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RESUMO 

GALVÃO, Luiz Antonio. Troca indireta de informações entre concorrentes: os limites do 

ilícito concorrencial. Janeiro de 2018. 174 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Este trabalho pretende analisar as trocas indiretas de informações entre 

concorrentes, especialmente aquelas que ocorrem por meio de parceiros comerciais como 

clientes, distribuidores e fornecedores, à luz da legislação brasileira de defesa da 

concorrência. O tema mostra-se relevante na medida em que há cada vez mais investigações 

envolvendo tais condutas no mundo e também no Brasil, sendo que ainda não há um discurso 

uníssono sobre o assunto. Além disso, a doutrina brasileira é praticamente inexistente. No 

primeiro capítulo, são destacados os elementos essenciais da análise das trocas de 

informações em geral, tais como o que configura uma informação concorrencialmente 

sensível, quais as possíveis classificações das trocas de informações e os parâmetros 

probatórios utilizados pelas autoridades de defesa da concorrência para configuração do 

ilícito. No segundo capítulo, são tratados os precedentes de jurisdições estrangeiras sobre o 

tema em estudo, de modo a contextualizar a discussão segundo o direito brasileiro. No 

terceiro e último capítulo, é proposta uma análise das trocas indiretas de informações entre 

concorrentes segundo a legislação brasileira de defesa da concorrência, diferenciando as 

trocas indiretas de informações que são consideradas um ilícito por si só daquelas que são 

utilizadas como um instrumento para cartéis atípicos conhecidos como hub-and-spoke. 

Finalmente, o trabalho trata de algumas recomendações para evitar a ocorrência dos ilícitos 

analisados, bem como um breve paralelo entre as trocas indiretas de informações e novas 

tecnologias. Ao final da dissertação, conclui-se que as trocas indiretas de informações não se 

confundem com os cartéis que são viabilizados por meio delas, devendo haver um padrão de 

prova específico para cada conduta a ser adotado pela autoridade. 

Palavras-chave: direito da concorrência; defesa da concorrência; antitruste; cartéis; cartéis 

atípicos; cartéis indiretos; troca de informações; troca indireta de informações; cartéis hub-

and-spoke; acordo entre concorrentes; cooperação entre concorrentes; paralelismo tácito; 

ilícito concorrencial. 

 



  



 

 

ABSTRACT 

GALVÃO, Luiz Antonio. Indirect exchange of information among competitors: the limits of 

the antitrust infringement. January 2018. 174 f. Master – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

This dissertation aims at analyzing the indirect exchanges of information among 

competitors, especially those that take place by commercial partners, such as customers, 

distributors and suppliers, in light of the Brazilian competition law. The subject is relevant as 

there is a growing number of investigations involving these conducts in the world, including 

in Brazil, while the global doctrine is not fully aligned. Also, the Brazilian doctrine is 

practically inexistent. In the first chapter, it is indicated the essential elements for the analysis 

of exchanges of information in general, such as what should be considered a sensitive 

information for competition purposes, which are the possible segmentations of exchanges of 

information and the proof requirements adopted by competition authorities in order to verify 

an infringement to the competition law. In the second chapter, it is indicated the cases from 

foreign jurisdictions regarding the subject under study, in order to provide the context for the 

discussion on the Brazilian law. In the third and last chapter, it is proposed an analysis of 

indirect information exchanges among competitors according to the Brazilian competition 

law, differentiating the indirect information exchanges that are an infringement by themselves 

from those that are used as an instrument for atypical cartels known as hub-and-spoke cartels. 

Finally, it is indicated some recommendations in order to avoid the occurrence of the 

infringements studied, as well as a brief parallel between indirect exchange of information 

and new technologies. By the end of the dissertation, it is concluded that indirect exchanges of 

information should not be mistaken with cartel that are based on them, so there must be a 

specific standard of proof for each practice to be analyzed by the authority. 

Keywords: competition law; antitrust; cartels; atypical cartels; indirect cartels; exchange of 

information; indirect exchange of information; hub-and-spoke cartels; agreement among 

competitors; cooperation among competitors; tacit parallelism; antitrust infringement. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo do direito da concorrência no Brasil e no mundo tem amadurecido de 

forma considerável nas últimas décadas. Se antes os cartéis clássicos, ou cartéis hard-core, 

eram o principal foco tanto das autoridades de defesa da concorrência quanto da doutrina, 

dividindo espaço com algumas condutas unilaterais, hoje há um leque extenso de condutas 

que vêm sendo reconhecidas como problemáticas para a concorrência. 

Nesse sentido, passam a ser identificadas outras estruturas, além daquelas 

tradicionalmente conhecidas, por meio das quais as empresas organizam-se para formar um 

acordo anticompetitivo. Em verdade, na medida em que o direito da concorrência amadurece, 

também passam a ser mais sofisticadas as condutas das empresas, que criam novas formas de 

mascarar seus ilícitos. 

Consequentemente, outras condutas, ainda que ausente um acordo entre 

concorrentes, vêm sendo analisadas com mais atenção, na medida em que levam a uma 

cooperação entre concorrentes e podem, ao fim e ao cabo, levar a efeitos anticompetitivos tão 

danosos quanto os cartéis. 

É o que vem sendo visto no caso das trocas de informações entre concorrentes. Se 

antes eram sempre analisadas como parte de outro ilícito concorrencial como, por exemplo, 

um instrumento para a realização de um cartel, hoje cada vez mais é admitida a possibilidade 

de configurarem uma infração autônoma, ou seja, sem que dependam de qualquer outra 

conduta. Investigações envolvendo trocas de informação são cada vez mais frequentes, 

especialmente no âmbito da Comissão Europeia1. 

Em paralelo, passam a ser analisadas também as chamadas “trocas indiretas de 

informação”, ou seja, aquelas nas quais não há, por via de regra, contato direto entre os 

concorrentes, mas, ainda assim, informações concorrencialmente sensíveis são repassadas. 

 
                                                           
1 Como afirma Antonio Capobianco, “One plausible reason for the constantly increasing attention given to 

exchanges of information as a self-standing infringement of Article 81 EC can be difficulty of detecting and 

proving tacit collusion in real cases. Antitrust authorities have therefore concentrated their efforts and 

resources on eliminating those facilitating factor to defeat collusion more effectively” (CAPOBIANCO, 

Antonio. Information Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 

1258, out. 2004). 
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Ainda que essa troca possa acontecer por meio de associações comerciais, o ponto de maior 

dúvida recai sobre as trocas indiretas realizadas por meio de parceiros comerciais em comum, 

como distribuidores, fornecedores e clientes. 

Assim, na medida em que amadurecem os estudos questionando os efeitos das 

trocas diretas de informações, começa a ser discutido se as trocas indiretas de informações 

também seriam capazes de levar a efeitos anticompetitivos e, assim, serem tratadas como 

ilícitos concorrenciais. Naturalmente, a ausência de contato direto entre os concorrentes torna 

a análise mais nebulosa e sensível. 

É nesse contexto que surge também outra modalidade de cartel, conhecida pela 

doutrina e pela prática estrangeiras como cartel hub-and-spoke. Trata-se de prática que não se 

confunde com o que a doutrina costuma chamar de cartéis clássicos, ao passo que também 

não pode ser enquadrada como uma restrição vertical. É zona cinzenta dentro da análise de 

condutas anticompetitivas, congregando aspectos horizontais e verticais dentro de uma mesma 

conduta2. 

Os chamados cartéis hub-and-spoke envolvem, como afirma Antoni Bolecki, uma 

troca de informações confidenciais que geralmente ocorre entre distribuidores concorrentes 

por meio de um fornecedor comum (ainda que o contrário também seja possível), não 

havendo, por via de regra, contato direto entre esses concorrentes3. 

São, portanto, cartéis estruturados e viabilizados por meio da troca indireta de 

informações. A preocupação, assim, é que a troca indireta de informações concorrencialmente 

sensíveis leve ou possa servir como meio para um acordo entre concorrentes que mantêm 

contato com um fornecedor ou distribuidor em comum. 
 
                                                           
2 Nas palavras de Nicolas Sahuguet e Alexis Walckiers, “Recently, some cases of collusive conduct have been 

investigated that cannot clearly be classified as either horizontal or vertical agreements. The so-called hub-

and-spoke collusion generally involves retail competitors and their common supplier(s); sensitive 

information is passed between competitors not directly but through a supplier that facilitates price collusion. 

Also named A to B to C information exchange, these collusive practices have been discussed quite 

extensively by competition policy authorities” (SAHUGUET, Nicolas; WALCKIERS, Alexis. Selling to a 

cartel of retailers: a model of hub-and-spoke collusion. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/ 

sol3/papers.cfm?abstract_id=2231876>. Acesso em: 13 maio 2016). 
3 Tradução livre. No original: “A hub-and-spoke conspiracy involves an exchange of confidential information 

primarily concerning future prices. The exchange takes place generally between competing distributors via a 

common supplier but a reverse relationship is also possible. The essence of hub-and-spoke lies in the fact 

that there is no direct contact between competitors – the party guaranteeing the information flow is normally 

the common supplier (distributor in a reverse scenario)” (BOLECKI, Antoni. Polish Antitrust Experience 

with Hub-and-Spoke Conspiracies. Disponível em: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38519/>. Acesso em: 

13 maio 2016). 
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Nesse sentido, cada vez mais as trocas indiretas de informação e os cartéis hub-

and-spoke vêm sendo objeto de estudo no direito da concorrência ao redor do mundo. Da 

mesma forma, autoridades de defesa da concorrência passaram a investigar e condenar 

empresas por incorrerem em ilícitos associados a essas condutas. O estudo dos cartéis  

hub-and-spoke é especialmente desenvolvido nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. 

