transacionais operam sob duas configurações
principais: na terminologia de Gereffi, cadeias produtivas controladas pelos produtores (em setores como o
de automóveis, computadores, aeronaves, máquinas e equipamentos elétricos) e cadeias produtivas
controladas pelos compradores (em setores como o de vestuário, calçados, brinquedos e utilidades
domésticas). O que é fundamental nessa estrutura industrial, bem ao estilo de uma teia, é que ela está
disseminada pelos territórios em todo o globo e sua geometria muda constantemente no todo e em cada
unidade individual.” (CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.164-165).
3
As empresas citadas operam sob o que os economistas denominam two-sided network markets, formando
rede dual, composta, de um lado, pelos distribuidores e, de outro lado, por consumidores, que se
retroalimentam. Conforme aponta Klaus Schwab, as plataformas colaborativas, em rede, reduzem a tal ponto
os custos de transação que dispensam a necessidade de os agentes econômicos dispenderem recursos com a
propriedade de ativos, sobrelevando, nesse aspecto, a importância da conexão com a rede: “Digital platforms
have dramatically reduced the transaction and friction costs incurred when individuals or organizations share
the use of an asset or provide a service. Each transaction can now be divided into very fine increments, with
economic gains for all parties involved. In addition, when using digital platforms, the marginal cost of
producing each additional product, good or service tends toward zero. […] The on-demand economy raises
the fundamental question: What is worth owning—the platform or the underlying asset? As media strategist
Tom Goodwin wrote in a TechCrunch article in March 2015: “Uber, the world’s largest taxi company, owns
no vehicles. Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable
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Nesse cenário, a visão atomística das relações, tradicional em nosso direito, tornase antiquada para compreender os atuais fenômenos econômicos e, por vezes, aplicar o
direito à espécie. A complexidade dos novos tempos reclama estudos científicos
multidimensionais. O direito não é uma ciência autocentrada, mas de sobreposição,
devendo seus institutos interagir com a realidade exterior para cumprirem sua função
regulatória e instrumental.
A noção jurídica individualizante, que consagrou os institutos da personalidade
jurídica, da separação patrimonial e da relatividade dos efeitos do contrato, e impulsionou
a atividade econômica a seu tempo, vive, agora, uma profunda crise existencial. O contrato
e a empresa isolados, individualizados, são realidades condenadas na economia moderna.
Nem a ciência jurídica conseguirá escapar do que a ciência social denominou de
emergent phenomena, conceito empregado para avaliar as diferenças das análises micro e
macroscópicas, segundo o qual alguns comportamentos não podem ser apreciados por um
único elemento, de forma independente, mas supõem todo seu sistema complexo.4

retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate.”
(SCHWAB, Ing Klaus. The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016, p.20).
Nesse sentido, conclui: “My sense is that successful organizations will increasingly shift from hierarchical
structures to more networked and collaborative models.” (SCHWAB, Ing Klaus. The fourth industrial
revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016, p.60). Tradução livre: “As plataformas digitais
reduziram drasticamente os custos de transação e fricção incorridos quando indivíduos ou organizações
compartilham o uso de um ativo ou fornecem um serviço. Cada transação pode agora ser dividida em
pequenos segmentos, com ganhos econômicos para todas as partes envolvidas. Além disso, ao usar
plataformas digitais, o custo marginal de cada produto adicional, bem ou serviço, tende a zero. A economia
sob demanda levanta uma questão fundamental: o que vale a pena possuir – a plataforma ou o ativo
subjacente? Como bem colocou o estrategista de mídia Tom Goodwin, em artigo escrito à TechCrunch em
março de 2015: “O Uber, maior companhia de táxi do mundo, não possui veículos. O Facebook, proprietário
de mídias mais popular do mundo, não cria conteúdo. O Alibaba, varejista mais valioso, não tem estoque. E o
Airbnb, maior provedor de acomodações do mundo, não possui qualquer imóvel. A minha impressão é a de
que as organizações de sucesso vão cada vez mais migrar de estruturas hierárquicas para modelos mais
conectados e colaborativos.”
4
Sobre o detalhamento desse conceito, confira-se a definição de Guido Caldarelli “All the examples above
are instances of the so-called emergent phenomena. That is some collective behaviour that cannot be
predicted by looking at the single elements forming the system. Usually systems that display these phenomea
are dubbed complex systems. For example, a single ant is relatively awkward animal but many ants together
are capable of activities as complex as building large anthills or storing large quantities of food. In human
societies, social order arises from the combination of autonomous individuals, often conflicting interests, that
still end up performing tasks that nobody could do on their own.” (CALDARELLI, Guido; CATANZARO,
Michelle. Networks: a very short introduction. United Kingdom: Oxford University Press, 2012, p.4).