Não obstante, nota-se que a discussão do tema no Brasil ainda é muito incipiente. 

Mesmo o estudo da troca de informações entre concorrentes como um ilícito autônomo ainda 

é preliminar, estando muito mais relacionado a outras condutas, como cartéis e consumação 

prévia de operações. A discussão sobre a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-

spoke, por sua vez, é praticamente inexistente, restando limitada a algumas poucas 

investigações em curso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, como 

será visto mais adiante. 

Tem-se, assim, um cenário de certa imprevisibilidade e insegurança sobre a troca 

de informações entre concorrentes – especialmente aquela troca que ocorre não de forma 

direta, mas de forma indireta por meio de fornecedores, distribuidores ou mesmo clientes. 

O objetivo deste trabalho é, assim, traçar uma proposta de análise, à luz da 

legislação brasileira, das trocas indiretas de informações entre concorrentes, assim como de 

seus possíveis desdobramentos, em especial os chamados cartéis hub-and-spoke. O trabalho 

busca destrinchar a conduta em análise para, na sequência, avaliar como ela poderia ser vista 

segundo o direito brasileiro. 

Para tanto, a estrutura da pesquisa está dividida em três blocos principais e 

independentes entre si, cada um com subdivisões internas relacionadas ao assunto principal, 

funcionando como uma forma de abordar o tema sob perspectivas distintas. Assim, ainda que 

os três capítulos sejam independentes, eles são relacionados e apresentam uma linha de 

raciocínio crescente, caminhando para o objeto da pesquisa. 

Nessa linha, o primeiro capítulo traz uma análise da troca de informações entre 

concorrentes sob a perspectiva do direito da concorrência. O objetivo desse capítulo é fixar 

conceitos e delimitar o tema que será discutido ao longo de toda a dissertação, fornecendo a 

base para a análise posterior. 
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Assim, o primeiro capítulo está dividido em três partes: (i) o que caracteriza a 

informação como concorrencialmente sensível; (ii) de que forma essa informação pode ser 

trocada entre concorrentes (traçando, nesse ponto, distinções importantes sobre a classificação 

da troca de informações); e (iii) os parâmetros probatórios para classificação do ilícito, 

diferenciando os ilícitos per se, regra da razão, objeto e efeitos. 

No capítulo seguinte, será introduzido o tema da troca indireta de informações e 

dos cartéis hub-and-spoke. Dada a ausência de precedentes e estudos brasileiros aprofundados 

sobre o tema, a análise dos casos estrangeiros é um importante ponto de partida – e é isso que 

se pretende fazer neste segundo capítulo. 

Para isso, será apresentada uma breve introdução sobre o que seriam os cartéis hub-

and-spoke segundo a doutrina estrangeira. Em seguida, serão abordados precedentes de 

autoridades estrangeiras de defesa da concorrência que cuidaram da análise de trocas indiretas 

de informações e dos cartéis hub-and-spoke. Nesse sentido, serão analisados os precedentes 

de autoridades do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, da União Europeia, entre 

outros países. Ao final, breves conclusões sobre os precedentes analisados serão delineadas, 

de modo a fechar a abordagem. 

Finalmente, o terceiro e último capítulo cuidará da análise da troca indireta de 

informações à luz do direito da concorrência no Brasil. Para tanto, o capítulo está dividido em 

algumas etapas, iniciando pela análise das investigações em curso no Brasil que tratam de 

cartéis hub-and-spoke. Posteriormente, são trazidas algumas considerações sobre a teoria do 

dano da troca indireta de informações, ou seja, quais seriam as preocupações concorrenciais 

levantadas por essa conduta. 

Na sequência, o trabalho apresenta uma proposta de análise da licitude da troca 

indireta de informações entre concorrentes a partir da existência de acordo horizontal entre 

concorrentes. Para cada uma das hipóteses é apresentada uma proposta de ilicitude e dos 

parâmetros probatórios para cada um dos envolvidos a partir da legislação brasileira de defesa 

da concorrência. Nesse ponto, será de muita importância a distinção realizada no primeiro 

capítulo sobre a troca de informações associada a outros ilícitos e a troca de informações 

como um ilícito autônomo, bem como a diferenciação de ilícitos pelo objeto e ilícitos pelos 

efeitos. 
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Finalmente, com base na proposta de análise da licitude da conduta, algumas 

breves considerações sobre as possibilidades disponíveis aos agentes econômicos para evitar a 

ocorrência de um ilícito concorrencial são trazidas, especialmente em relação à natureza da 

informação trocada e à estrutura do sistema de troca de informações, bem como sobre a 

interface entre as trocas indiretas de informações e as novas tecnologias, como algoritmos e 

big data. 

A proposta divisão busca uma construção progressiva do tema, primeiro 

estabelecendo as bases dos conceitos que serão utilizados, passando para a análise dos 

precedentes estrangeiros sobre o tema – essenciais para que se possa compreender a conduta 

tema deste trabalho –, para que, ao final, seja traçada uma proposta de avaliação da conduta à 

luz do direito brasileiro. 

Importante notar que o objetivo com este trabalho não é esgotar o assunto, mas sim 

criar um ponto de partida para a discussão que, até o momento, é muito incipiente no Brasil. 

Assim, o trabalho pretende apresentar uma proposta de análise do tema, traçando os pilares 

para a análise da troca indireta de informações à luz do direito brasileiro, propondo os pontos 

focais da análise da conduta. 

Antes de adentrar ao trabalho, é importante traçar algumas notas metodológicas 

sobre o estudo proposto. 

Primeiro, ainda que o trabalho envolva a troca indireta de informações entre 

concorrentes, o foco recairá sobre trocas por meio de parceiros comerciais em comum, como 

distribuidores, fornecedores e clientes. 

Assim, trocas de informação no âmbito de associações comerciais não serão o 

objetivo deste trabalho, uma vez que (i) sua análise já está de certa forma consolidada na 

doutrina e nos precedentes – em verdade, é bastante comum a condenação de cartéis em que 

há participação de associações comerciais; e (ii) a sua análise aproxima-se muito da troca 

direta de informações entre concorrentes, enquanto trocas de informação por meio de 

distribuidores, fornecedores e clientes são mais nebulosas, levantando mais dúvidas4. 

 
                                                           
4 Inclusive, é dessa forma que a doutrina e os precedentes estrangeiros entendem os cartéis hub-and-spoke, ou 

seja, considerando apenas as estruturas formadas a partir de parceiros comerciais, e não por meio de 

associações. 
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Segundo, muito embora os precedentes estrangeiros sejam uma parte importante 

deste trabalho, não se propõe aqui uma análise de direito comparado. Assim, a apresentação 

dos casos envolvendo cartéis hub-and-spoke em outras jurisdições envolverá um relato de 

como foram analisados na respectiva jurisdição, com uma descrição dos fatos envolvidos. 

Não serão traçadas, assim, comparações entre os sistemas jurídicos estrangeiros e o sistema 

brasileiro, exceto quando relevante para os fins deste trabalho. 

Por fim, foram selecionados apenas precedentes do CADE em que há expressa 

referência a cartéis hub-and-spoke, ou seja, aqueles em que o CADE fez uma análise 

específica para essa categoria. É possível que haja outros casos julgados no passado pelo 

CADE que tenham envolvido agentes verticais, mas foram tratados como cartéis clássicos, ou 

seja, sem uma análise específica para cartéis hub-and-spoke. 
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1 TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE CONCORRENTES E O 

DIREITO DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 

O objeto deste estudo envolve a análise, segundo a legislação brasileira de defesa 

da concorrência, do que a doutrina estrangeira costuma chamar de hub-and-spoke 

conspiracies ou hub-and-spoke cartels.  

Muito embora os estudiosos do antitruste e, principalmente, as autoridades de 

defesa da concorrência ao redor do mundo ainda tenham dificuldades para analisar tal conduta 

– especialmente à luz de seus aspectos horizontais e verticais simultâneos – um possível ponto 

de partida é enxergá-la como sendo essencialmente uma troca de informações indiretas entre 

concorrentes5. 

Nesse contexto, a análise de cartéis hub-and-spoke partiria essencialmente do fluxo 

de informações concorrencialmente sensíveis entre os diferentes níveis de uma cadeia 

produtiva (fornecedor e distribuidor, fabricante e varejista etc.), aproximando em uma mesma 

conduta relações horizontais indiretas e verticais. 

A caracterização da conduta nesses termos é relevante, pois é um ponto de partida 

para a análise imediatamente posterior – e que se propõe fazer neste estudo: quais os limites 

de sua licitude à luz do direito brasileiro e como seria uma eventual análise concorrencial a 

partir da legislação brasileira de defesa da concorrência? 

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é explorar alguns conceitos importantes e 

propor distinções que serão necessárias para o que será feito nos capítulos subsequentes. 

Assim, neste primeiro momento, o objeto de estudo é delimitado a partir da análise da troca 

de informações entre concorrentes sob três aspectos: (i) a informação; (ii) a troca; e (iii) o 

parâmetro probatório. 

 
                                                           
5 Tal abordagem é também proposta por Okeoghene Odudu, um dos principais estudiosos do tema envolvendo 

a troca indireta de informações entre concorrentes. Segundo Odudu, “One of the most interesting and 

challenging competition law questions of recent times has been the attempt to control the information an 

undertaking can receive about its competitors—not from the competing undertaking directly, but via a 

common trading partner” (ODUDU, Okheoghene. Indirect Information Exchange: The Constituent Elements 

of Hub and Spoke Collusion. European Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 205-242, ago. 2011). 