Tradução livre: “Todos os exemplos acima são típicos dos chamados fenômenos emergentes. Isto é, alguns
comportamentos coletivos que não podem ser previstos olhando-se tão somente para os elementos singulares
que compõem um sistema. Normalmente, os sistemas que exibem esses fenômenos são chamados de sistemas
complexos. Por exemplo, uma única formiga é um animal relativamente inábil, mas muitas formigas juntas
são capazes de atividades tão complexas quanto construir grandes formigueiros ou armazenar grandes
quantidades de comida. Nas sociedades humanas, a ordem social surge da combinação de indivíduos
autônomos, que apesar de frequentemente possuírem interesses conflitantes, acabam realizando tarefas que
ninguém poderia fazer por conta própria”.
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A “empresa” e o “contrato”, embora conceitos jurídicos, jamais seriam
compreendidos em sua inteireza se os estudiosos os confinassem a essa ciência.5 A
realidade econômico-social subjacente ao tráfico econômico, inspirada pelas motivações e
interesses dos empresários, afigura-se fundamental à formulação e delimitação das
categoriais jurídicas do direito comercial.6
É exatamente em meio a essas transformações que se pretende introduzir este
trabalho acerca das redes empresariais, questionando o individualismo jurídico e a
tradicional e estanque divisão entre “contrato” e “sociedade” à luz da atual realidade
econômica e seu modo de organização.
Para Stefan Grundman, um dos grandes expoentes da teoria contratual
contemporânea, tanto os contratos, quanto as sociedades formam feixes de relações. A falta
de uma visão conjunta do direito contratual e societário – compreendendo, ambos, as
grandes categorias do direito privado – inibiu o adequado paralelo entre eles, em
detrimento das duas disciplinas, mas em escala mais prejudicial ao direito contratual. Na
disciplina societária clássica, a atividade de produção realizar-se-ia dentro da instituição
hierarquicamente organizada; na contratual, essas operações ocorreriam em âmbito
externo, no mercado, com parceiros selecionados pelas partes.7
As redes contratuais, contudo, formam-se por empresas autônomas, conectadas por
vínculos contratuais, de modo agrupado, como meio de alcançar seus objetivos
econômicos e organizar suas atividades.
5

Algumas considerações advindas das ciências econômicas, relativas aos processos sociais e mecanismos de
coordenação e cooperação entre os agentes econômicos, auxiliaram a compreensão da governança dos
contratos e das sociedades. No direito empresarial, por exemplo, a célebre obra The Modern Corporation &
Private Property, na qual se identificou o divórcio entre propriedade e controle no âmbito das modernas
corporações derivou da união de esforços entre o jurista Adolfe Berle e o economista Gardiner Means.
Também eles contribuíram às análises críticas sobre a teoria da agência e seus problemas (agency theory),
relacionados às divergências de interesses que permeiam a relação entre o agente e o principal, isto é, aquele
que atua à conta e nos interesses deste, a qual pode ser empregada na relação entre sócios e administradores.
Na seara contratual, esta aproximação afigura-se igualmente proveitosa, pois, em última análise, o contrato
instrumentaliza a operação econômica, regulando o tráfico mercantil. Neste trabalho, faz-se considerações
específicas sobre os problemas de agência atinentes aos contratos de distribuição no âmbito das redes
empresariais.
6
Conforme observou Carvalho de Mendonça, “o direito comercial deve, portanto, harmonizar-se com as
condições econômico-sociais. Basta considerar que êle é por excelência o direito dos contratos e estes são,
por sua vez, o instrumento das trocas de serviços e em geral de valores. [...] O direito comercial tomou nova
orientação com os elementos que lhe ministrou a ciência econômica. Sem a inspiração desta não pode ser
suficientemente estudado. (MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial
brasileiro. v.I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1953, p.34). No mesmo sentido, Enzo Roppo adverte: “De
fato, falar de contrato significa sempre remeter – explícita ou implicitamente, directa ou mediatamente – para
a ideia de operação econômica”. (ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C.
Gomes. Coimbra: Almedina, 2009, p.8).
7
GRUNDMANN, Stefan. Qual a unidade do direito privado? De uma concepção formal a uma concepção
material do direito privado. Revista da EMERJ, v.14, n.53, Rio de Janeiro: EMERJ, 2011, p.318-344.
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Por um lado, a organização dos contratos em rede assemelha-se a dos contratos de
sociedades, pois, tal como naqueles, em maior ou menor escala, constata-se: (i) pluralidade
de partes; (ii) necessidade de intensa cooperação entre os agentes; (iii) governança por
parte do agente dotado de maior poder; (iv) interdependência econômica e troca de
informações recíprocas entre os participantes; (v) relações estáveis; (vi) eficiência e
produtividade econômica a partir de intensa cooperação; (vi) propósito comum dos
participantes e interesse comum no sucesso global da operação.8
Por outro lado, deles se distinguem, assemelhando-se a meras contratações
bilaterais, porque cada participante (i) preserva personalidade jurídica própria; (ii)
patrimônio próprio; (iii) autonomia para gerir internamente seu negócio; (iv) percebe
lucros individualizados; (v) arca com risco e áleas individuais; e (vi) mantém com os
demais participantes relações interdependentes.