20 
 

No primeiro item, é analisado o que torna uma informação concorrencialmente 

sensível – e, portanto, que faz com que a informação ganhe relevância para fins 

concorrenciais –, o que está intimamente relacionado aos efeitos negativos que a troca de 

informações pode ter no mercado. No segundo item, são traçadas algumas classificações 

sobre as formas pelas quais as informações podem ser trocadas entre concorrentes. 

Finalmente, no terceiro item, os parâmetros probatórios definidos pela lei e comumente 

adotados pelas autoridades de defesa da concorrência para avaliação da licitude da troca de 

informações entre concorrentes são analisados. 

1.1. Caracterização da informação como concorrencialmente sensível 

A colaboração entre agentes econômicos independentes permeia a análise de 

condutas anticompetitivas em todo o mundo. Não devendo deixar de lado a repressão das 

chamadas condutas unilaterais e o abuso de poder de mercado por agentes dominantes, todas 

as demais condutas objeto da análise antitruste envolvem, basicamente, a colaboração de 

agentes antes independentes – como as condutas colusivas clássicas (cartéis) e os atos de 

concentração. 

Em um momento ou outro, a colaboração entre esses agentes econômicos antes 

independentes envolverá a troca de informações – troca essa que possivelmente não ocorreria 

caso eles continuassem agindo com independência no mercado. A troca de informações é, 

assim, um dos meios pelos quais os agentes econômicos passam a colaborar no mercado. 

É importante frisar que a colaboração, por si só, não é necessariamente ilícita, da 

mesma forma que assumir que toda e qualquer troca de informações entre concorrentes é um 

ilícito antitruste seria uma conclusão precipitada6, isso porque o acesso a informações pode 

levar tanto a efeitos positivos quanto a efeitos negativos7-8.  

 
                                                           
6 A Federal Trade Commission traçou comentários sobre a possibilidade de a colaboração entre concorrentes 

levantar preocupações concorrenciais em suas Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors: 

“This likelihood depends on, among other things, the nature of the collaboration, its organization and 

governance, and safeguards implemented to prevent or minimize such disclosure. For example, participants 

might refrain from assigning marketing personnel to an R&D collaboration, or, in a marketing collaboration, 

participants might limit access to competitively sensitive information regarding their respective operations to 

only certain individuals or to an independent third party” (FEDERAL TRADE COMMISSION. Antitrust 

Guidelines for Collaborations Among Competitors. Abril 2001. p. 21). 
7 Como afirma Richard Whish, “It is important to understand that information – including, therefore, the 

exchange of information – may be highly beneficial, to competitors, consumers and to the competitive 
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Se de um lado a transparência trazida ao mercado por meio da disponibilização de 

informações, ainda que confidenciais, pode levar a benefícios, como a redução de custos de 

transação e até mesmo o acirramento da rivalidade no mercado, essa mesma disponibilização, 

a depender de diversos fatores, pode trazer ameaças ao ambiente concorrencial9.  

Nesse sentido, definir o que caracteriza uma informação como sendo 

concorrencialmente sensível é de extrema importância, afinal são essas informações que serão 

relevantes para fins da análise antitruste. Essa tarefa não é simples e depende de diversos 

fatores, especialmente relacionados às características do mercado e ao tipo de informação 

trocada.  

1.1.1. Aspectos relacionados ao mercado 

As características específicas do mercado em que ocorreu o compartilhamento de 

informações são de grande importância na verificação de sua sensibilidade concorrencial e 

exigem que seja feita uma análise casuística sob risco de serem adotadas premissas 

equivocadas. Nesse sentido, a determinação de regras sobre sensibilidade concorrencial de 

informações deve ser sempre relativizada à luz das características específicas do mercado 

afetado10. 

As preocupações nesse ponto envolvem principalmente o efeito que o acesso a 

informações sensíveis teria sobre a possibilidade de coordenação e monitoramento de práticas 

 
                                                           

process. Competitors cannot compete in a statistical vacuum: the more information they have about market 

conditions, the volume of demand, the level of capacity that exists in an industry, and the investment plans of 

rivals, the easier is for them to make rational and effective decisions on their production and marketing 

strategies” (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 

525). 
8 Complementa o racicíonio Richard Posner: “Information is thus a two-edged sword: it is necessary if the 

competitive process is to work properly, but it can also facilitate collusion” (POSNER, Richard A. Antitrust 

Law. 2. ed. London: Chicago University Press, 2001. p. 160). 
9 Como afirma Michael Bloom, diretor assistente da divisão de concorrência da Federal Trade Commission, 

“even competitors can exchange information when the purpose and likely effect of the exchange is to make 

the participants more effective competitors. To that end, let reason be your guide” (BLOOM, Michael. 

Information Exchange: be reasonable. Federal Trade Commission, 11.12.2014. Disponível em: <https:// 

www.ftc.gov/news-events/blogs/competition-matters/2014/12/information-exchange-be-reasonable>. Acesso 

em: 30 abr. 2016). 
10 Este trabalho não utilizará, para tais casos, o termo técnico “mercado relevante”, tendo em vista que a análise 

de sensibilidade da informação não necessariamente depende de uma definição de mercado relevante, como 

é tecnicamente entendido pela doutrina concorrencial, assim como é possível que a troca de informações 

tenha impacto não apenas no mercado relevante em que atuam emissores e receptores das informações, mas 

em mercados relacionados. Dessa forma, prefere-se utilizar termos como “mercado afetado” ou “mercado 

envolvido”. 
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comerciais (como estratégias de venda, descontos, preços futuros etc.). Dito de outra forma, 

as trocas de informações em mercados que já possuem tendência à coordenação, em função de 

sua própria estrutura, estão mais propensas a levantarem preocupações concorrenciais. As 

características específicas de cada mercado, portanto, podem impactar de forma significativa 

o “valor concorrencial” dado à informação trocada. 

De modo geral, podem ser traçadas quatro características principais dos mercados 

envolvidos que devem ser consideradas quando da análise da sensibilidade da informação: (i) 

o grau de concentração do mercado envolvido; (ii) o grau de transparência do mercado; (iii) o 

grau de estabilidade do mercado; e (iv) as características do produto. Mercados com essas 

características já possuem um risco maior à coordenação por conta de sua própria natureza e a 

troca de informações sensíveis tende a aumentar esse risco, como será exposto a seguir11. 

1.1.1.1. Grau de concentração 

Em mercados altamente concentrados (i.e., aqueles em que há poucos agentes 

atuantes e esses agentes detêm uma parcela significativa do mercado), o acesso a informações 

sensíveis pode levar a maiores incentivos à coordenação12, uma vez que há um número 

reduzido de agentes relevantes para que haja um eventual monitoramento de estratégias 

futuras ou mesmo de um eventual acordo ilícito13. 

 
                                                           
11 Ainda no campo do controle de estruturas, vale ressaltar, para referência, que o Guia de Análise de Atos de 

Concentração Horizontal do CADE lista algumas das características de mercado que tornariam mais 

provável o exercício de poder coordenado por empresas atuantes do mercado. Em linha com o quanto 

mencionado acima, vale ressaltar que o guia menciona (i) reduzido número de empresas e/ou concentração 

de grande parcela da oferta em poucas empresas; (ii) homogeneidade dos produtos; (iii) transparência nos 

preços, operação de capacidade, base de clientes, e de outras informações relevantes sobre os competidores e 

seus comportamentos; e (iv) estabilidade tecnológica. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA. Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal. Julho de 2016. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-

de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
12 Cf. WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 527. 
13 Como mencionado pela Comissão Europeia em suas Guidelines on the applicability of Article 101 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements: “Tight oligopolies 

can facilitate a collusive outcome on the market as it is easier for fewer companies to reach a common 

understanding on the terms of coordination and to monitor deviations. (...) However, by increasing 

transparency, or modifying the market environment in another way towards one more liable to coordination, 

information exchanges may facilitate coordination and monitoring among more companies than would be 

possible in its absence” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível 

em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. 

Acesso em: 15 maio 2016. p. 11-18). 
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A OCDE já demonstrou sua preocupação com a troca de informações sensíveis em 

mercados altamente concentrados ou oligopólios. Segundo a Organização, ainda que o 

mercado não seja altamente concentrado, caso a troca de informações inclua a maior parte dos 

agentes nele atuantes (o que, naturalmente, é mais fácil quanto mais concentrado for o 

mercado), já há uma redução da incerteza no mercado suficiente para levar a um equilíbrio 

colusivo14. 

Não obstante, isso não permite concluir que trocas de informações em mercados 

menos concentrados ou pulverizados seriam incapazes de levantar preocupações 

concorrenciais, inclusive porque a preocupação nesse ponto envolve essencialmente o alcance 

da troca de informações como uma forma de redução das incertezas. Havendo poucos agentes 

no mercado, esse alcance tende a ser maior, porém não é possível excluir a possibilidade de o 

alcance ser suficiente para levantar preocupações concorrenciais também em mercados menos 

concentrados15. 

1.1.1.2. Grau de transparência 

O grau de transparência – ou de disponibilidade de informações públicas – no 

mercado é também importante fator a ser considerado na avaliação dos riscos associados à 

troca de informações. Mercados em que informações sobre preços, custos, produção e outras 

variáveis concorrencialmente relevantes estão publicamente disponíveis tendem a ser mais 

transparentes e, consequentemente, mais propensos à coordenação. 