Em suma, as redes empresariais conciliam lógicas integrativas e de mercado,
fazendo-nos questionar se o rigor dessas classificações é, ainda hoje, nuclear na formação
do direito privado.9 Até o momento, no Brasil, são poucas as análises concretas do
significado destas transformações para a teoria contratual. As formas de organização do
mercado provenientes dessas mudanças, com o advento da produção em massa e das linhas
de produção, montagem e distribuição especializadas e flexíveis, destoam dos princípios
contratuais dominantes e da racionalidade jurídica neles pressuposta.10
Neste trabalho, propõe-se examinar as redes empresariais, de forma mais delimitada
as redes de distribuição e a existência de seu propósito comum, perpassando os problemas
jurídicos a eles atinentes. Para tanto, analisam-se os vetores de organização da atividade
econômica e suas estruturas de governança (I); o fenômeno das redes empresariais e suas
características de um modo geral (II); as redes de distribuição em específico (III); os
contratos de distribuição em espécie: a franquia empresarial, o contrato de distribuição
stricto sensu e de concessão comercial de veículos automotores (IV); a governança interna
da rede, sua estrutura de interesses e as idiossincrasias presentes em sua relação (V); a
8

TEUBNER, Gunther. Network as connected contracts. International Studies in the Theory of Private
Law. Hart Publishing, 2011, p.11; ASCARELLI, Tulio. Problemas das Sociedades Anônimas e direito
comparado. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.266.
9
COASE, Ronald. The firm, the market and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1990;
BARNARD, Chester. The functions of the executive. Washington: Library of Congress, 1968. Atualmente:
EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The economic structure of corporate law. Cambridge:
Harvard University Press, 1998; HART, Oliver. Firms, contracts and financial structure. Oxford:
Claredon Press, 1995. (Kindle Edition).
10
KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.46;
MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. São Paulo: Max
Limonad, 1998, p.49-50.

16

insuficiência das regras tradicionais de condutas das partes contratantes para pautar as
relações internas da rede (VI); a existência de um propósito comum e a função dos
contratos no âmbito das redes de distribuição (VII); o dever das partes no âmbito dos
contratos nas redes da distribuição à luz do seu propósito comum (VIII); o abuso de poder
do líder, como hipótese de poder de controle não societário ou desvio de função contratual
(IX); os princípios e regras de direito contratual e o papel do propósito comum para
coibição de atos abusivos praticados pelos participantes da rede (X); e a relação desses
contratos face a terceiros indeterminados (XI).
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CONCLUSÃO
Este estudo possuía, essencialmente, duas propostas, consubstanciadas em dois

níveis de questionamentos. O primeiro, mais teórico, amplo e mediato aos objetivos do
trabalho; o segundo, traduzido em questões dogmáticas e concretas, a ele diretamente
relacionadas.
No plano teórico, buscou-se questionar a dicotomia prevalecente no direito
comercial, entre contratos e sociedades, à luz das recentes transformações da economia
moderna e dos novos modos de organização da atividade empresarial, notadamente das
redes empresariais.
A Nova Economia Institucional constatou formas híbridas de organização da
atividade empresarial, ao lado da binária classificação entre hierarquia e mercado,
funcionando as redes empresariais como prosaico exemplo desse modelo híbrido. Na atual
conjuntura, deveria, então, o direito comercial tutelar as novas formas de cooperação em
rede? Deveria ele assimilar o funcionamento das redes empresariais, impondo deveres e
garantindo direitos especiais aos seus participantes?
Essas indagações levam-nos a questionar, em última análise, se a predominante
visão atomística do direito, que consagrou os institutos da personalidade jurídica, sua
autonomia e separação patrimonial e a relatividade dos efeitos dos contratos, seria
adequada para a regulação das novas relações comerciais interligadas. Afinal, está-se
diante de um cenário em que o contrato e a empresa isolados, individualizados, parecem
ser abstrações cada vez mais distantes da realidade.
Paralelamente a tudo isso, as redes empresariais forçam-nos a repensar o papel dos
contratos comerciais, não apenas como instrumentos de regulação do tráfico econômico,
mas como instrumentos de organização e governança da atividade empresarial, papel este
que tradicionalmente coube, de forma quase exclusiva, aos contratos de sociedade.
Todas essas considerações mais abrangentes não se esgotam neste trabalho, mas
servem como provocação para ilustrar a pertinência das investigações mais concretas que
se buscou fazer.