 
                                                           
14 “The structure of the market and levels of concentration is an important factor in determining how anti-

competitive information exchanges are, given that achieving and sustaining collusion is easier in more 

concentrated markets with a small number of players. Competition agencies have thus traditionally paid 

close attention to exchanges of information in oligopolistic markets” (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Information Exchanges Between Competitors under 

Competition Law. 2010. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso 

em: 13 maio 2016. p. 11). 
15 Vale mencionar nesse ponto as Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no 

âmbito do Sofia Competition Forum: “In the market structures with high concentration, the market is 

characterized by a low level of intensity of the competitive process, and respectively, by a large relative 

share owned by the small number of market participants. In such markets each one of the participants can 

easily collect information about the market conduct of its competitors and can forecast their future strategies. 

And vice versa, when there are many participants in the market who do not have large market shares, the 

relevant market shows low concentration and offers conditions for intensive competition” (SOFIA 

COMPETITION FORUM. Guidelines on Information Exchange Between Competitors. Sofia, 2013. 

Disponível em: <http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 

15 maio 2016. p. 30). 
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Não obstante os benefícios da transparência em mercados – que estão intimamente 

relacionados à redução de custos de transação e da assimetria de informações, o que beneficia 

também os consumidores –, a disponibilidade de informações reduz a incerteza dos agentes 

econômicos sobre seus concorrentes. Essa transparência tende a ser ainda maior em mercados 

concentrados, aumentando os incentivos à coordenação. 

Nesse sentido, assumindo o risco de coordenação já existente em mercados de 

elevada transparência, a troca de informações sensíveis acaba por reduzir ainda mais a 

incerteza e facilitar a coordenação. O compartilhamento de informações sobre preços futuros, 

por exemplo, em mercados nos quais informações sobre preços atuais já estão amplamente 

disponíveis16, aumenta os incentivos à coordenação e incrementa as condições de 

monitoramento. 

Não obstante, a troca de informações entre determinado grupo de agentes 

econômicos em mercado no qual a transparência é reduzida também pode trazer preocupações 

concorrenciais caso o acesso a essas informações passe a ser uma vantagem competitiva.  

Assumindo que apenas os principais concorrentes façam parte de um sistema de 

troca de informações (ainda que não diretamente relacionado a uma conduta colusiva clássica 

ou ainda que essa troca de informações ocorra de forma indireta), tais concorrentes podem ter 

uma vantagem competitiva sobre os demais agentes do mercado que não possuem acesso a 

essas informações, criando uma possível barreira à entrada de novas empresas. 

É importante ter em mente, portanto, que a troca de informações entre concorrentes 

tende a aumentar o grau de transparência do mercado. Isso pode levar a maiores preocupações 

em mercados nos quais o grau de transparência já é elevado – aumentando o risco de 

coordenação e redução de incertezas17. Não obstante, mesmo em mercados com baixa 

 
                                                           
16 Sobre esse ponto, as Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no âmbito do 

Sofia Competition Forum mencionam que “The presence of price transparency in a given market can be 

determined by the characteristics of the market and by the market structure itself. The interdependence 

between the small number of market participants, characteristic of the oligopoly market structure and the 

availability of a high level of price transparency resulting from public exchange of information, may lead to 

the adoption of the same market policy by the participants in the market. Information exchange may 

additionally increase market transparency and thus limit the uncertainty with regard to the strategic 

parameters of competition” (SOFIA COMPETITION FORUM. Guidelines on Information Exchange 

Between Competitors. Sofia, 2013. Disponível em: <http://unctad.org/meetings/en/ 

Contribution/ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 31). 
17 Vale trazer aqui o quanto é disposto pela Comissão Europeia em suas Guidelines on the applicability of 

Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements: 
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disponibilidade de informações públicas, o acesso a informações sensíveis pode ser visto 

como uma vantagem competitiva ou até mesmo como uma barreira à entrada de novos 

concorrentes. 

1.1.1.3. Grau de estabilidade 

Mercados estáveis também são mais propensos à colusão, uma vez que a ausência 

de novos entrantes frequentes, a estabilidade em participações de mercado dos atuais agentes 

e a falta de volatilidade na demanda fazem com que os custos de coordenação sejam 

reduzidos18. 

A estabilidade envolve também a ausência de inovações tecnológicas frequentes no 

mercado, com o aprimoramento dos bens e serviços ofertados e consequente incremento na 

rivalidade19. Essa estabilidade é muitas vezes identificada em mercados considerados 

“maduros”. 

Dessa forma, a troca de informações sensíveis entre empresas atuantes em 

mercados estáveis tem como efeito trazer ainda mais estabilidade para o mercado, 

 
                                                           

“Information exchange can increase transparency and hence limit uncertainties about the strategic variables 

of competition (for example, prices, output, demand, costs etc.). The lower the pre-existing level of 

transparency in the market, the more value an information exchange may have in achieving a collusive 

outcome. An information exchange that contributes little to the transparency in a market is less likely to have 

restrictive effects on competition than an information exchange that significantly increases transparency. 

Therefore it is the combination of both the pre-existing level of transparency and how the information 

exchange changes that level that will determine how likely it is that the information exchange will have 

restrictive effects on competition” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 

101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 11-17). 
18 Nesse sentido, a Comissão Europeia indica que “In an unstable environment it may be difficult for a 

company to know whether its lost sales are due to an overall low level of demand or due to a competitor 

offering particularly low prices, and therefore it is difficult to sustain a collusive outcome. In this context, 

volatile demand, substantial internal growth by some companies in the market, or frequent entry by new 

companies, may indicate that the current situation is not sufficiently stable for coordination to be likely” 

(EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. Acesso 

em: 15 maio 2016. p. 11-18). 
19 Também afirma a Comissão Europeia: “Moreover, in markets where innovation is important, coordination 

may be more difficult since particularly significant innovations may allow one company to gain a major 

advantage over its rivals” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of 

the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 11-18). 
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preservando as condições existentes ao reduzir a rivalidade e evitar a entrada de novos 

agentes. Deve ser, portanto, analisada com cautela para não tornar ainda mais delicada a 

situação de mercados cujo risco de coordenação já é elevado. 

1.1.1.4. Características do produto 

Finalmente, as características do produto envolvido no mercado também devem ser 

consideradas como um facilitador à coordenação. Produtos homogêneos (como commodities) 

ou que não possuem grandes diferenciações competirão no mercado essencialmente em 

função do seu preço20. 

Dessa forma, a troca de informações sobre preços futuros ou até mesmo sobre 

planos de expansão, por exemplo, pode ter um impacto significativo na dinâmica do mercado, 

ao aumentar a sua transparência, reduzindo a rivalidade existente – que já é limitada – e 

aumentando a possibilidade de coordenação entre os agentes econômicos. A troca de 

informações entre concorrentes, especialmente sobre preços, em mercados que cuidam de 

produtos homogêneos, merece cuidados. 

1.1.2. Aspectos relacionados ao tipo de informação 

Tão importantes quanto as características do mercado no momento de definir que 

tipo de troca de informação é relevante para fins concorrenciais são também as características 

da própria informação a ser trocada. Enquanto as características do mercado voltam-se para o 

ambiente de troca da informação e em que medida esse ambiente poderia facilitar a 

coordenação, as características da informação voltam-se para a informação em si mesma. 

São, assim, análises complementares, e não excludentes. A avaliação da 

sensibilidade da informação deverá considerar tanto o tipo de informação quanto o mercado 

 
                                                           
20 “It is easier for undertakings to behave in parallel manner in an oligopolistic market where the products are 

homogeneous. The greater the degree of product differentiation and the more atomistic the structure of 

competition, the more difficult and expensive it will be to align prices and to prevent other firms from 

cheating” (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 

527). 
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em que a troca ocorreu, uma vez que todos os fatores podem influenciar na potencialidade de 

a troca de informações levar a preocupações concorrenciais21. 

As autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo, assim como a 

doutrina antitruste, possuem vastas referências sobre quais tipos de informações despertariam 

maior ou menor preocupação concorrencial, de modo que o material de estudo é amplo e 

consolidado. 

Podem-se traçar quatro características que merecem atenção: (i) a idade da 

informação; (ii) a granularidade em sua apresentação; (iii) a publicidade; e (iv) o seu 

conteúdo. Tal lista, contudo, não é exaustiva, como será visto mais adiante. 

1.1.2.1. Idade 

A idade ou historicidade da informação é característica relevante para a definição 

de sua sensibilidade concorrencial. É possível traçar uma classificação das informações 

trocadas, sob a perspectiva de sua idade, em informações históricas, atuais ou futuras, a 

depender do período ao qual fizer referência. 

A doutrina e as autoridades de defesa da concorrência tendem a considerar que 

informações atuais e, principalmente, informações futuras são mais propensas a levar à 

coordenação entre agentes econômicos. Esse risco é aumentado caso a informação trate de 

preços, estratégias comerciais, fornecedores, estoque, entre outros fatores, que podem pautar a 

conduta de concorrentes e diminuir incertezas do mercado22. 