Nesse contexto, exatamente para tornar as considerações deste estudo adequadas
aos estritos propósitos de uma dissertação de mestrado, delimitou-se o campo de pesquisa
das redes empresariais ao das redes de distribuição. O trabalho restringiu-se a identificar
um propósito comum nos contratos integrantes das redes de distribuição, a necessidade da
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sua tutela jurídica e os reflexos dessa união de escopo no dever das partes, sob a
perspectiva individual e em prol do funcionamento sistêmico da rede.
A pesquisa e os estudos conduzidos revelaram que a adequada compreensão dos
contratos de distribuição (lato sensu), quando inseridos no âmbito das redes, não pode
prescindir do seu exame global para cuja finalidade foram concebidos.
A doutrina, consoante se demonstrou, parece caminhar para relativo e crescente
consenso, embora de forma embrionária, quanto à presença de uma causa sistemática e um
propósito comum nos contratos integrantes das redes de distribuição, além do próprio
interesse da rede.
Nesse sentido, buscou-se, precisamente, apontar que os contratos e os participantes,
nas redes, incorporam e compartilham uma finalidade supracontratual consistente em
promover a venda de bens ou serviços ao consumidor. Cada membro desfruta em
diferentes medidas, mas com significante grau de correlação, a vantagem econômica
propiciada por esse sistema.
Os ganhos com economia de escala, interpenetração e valorização da marca, além
da colocação bem-sucedida do produto/serviço no mercado, representam a eficiência
jurídica desse sistema de distribuição. Trata-se do fundamento que une os participantes
nessa conformação híbrida e complexa. O propósito comum torna os contratos em rede
interdependentes, dotando-os de uma causa sistemática que é a ele ligada.
Essas características trazem consequências internas para a rede, em que – além das
obrigações principais, acessórias e os deveres laterais e de proteção, referentes ao contrato
individual – surgem novos deveres relacionados ao interesse e ao propósito da rede, que
repercutem sobre o seu modelo organizacional e sobre a tutela dessa coletividade.
Nesse sentido, apurou-se a adequação e a criação de deveres de conduta dos
participantes no âmbito das redes. Para resumir, eis os principais deveres apurados: (1)
dever de lealdade à rede; (2) dever de informação; (3) dever de confidencialidade; (4)
dever de tratamento igualitário entre os membros da rede; (5) dever de repartir os
benefícios da rede entre seus membros; e (6) dever de denúncia estrito.
Para além da criação desses deveres, o propósito comum da rede também constitui
parâmetro para se aferir a prevalência entre o interesse individual vs. coletivo da rede no
conflito concreto, bem como a eventual abusividade/ilicitude praticada por um membro,
gerando a sua responsabilidade civil conforme o caso. O interesse da rede e seu propósito
comum regulam também o exercício de poder por parte do líder, reprimindo eventual
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desvio, abuso ou outras patologias advindas dessa relação de domínio. Os deveres laterais
de conduta, impostos a partir do propósito comum e do interesse geral da rede, servirão de
critério para apurar desvios e abusos cometidos pelo líder.
Finalmente, cumpre ressaltar que as relações em rede, por se formarem mediante
estruturas contratuais, e não societárias, regem-se, ademais, pelos princípios gerais do
direito contratual.
Em suma, são essas as principais constatações e conclusões que se pretendeu
apontar neste trabalho. As redes empresárias, como se disse, constituem abrangente
fenômeno econômico-social, em franca transformação. Seus reflexos teóricos e dogmáticos
encontram-se apenas em estágio inicial no campo jurídico, constituindo seara fértil para
novas e abrangentes pesquisas.
Visou-se, com este trabalho, ilustrar alguns importantes desdobramentos oriundos
da formação contratual em rede, mais especificamente voltados à distribuição de bens e
serviços. Essas organizações empresárias reclamam uma interferência jurídica adequada ao
seu peculiar modo de funcionamento, que se distingue da tradicional e estanque dicotomia
entre contratos e sociedades. Sua exigência mais desafiadora pressupõe o exame integrado,
e não isolado, das relações comerciais. A análise restrita à relação individual dos
participantes da rede não permite compreender o seu propósito comum global, tampouco
seu interesse coletivo ou a função instrumental e organizacional desempenhadas por esses
contratos.
À semelhança do que ocorreu com as análises doutrinárias atinentes aos grupos de
sociedades, necessitou-se neste trabalho escapar da noção jurídica individualizante das
sociedades e dos contratos para a sua perspectiva grupal.
Conquanto o emprego da racionalidade grupal constitua método relativamente
recente de análise jurídica, sujeito a importantes críticas, com o avanço das novas formas
de organização da atividade econômica imagina-se que ele evolua, tornando-se cada vez
mais frequente e necessário para o direito comercial cumprir sua função regulatória e
instrumental das relações econômicas.
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