 
                                                           
21 Como mencionado nas Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union to horizontal co-operation agreements da Comissão Europeia: “The competitive outcome 

of information exchange depends on the characteristics of the market in which it takes place (such as 

concentration, transparency, stability, symmetry, complexity etc.) as well as on the type of information that 

is exchanged, which may modify the relevant market environment towards one liable to coordination” 

(EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. Acesso 

em: 15 maio 2016. p. 11-13). 
22 Como menciona Whish, no caso Steel Beams a Comissão Europeia entendeu que informações sobre pedidos 

e entregas das empresas iam além do que seria admitido, uma vez que eram trocadas informações sobre cada 

empresa e com atualização semanal, circulando rapidamente entre os membros do sistema. Entendeu a 

Comissão Europeia que essas informações seriam capazes de afetar a concorrência, especialmente por não 

serem históricas. Cf. WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

2009. p. 529. 
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Geralmente, informações históricas tendem a ser aceitas pelas autoridades como 

incapazes, ao menos em uma primeira análise, de levantar preocupações23. Em verdade, a 

troca de informações históricas pode acabar por levar a benefícios ao mercado, como o 

acirramento da rivalidade entre os agentes por meio do aumento da transparência. 

Diferentemente da troca de informações futuras, porém, a troca de informações passadas não 

permite o ajuste dos planos de um agente a partir dos planos futuros dos seus concorrentes e 

tampouco são úteis, por via de regra, para o monitoramento de desvios e consequente 

retaliação imediata. 

A controvérsia nesse ponto gira em torno do que pode ser considerado informação 

histórica. Geralmente, dados com mais de um ano de idade do momento da troca podem ser 

considerados históricos, porém essa é uma definição que admite uma série de exceções24-25. 

As características do mercado envolvido são de extrema relevância no momento de definir 

quando uma informação deixa de ser atual e passa a ser histórica. 

Assim, há mercados que exigem uma periodicidade específica, como é o caso de 

determinados mercados agrícolas e de sementes, nos quais a idade da informação estará muito 

relacionada a safras. Da mesma forma, em mercados altamente dinâmicos, como o mercado 

financeiro, há informações que deixam de ser concorrencialmente relevantes em questão de 

dias ou até mesmo horas. De acordo com a Comissão Europeia, em suas Guidelines on the 

applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to 

 
                                                           
23 Mencionam-se as Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no âmbito do Sofia 

Competition Forum “As a rule, the exchange of historic data, which is presented in a statistical (aggregated) 

format, complies with competition rules as it is not likely to exert any impact on the current or future 

conduct of the undertakings participating in the relevant market” (SOFIA COMPETITION FORUM. 

Guidelines on Information Exchange Between Competitors. Sofia, 2013. Disponível em: 

<http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 

21-22). 
24 Vale mencionar, nesse ponto, a Cartilha da SDE: “A coleta de informações históricas sobre preços é menos 

sujeita a levantar preocupações concorrenciais do que dados de preços atuais e futuros. Geralmente, dados 

com mais de um ano de idade são considerados históricos, podendo haver exceção, a depender da dinâmica 

de cada mercado” (SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO. Combate a cartéis em sindicatos e 

associações. 2009. Disponível em: <http://abpa-br.com.br/files/cartilha_sindicatos.pdf>. Acesso em: 15 

maio 2016. p. 14). 
25 Na mesma linha, seguem as Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no 

âmbito do Sofia Competition Forum: “The common understanding, in both theory and practice, is that 

historic data refers to a period of at least one year before the time when the exchange took place whereas the 

data referring to a period of less than one year before the exchange is considered to be current (up-to-date). 

Despite that understanding, the classification of information as historic or current should be flexible and 

should take into account the so called ‘aging period’ of the information in the relevant market in view of its 

characteristics” (SOFIA COMPETITION FORUM. Guidelines on Information Exchange Between 

Competitors. Sofia, 2013. Disponível em: <http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ 

ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 22). 
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horizontal co-operation agreements, a informação pode ser considerada histórica se for 

muitas vezes mais antiga que a média de duração de contratos da indústria, assumindo que a 

renovação dos contratos envolve negociação de preços26. 

Assim, é essencial a ponderação das características específicas de cada mercado no 

momento da avaliação da idade das informações. A preocupação aqui deve envolver a 

capacidade de o acesso a informações reduzir a incerteza no mercado a ponto de pautar 

condutas futuras por meio de um comportamento coordenado. 

1.1.2.2. Granularidade 

As trocas de informação que envolvam dados granulares (i.e., que permitam a 

identificação precisa de origem, período etc.) tendem a despertar maiores preocupações das 

autoridades de defesa da concorrência. Isso porque, a exemplo dos itens já tratados, tendem a 

facilitar a coordenação e os mecanismos de monitoramento do mercado27. 

Esse critério é particularmente importante na troca de informações indiretas, como 

será visto mais adiante. Nessas situações, tendo em vista que o agente não recebe a 

informação diretamente de seu concorrente, é importante que ele não seja capaz de identificar 

a qual concorrente tal informação está relacionada. É o caso, por exemplo, de associações 

comerciais, que recebem dados de diversos membros, compilam e geram relatórios que são 

posteriormente circulados a todos28.  

 
                                                           
26 No original: “Moreover, exchanging historic data is unlikely to facilitate monitoring of deviations because 

the older the data, the less useful it would be for timely detection of deviations and thus as a credible threat 

of prompt retaliation” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível 

em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. 

Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-20). 
27 Como definido pelas Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no âmbito do 

Sofia Competition Forum: “Individualized data refers to a particular and individualized company whereas 

aggregated information combines data from several companies where the recognition of individualized 

company level information is impossible” (SOFIA COMPETITION FORUM. Guidelines on Information 

Exchange Between Competitors. Sofia, 2013. Disponível em: 

<http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 

21). 
28 Nesse caso, o ideal seria que cada membro da associação recebesse um relatório individualizado, que 

permita, por exemplo, a verificação da sua posição perante os demais do mercado, mas sem a identificação 

de cada um dos seus concorrentes. Naturalmente, considera-se nesse ponto apenas a forma de apresentação 

da informação e uma possível agregação, de modo que a avaliação completa dependerá de uma série de 

fatores. 
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Por tais motivos, o compartilhamento de informações de forma agregada (ou ao 

menos que não permita a identificação de concorrentes) tende a ser preferível para fins 

concorrenciais29. A agregação deve impedir ou limitar a possibilidade de o receptor da 

informação identificar a quem tal dado se refere. O recurso pode ser utilizado também para 

impedir que seja identificado o período exato da informação, com a apresentação, por 

exemplo, da média de preço em um determinado período em vez do preço praticado em cada 

mês. 

Um possível exemplo está nos relatórios de mercado preparados por associações 

comerciais ou por empresas de consultoria. Esses relatórios não devem permitir que a 

empresa que o recebeu tenha acesso a dados individuais de seus concorrentes. No caso de um 

gráfico com participações de mercado, deve ser indicada a participação de mercado da 

empresa em relação ao total do mercado, sem especificar a participação de seus concorrentes, 

por exemplo. 

É importante relembrar, contudo, que o simples fato de a informação compartilhada 

estar em formato agregado não exime a prática de eventuais preocupações concorrenciais, 

uma vez que as características específicas dos mercados poderão influenciar na potencialidade 

de efeitos anticompetitivos. É o que ocorre, por exemplo, em mercados muito concentrados, 

nos quais será relativamente simples a identificação dos demais concorrentes ainda que os 

dados estejam agregados. O mesmo pode ocorrer no monitoramento de eventuais desvios de 

conduta30. 

 
                                                           
29 Nesse sentido, há recomendação expressa na Cartilha da SDE: disseminar a informação apenas de forma 

agregada. Quanto mais agregada é a informação, menor o risco de efeitos anticoncorrenciais. As informações 

não devem permitir a identificação de dados de empresas individuais. SECRETARIA DE DIREITO 

ECONÔMICO. Combate a cartéis em sindicatos e associações. 2009. Disponível em: <http://abpa-

br.com.br/files/cartilha_sindicatos.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 14. 
30 Afirma a Comissão Europeia: “Nevertheless, the possibility cannot be excluded that even the exchange of 

aggregated data may facilitate a collusive outcome in markets with specific characteristics. Namely, 

members of a very tight and stable oligopoly exchanging aggregated data who detect a market price below a 

certain level could automatically assume that someone has deviated from the collusive outcome and take 

market- wide retaliatory steps” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 

of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-20). 
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1.1.2.3. Publicidade 

Em uma primeira análise, parece intuitivo que informações que estejam disponíveis 

publicamente não deveriam levantar preocupações concorrenciais caso sejam trocadas. Muito 

embora isso seja, em regra, verdadeiro, deve-se atentar para algumas peculiaridades que 

podem alterar essa conclusão. 

A primeira delas envolve a própria definição do que é uma “informação pública”. 

Segundo a Comissão Europeia, informação genuinamente pública é não apenas aquela que 

está disponível para terceiros, mas aquela que terceiros que não fazem parte do sistema de 

troca de informações podem ter acesso sem que incorram em custos31. 

Preços praticados por varejistas, por exemplo, são um exemplo de informações que, 

muito embora públicas, podem ser custosas para coletar. Assim, a adoção de um sistema entre 

varejistas que colete e compile tais informações tornaria muito menos oneroso para os 

membros desse sistema o acesso às informações do que para terceiros que não fazem parte 

dele. 

Nesse sentido, considere o caso de um grupo de mercados, todos eles com muitas 

lojas, que decidem compartilhar informações de preço de alguns de seus produtos. Os 

mercados criam uma plataforma em que os preços são inseridos e atualizados continuamente. 

A informação é pública: no limite qualquer terceiro pode ir até as lojas dos mercados verificar 

o preço e compilar as informações. Não obstante, o acesso por esse terceiro que não faz parte 

do sistema de compartilhamento de informações seria mais oneroso. 

Outra peculiaridade que merece atenção é o valor agregado para a informação 

compartilhada que não necessariamente está disponível para terceiros publicamente. Assim, é 

possível que a informação pública não seja suficiente para determinação de estratégias 

 
                                                           
31 No original: “Genuinely public information is information that is generally equally accessible (in terms of 

costs of access) to all competitors and customers. For information to be genuinely public, obtaining it should 

not be more costly for customers and companies unaffiliated to the exchange system than for the companies 

exchanging the information” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of 

the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-20). 
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comerciais, de modo que a informação compartilhada apenas agrega valor à informação 

pública, tornando-a mais precisa ou clara32. 

Dessa forma, ainda que informações públicas tendam a levantar menos 

preocupações concorrenciais, uma vez que seu acesso está, em regra, disponível ao mercado, 

deve-se analisar com cautela a informação trocada e como pode ser feito o acesso a tal 

informação por terceiros, de modo a garantir que a troca entre concorrentes não funcione 

como um facilitador da troca ou como uma forma de agregar valor à informação. 

1.1.2.4. Conteúdo 

Finalmente, vale traçar algumas breves considerações sobre o conteúdo da 

informação trocada. Ainda que esse tema tenha permeado toda a análise até agora, vale tratá-

lo com um pouco mais de cuidado, uma vez que é de grande importância para a definição da 

sensibilidade das informações. 

Independentemente de a definição sobre a informação ser histórica, agregada ou 

pública, é imprescindível que ela seja apta a levantar preocupações concorrenciais, seja por 

meio de incentivos à coordenação, da redução da incerteza ou do monitoramento de condutas 

comerciais. Para tanto, a informação compartilhada deve ter essencialmente natureza 

comercial ou estratégica. 

Exemplos de informações cujo conteúdo pode ser considerado sensível 

concorrencialmente são: preços, descontos, fornecedores, estratégias de venda e de marketing, 

investimentos em inovação, planos de expansão, custos de produção, venda e distribuição, 

 
                                                           
32 As Guidelines on Information Exchange Between Competitors preparadas no âmbito do Sofia Competition 

Forum esclarecem o ponto ao mencionar que “For example, the data that is publicly available may not be 

sufficient in view of determining the strategic market conduct of the companies to which it refers. As a 

result, the competitors who would like to reduce the strategic uncertainty with regard to the competition in 

the market may create an additional mechanism for exchanging data which does not have a meaning of its 

own but only adds to or clarifies the publicly available information. In this case, the data exchanged at a later 

stage, along with the publicly accessible data, may as a whole be considered strategic (sensitive) commercial 

information the exchange of which among competitors may be considered a form of prohibited conduct” 

(SOFIA COMPETITION FORUM. Guidelines on Information Exchange Between Competitors. Sofia, 2013. 

Disponível em: <http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ccpb_SCF_InfoSharing_en.pdf>. Acesso em: 

15 maio 2016. p. 24). 
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capacidade produtiva, estoques, clientes, assim como informações contratuais e negociais de 

clientes e fornecedores33. 

O cerne da discussão é a capacidade que o acesso à informação tem de reduzir a 

independência no processo decisório de concorrentes, diminuindo a rivalidade do mercado ao 

reduzir a incerteza. Ao ter acesso a informações sobre preços futuros de um concorrente, por 

exemplo, determinada empresa pode optar por não oferecer um preço tão agressivo quanto o 

que teria oferecido caso não soubesse a oferta de seus concorrentes34. 

1.1.3. Outros fatores a serem considerados 

Como mencionado anteriormente, não é o objetivo deste trabalho esgotar os 

critérios de classificação de informações como concorrencialmente sensíveis. Trata-se de 

tema amplo e complexo, frequentemente debatido na doutrina antitruste e pelas autoridades de 

defesa da concorrência de todo o mundo, e que não poderia ser tratado com profundidade em 

tão pouco espaço.  

Apresenta-se, portanto, alguns pontos principais sobre o que caracterizaria 

informações como concorrencialmente sensíveis para que se possa delimitar o objeto de 

pesquisa e dar subsídios às questões que surgirão ao longo deste trabalho. 

O objetivo destas considerações foi demonstrar que a avaliação sobre a 

sensibilidade concorrencial de informações trocadas por concorrentes dependerá não apenas 

de um, mas de diversos fatores que, relacionados, podem trazer riscos concorrenciais. São 

 
                                                           
33 Cabe aqui fazer referência ao Guia para Análise da Consumação Prévia de Atos de Concentração Econômica 

do CADE, que fornece alguns exemplos de informações que poderiam ser consideradas concorrencialmente 

sensíveis no contexto de atos de concentração, como custos das empresas, planos de expansão, estratégias de 

marketing, precificação e descontos, clientes, salários de funcionários, estratégias competitivas, dentre 

outros. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Guia para análise da consumação 

prévia de atos de concentração econômica. Junho de 2015. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-

a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-gun-jumping-versao-final-3.pdf>. p. 7. 
34 Em linha com as Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union to horizontal co-operation agreements da Comissão Europeia, “Sharing of strategic data 

can give rise to restrictive effects on competition because it reduces the parties’ decision-making 

independence by decreasing their incentives to compete. Strategic information can be related to prices (for 

example, actual prices, discounts, increases, reductions or rebates), customer lists, production costs, 

quantities, turnovers, sales, capacities, qualities, marketing plans, risks, investments, technologies and R&D 

programmes and their results” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 

of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-19). 
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características do mercado e das próprias informações que reduzem a incerteza e a 

independência dos agentes, facilitando a coordenação e o monitoramento das condições de 

mercado. 

Nem todos os fatores a serem considerados, contudo, foram abordados com 

profundidade neste trabalho, mas uma análise detalhada do caso concreto não pode 

desconsiderá-los. Aspectos como a frequência das interações entre os concorrentes (i.e., se as 

trocas de informações são pontuais ou fazem parte de um sistema constante)35 e o grau de 

abrangência que as informações têm no mercado (i.e., se envolvem a maior parte dos agentes 

atuantes ou ao menos aqueles com participação significativa) devem também ser 

considerados. 

Feitos esses esclarecimentos, passa-se a analisar, a seguir, as formas pelas quais 

informações concorrencialmente sensíveis podem ser trocadas entre concorrentes. 

1.2. Formas de troca de informações entre concorrentes 

A partir da definição do que são informações concorrencialmente sensíveis, 

abordadas no item anterior, cabe agora tratar dos meios pelos quais essas informações podem 

ser trocadas. Para tanto, algumas classificações são adotadas como forma de melhor estruturar 

a apresentação das principais questões para os fins deste trabalho. 

Em linha com a já célebre expressão de que não há classificações certas ou erradas, 

mas apenas classificações mais úteis ou menos úteis, o trabalho propõe a análise das trocas de 

informações concorrencialmente sensíveis sob dois prismas, uma vez que parecem ser esses 

os aspectos mais relevantes para o objeto da pesquisa. 

Sob o primeiro prisma, propõe-se a análise da troca de informações a partir de sua 

autonomia em relação a outras condutas. Assim, os contatos entre concorrentes para fins de 

troca de informações podem ocorrer tanto como parte de um arranjo maior (como um cartel, 

por exemplo) quanto como uma conduta autônoma. A diferenciação é relevante por diversos 

aspectos, que serão explorados neste trabalho. 

 
                                                           
35 “Frequent data exchanges allow companies to better (and more timely) adapt their commercial policy to their 

competitors’ strategy. (...) Again, the frequency of the exchange should be considered in relation to the 

characteristics of the market and to the specific facts of the case” (CAPOBIANCO, Antonio. Information 

Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 1266, out. 2004). 
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Já sob o segundo prisma, propõe-se considerar a troca de informações a partir da 

interação entre os agentes do mercado, podendo essa interação ser horizontal ou 

vertical/indireta. Novamente, a distinção é importante para que se possa delimitar exatamente 

o objeto de estudo e preparar conceitos para a análise subsequente. 

Vale notar que a troca de informações entre concorrentes é terreno vasto e pode 

ocorrer nas mais diversas formas. O que se propõe aqui é uma classificação que se mostra a 

mais útil para os fins deste trabalho, ainda que possa simplificar outras variáveis de menor 

relevância para o objeto desta pesquisa. 

1.2.1. Classificação das trocas de informação por sua autonomia prática 

1.2.1.1. Trocas de informação associadas a outras condutas ilícitas 

Tradicionalmente, a doutrina antitruste está acostumada a analisar a troca de 

informações entre concorrentes associada a outros ilícitos concorrenciais, especialmente 

cartéis e a consumação precoce de atos de concentração econômica (gun-jumping), em um 

contexto no qual essa troca seria mais um dos aspectos facilitadores ou de coordenação do 

ilícito, sem necessariamente estar no cerne de sua tipificação. 

No caso do chamado gun-jumping, ou seja, consumação de atos de concentração 

antes da necessária aprovação pela autoridade de defesa da concorrência, a troca de 

informações concorrencialmente sensíveis é o meio pelo qual as empresas atingem outro 

ilícito concorrencial. Não haveria, nesse sentido, autonomia da troca de informações como um 

ilícito por si só, uma vez que ela estaria necessariamente relacionada a outro ilícito 

concorrencial36. 

 
                                                           
36 Vale mencionar aqui o recente Guia para Análise da Consumação Prévia de Atos de Concentração 

Econômica do CADE. Nele, a autoridade reconhece “que qualquer ato de concentração implica algum nível 

de troca de informações entre os agentes, especialmente na condução de auditorias legais (due diligence) que 

geralmente precedem fusões e aquisições. A extensão da troca de informações, porém, é que pode variar 

conforme o grau de integração das partes em decorrência do ato e o quão complexo é o negócio sendo 

desenvolvido. Não obstante, a jurisprudência do Cade e de outras autoridades estrangeiras tende a identificar 

certas informações particularmente sensíveis à dinâmica competitiva, motivo pelo qual o abuso na troca de 

informações pode caracterizar prática de gun jumping” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA. Guia para análise da consumação prévia de atos de concentração econômica. Junho de 

2015. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-gun-jumping-versao-final-3.pdf>. Acesso em: 15 maio 2016. p. 7). 
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No entanto, foi no âmbito da análise de cartéis que a troca de informações entre 

concorrentes ganhou mais espaço na doutrina antitruste. A criação de um sistema estruturado 

de compartilhamento das informações funciona não apenas como uma forma de estruturar a 

conduta (fixação de preços ou divisão de mercado, por exemplo) como também como uma 

forma de monitorar37 o comportamento dos membros do cartel e eventuais desvios38. 

Como nota Richard Whish, quase todas as decisões da Comissão Europeia sobre os 

chamados cartéis hard-core incluem a troca de informações concorrencialmente sensíveis39 – 

justamente por conta das facilidades que essa troca trazia para o funcionamento do conluio. 

Passou-se, então, a relacionar a troca de informações aos cartéis com frequência – 

distanciando-a, consequentemente, de um ilícito autônomo. 

Há uma razão de ser para essa aproximação. O combate a cartéis, ao mesmo tempo 

em que sempre foi uma das prioridades das autoridades de defesa da concorrência, é tarefa 

complexa, dadas as dificuldades para sua identificação. As autoridades então passaram a 

formular meios de identificar e condenar empresas e pessoas físicas pelo conluio apesar 

dessas adversidades (como, por exemplo, os programas de leniência). 

A dificuldade reside principalmente no fato de o ilícito de cartel exigir um acordo 

entre agentes econômicos independentes com o fim de lesar a concorrência. A prova desse 

acordo não é tarefa fácil e, ainda que um possível cartel seja identificado, a prova do acordo 

pode não ser encontrada – muitas vezes porque de fato não existe registro40. Mecanismos 

como provas indiretas e circunstanciais passam a ser relevantes na análise feita por 

 
                                                           
37 Como afirma Hovenkamp, “Nothing makes monitoring of market prices easier than an agreement that every 

firm will disclose its sale prices to competitors” (HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The 

Law of Competition and its Practice. 3. ed. St. Paul: West Publishing Co., 2005. p. 180). 
38 “There have been many cases in which the Commission has held that the exchange of information was 

unlawful where it was part of a mechanism for monitoring and/or enforcing compliance with some other 

agreement that was itself unlawful. For example, where undertakings establish a cartel they will invariably 

put in place mechanisms that enable them to be sure that each participant is complying with the agreed rules, 

and the Exchange of information is an important part of this policing function” (WHISH, Richard. 

Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 524). 
39 “If one looks at almost any of the Commission’s decisions on hard-core cartels in the last few years, it will 

be seen that the unlawful agreement(s) in question – for example to fix prices, share out geographical 

markets, allocate quotas or to restrict competition in some other way – included the exchange of 

commercially sensitive business information” (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. p. 524). 
40 Paula A. Forgioni descreve com precisão as dificuldades que autoridades encontram no combate aos cartéis: 

“Como é óbvio, muitas vezes a prova da combinação entre os agentes econômicos é difícil de ser obtida. 

Salvo alguns casos patológicos (ainda comuns no Brasil), os agentes econômicos, sabedores da ilicitude de 

sua conduta, não costumam produzir documentos que a comprovem” (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos 

do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 368). 
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autoridades de defesa da concorrência – e a troca de informações exerce papel importante 

nesse contexto. 

Por ser uma ferramenta frequente na organização e monitoramento de cartéis41, a 

troca de informações passa a ser vista como um indicador de que haveria um acordo entre 

concorrentes. Surge, assim, a teoria dos plus factors, ou paralelismo plus, que visa fornecer 

subsídios para que as autoridades possam condenar cartéis mesmo na ausência de provas 

diretas de um acordo entre concorrentes, o que será aprofundado mais à frente neste trabalho. 

Por conta dessa evolução doutrinária e prática, a troca de informações ficou por 

décadas restrita à análise de cartéis. Isso teve impacto não apenas em uma eventual análise de 

seus efeitos positivos e negativos (uma vez que a análise de cartéis tradicionalmente prescinde 

uma análise de efeitos, como será visto mais adiante) como também a própria possibilidade de 

ela constituir um ilícito autônomo, dissociado de qualquer outra prática. 

1.2.1.2. Trocas de informações como conduta autônoma 

A situação, contudo, passou a mudar, especialmente a partir da década de 1990 na 

Europa, quando se começou a questionar a possibilidade de trocas de informações entre 

concorrentes ocorrerem de forma autônoma e de que forma isso poderia configurar (ou não) 

um ilícito concorrencial42. 

Passou-se a verificar que ao mesmo tempo em que a troca de informações poderia 

trazer efeitos positivos para o mercado por meio do incremento na transparência, como já 

visto, esse mesmo incremento poderia levar a prejuízos à concorrência43. Dentre esses efeitos 

 
                                                           
41 Como afirma Posner, “If there is collusive pricing, any ancillary information exchange should also be 

punished, since the exchange of information may be an effective method of deterring sales below the agreed-

upon price by facilitating their detection” (POSNER, Richard A. Antitrust Law. 2. ed. London: Chicago 

University Press, 2001. p. 169). 
42 Como afirma Capobianco, “Although the first Commission policy statement on this issue dates back to 1968, 

it is only in the early 1990s that the Commission had a case in which it made a comprehensive analysis of the 

potential restrictive effects of information exchange systems. In particular, we refer to the UK Agricultural 

Tactor Exchange case, which is still today the landmark case shaping the law in this area” (CAPOBIANCO, 

Antonio. Information Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 

1248-1249, out. 2004). 
43 Em linha com as Guidelines da Comissão Europeia: “Information exchange is a common feature of many 

competitive markets and may generate various types of efficiency gains. It may solve problems of 

information asymmetries, thereby making markets more efficient” (EUROPEAN COMMISSION. 

Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to 
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negativos, vale mencionar a colusão tácita entre agentes de mercado e a criação de barreiras à 

entrada de novos agentes. 

É importante reforçar que as discussões que surgiram nesse momento não 

envolviam eventual ilicitude da colusão tácita, uma vez que esta não configura ilícito 

concorrencial justamente por prescindir o acordo entre concorrentes. Não obstante, o que era 

posto em questionamento era justamente a causa dessa colusão tácita, que não advinha de 

condições normais do mercado, mas sim de um intercâmbio de informações 

concorrencialmente sensíveis44. 

O mesmo vale para barreiras à entrada que possam ser criadas por conta dessa troca 

de informações. A existência de um sistema por meio do qual os agentes econômicos 

estabelecidos em um determinado mercado troquem informações – ainda que essa troca não 

leve a nenhum comportamento colusivo, tácito ou expresso – pode representar um empecilho 

à entrada de novos agentes. Para tais entrantes, haveria uma assimetria de informações que 

pode ser decisória no momento da entrada no mercado45. 

Dessa forma, o que foi posto em questão era em que medida a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis poderia levar a efeitos anticompetitivos por si só e deveria ser 

objeto da análise de autoridades de defesa da concorrência. 

Essa análise, naturalmente, é muito mais delicada do que a análise da troca de 

informações no âmbito de cartéis, uma vez que, ao mesmo tempo em que a prática pode ter 

 
                                                           

horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-13). 
44 Nesse sentido, afirma Alberto Afonso Monteiro: “Consideramos que não merece prosperar argumentação 

segundo a qual em não sendo punível a colusão tácita (ou mero paralelismo) também não o seria a troca de 

informações entre concorrentes que a facilita ou incentiva. Embora o mero paralelismo não seja punível por 

poder decorrer de comportamento legítimo e economicamente plausível de players no mercado, o acordo 

entre concorrentes para troca de informações que possa facilitar essa colusão merece investigação e eventual 

punição, uma vez que pode configurar conduta apta a limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou a livre-iniciativa” (MONTEIRO, Alberto Afonso. Troca de informações entre concorrentes: 

limites e possibilidades da configuração de prática anticoncorrencial autônoma. Revista do IBRAC: Direito 

da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, São Paulo, v. 23, p. 97-115, p. 102, jan.-jun. 2013). 
45 “An exclusive exchange of information can lead to anti-competitive foreclosure on the same market where 

the exchange takes place. This can occur when the exchange of commercially sensitive information places 

unaffiliated competitors at a significant competitive disadvantage as compared to the companies affiliated 

within the exchange system” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of 

the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)& 

from=EN>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11-16). 
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efeitos anticompetitivos, ela também pode levar a efeitos positivos sobre o mercado46. Dito de 

outra forma, a análise a ser feita pela autoridade de defesa da concorrência deve recair sobre 

eventual justificativa legítima da conduta no caso concreto e ausência de efeitos 

anticompetitivos, o que acaba por conferir complexidade à análise antitruste. 

Nesse sentido, é aceito hoje na doutrina e na prática antitruste que trocas de 

informações entre concorrentes podem ser consideradas ilícitas sem que estejam vinculadas a 

quaisquer outras condutas anticompetitivas (como cartéis ou gun-jumping)47. Diferentemente 

dos casos de cartéis, contudo, é pacífico na doutrina estrangeira48 e nacional49 que a análise da 

licitude da troca de informações autônoma deve ser feita a partir de uma análise caso a caso, 

muitas vezes relacionada aos efeitos, ainda que potenciais da conduta. Vale ressaltar, contudo, 

que autoridades estrangeiras têm analisado a troca de informações como um ilícito per se ou 

pelo objeto em determinados casos50. 

Ainda que muito tenha sido discutido nos últimos anos sobre a classificação de 

trocas de informações entre concorrentes como ilícitos autônomos, o debate ainda é bastante 

incipiente e merece muito aprofundamento – o que não é o objetivo deste trabalho51. Contudo, 

 
                                                           
46 Afirma a OCDE: “As in the European Union, US antitrust statutes do not prohibit, or even disfavor, 

information exchanges. Courts and the enforcement agencies have recognized the potential pro-competitive 

benefits of certain information exchange programs. Nevertheless, agencies and courts have identified 

instances where exchanges of information can be a facilitating factor for collusion and therefore should be 

prohibited” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Information 

Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 40). 
47 Paula A. Forgioni destaca que “bastará a verificação dos efeitos atuais ou potenciais para comprovar a 

existência da prática vedada: simples trocas de informações, entendimentos informais, cartas de intenção ou 

mesmo acordos de cavalheiros (gentleman’s agreements) podem caracterizar-se como atentatórios à ordem 

econômica, se acarretarem a incidência do art. 20” (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 143). 
48 “It is difficult to elaborate general and theoretical rules to distinguish a restrictive exchange of information 

from an exchange of information which is at least neutral, if not pro-competitive and efficiency enhancing, 

from a competition policy perspective. The approach must be on a case-by-case basis and cannot ignore the 

economic context in which the participants to the information Exchange are active” (CAPOBIANCO, 

Antonio. Information Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, out. 

2004. p. 1257). 
49 “Assim, caso um acordo entre concorrentes para troca de informações tenha potencial para produzir os 

efeitos anticoncorrenciais previstos no caput do artigo 36, aos envolvidos hão que ser impostas as 

penalidades do artigo 37, mesmo que não haja ou não tenha sido comprovado o cartel” (MONTEIRO, 

Alberto Afonso. Troca de informações entre concorrentes: limites e possibilidades da configuração de 

prática anticoncorrencial autônoma. Revista do IBRAC: Direito da Concorrência, Consumo e Comércio 

Internacional, São Paulo, v. 23, p. 97-115, p. 104, jan.-jun. 2013). 
50 Cf. Del Monte v. Commission (Case T-587/08) e Dole v. Commission (Case T-588/08). 
51 Afirma Capobianco: “The distinction between exchanges of information within a traditional cartel context, 

exchanges of information as stand-alones infringements of competition rules (i.e. when communications 

between competitors may give rise to collusive arrangements), and pro-competitive exchanges of 
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entender as diferenças entre trocas de informações associadas a uma conduta colusiva e trocas 

de informações autônomas, especialmente sob a perspectiva da prova, é importante para 

entender o papel de cada um dos agentes que fazem parte de uma hub-and-spoke conspiracy e 

como deve ser a análise de tal conduta pela autoridade de defesa da concorrência. 

1.2.2. Classificação das trocas de informação pela interação dos agentes 

1.2.2.1. Trocas de informação horizontais 

Sob a perspectiva da interação entre os agentes econômicos para troca de 

informações sensíveis, as relações horizontais costumam ser as mais frequentemente 

analisadas. Tanto no âmbito dos cartéis, quanto na análise da troca de informações de forma 

autônoma, o contato horizontal entre concorrentes costuma ser o foco de análise52. 

Segundo Adam Smith, em frase já célebre na literatura antitruste, “pessoas do 

mesmo setor de negócios raramente encontram-se, até mesmo para entretenimento e diversão, 

sem que a conversa termine em alguma conspiração contra o público ou em algum conluio 

para elevar os preços”53. 

A frase, embora possa soar exagerada, é verdadeira. O contato entre concorrentes é 

visto sempre com desconfiança pelas autoridades de defesa da concorrência, dado o elevado 

potencial de levar a efeitos negativos enquanto são poucos os efeitos positivos que poderiam 

surgir. 

A interação direta entre concorrentes, portanto, não costuma levantar muitas 

dúvidas do ponto de vista concorrencial, uma vez que seus efeitos danosos à concorrência são 

mais conhecidos e prováveis. Independente de a troca estar relacionada ou não a outros 

 
                                                           

information will certainly benefit from new guidelines from the antitrust enforcers” (CAPOBIANCO, 

Antonio. Information Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 

1275-1276, out. 2004). 
52 Como afirma a OCDE, “Direct exchanges between competitors is the most obvious way of exchanging 

information and data” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Information Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 30). 
53 No original: “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the 

conversation end in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices” (SMITH, Adam. 

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2007. Disponível em: 

<http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf>. Acesso em: 16 maio 2016. p. 105). 



41 
 

 

 

ilícitos concorrenciais (o que, como visto, adaptará seu padrão probatório), a potencialidade 

anticompetitiva é alta e é vista com desconfiança pelas autoridades de defesa da concorrência. 

1.2.2.2. Trocas de informação verticais ou indiretas 

O mesmo não se pode dizer de trocas de informação verticais ou indiretas, que 

exigem uma análise mais cuidadosa. Nessas situações, o contato entre concorrentes não se dá 

de forma direta, mas por meio de algum intermediário que funciona como polo de intercâmbio 

de informações. A linha do ilícito, nesses casos, não costuma ser clara, muito embora seja 

amplamente reconhecido que tais hipóteses podem levar a preocupações concorrenciais54. 

A doutrina antitruste tem atentado para esse tipo de troca de informações nos 

últimos anos. A Comissão Europeia, em suas Guidelines on horizontal co-operation 

agreements, reconhece que a troca de informações pode ocorrer não apenas entre 

concorrentes, mas também por meio de uma associação, uma empresa de pesquisa de mercado 

ou fornecedores e clientes55. 

Nesse contexto, a análise de trocas indiretas de informação também está bastante 

relacionada, na cultura antitruste, aos cartéis no âmbito de associações comerciais e 

sindicatos. Em 2009, a então SDE publicou uma cartilha de combate a cartéis em sindicatos e 

associações, com o objetivo de disciplinar exatamente essas situações. Segundo a Secretaria, 

por vezes “sindicatos e associações de classe extrapolam suas funções institucionais e acabam 

por coordenar e/ou influenciar acordos entre seus associados no sentido de uniformizar 

condutas comerciais”. 

 
                                                           
54 “Companies can exchange information either directly, through third parties or they may establish public 

information sharing schemes. (...) It was also noted that the fact that information exchange may occur via a 

third party (e.g. a trade association) does not lessen its ability to facilitate coordination. Indirect exchanges or 

vertical exchanges may be used for coordination just as well as direct information sharing among 

competitors” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Information Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 11). 
55 No original: “Information exchange can take various forms. Firstly, data can be directly shared between 

competitors. Secondly, data can be shared indirectly through a common agency (for example, a trade 

association) or a third party such as a market research organisation or through the companies’ suppliers or 

retailers” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. Acesso 

em: 13 maio 2016. p. 11-13). 
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Ao congregarem, na maior parte das vezes, concorrentes como associados, há um 

risco de associações e sindicatos passarem a atuar como um polo de troca de informações 

concorrencialmente sensíveis entre seus membros56-57. Tais situações, contudo, são 

conhecidas pelo direito da concorrência brasileiro, sendo diversas as condenações de cartéis 

no Brasil que envolviam sindicatos e associações58. 

Por outro lado, ainda é incipiente a análise de troca de informações verticais, ou 

seja, aquelas entre agentes que atuam em estágios distintos da cadeia de produção, como 

fornecedores, clientes, distribuidores etc. Segundo a OCDE, podem ser adotadas cláusulas em 

contratos verticais que permitiriam que uma das partes identificasse mudanças de 

comportamento de seus concorrentes, por exemplo59. 

Outro risco associado às trocas de informações verticais reside na possibilidade de 

ela levar a trocas de informações indiretas entre concorrentes. Nesses casos, o receptor da 

informação concorrencialmente sensível (que está verticalmente relacionado ao emissor) 

repassa a informação a um concorrente do emissor, atuando como um polo de intercâmbio da 

informação. Tal prática pode levar à formação de um cartel, o que vem sendo chamado pela 

doutrina estrangeira de cartéis hub-and-spoke ou cartéis A-B-C60. 

 
                                                           
56 Como afirma Richard A. Posner, “The fact that the information is ‘laundered’ through a trade association 

should be no defense, especially since an empirical study of price-fixing cases found that trade associations 

have figured as defendants in a surprising number of cases” (POSNER, Richard A. Antitrust Law. 2. ed. 

London: Chicago University Press, 2001. p. 170). 
57 Afirma a OCDE: “In many cases, trade and industry associations provide the ideal context for firms to 

exchange information. The fact that there is no direct contact between competitors but that communications 

are managed by a trade association does not necessarily change the assessment of the practice under 

competition rules” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Information Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 32). 
58 Vale citar, nesse contexto, os Processos Administrativos n. 08000.011517/1994-35; 08012.002299/2000-18; 

08012.003208/1999-85; 08012.001826/2003-10; 08012.003745/2010-83; 08012.008507/2004-16; e 

08012.011142/2006-79, dentre diversos outros, nos mais variados setores da economia. 
59 “Information sharing can fall within the scope of competition law even if there is no direct exchange 

between competitors.
 
Pricing rules in vertical agreements could bear contingency clauses or commitment 

obligations like most favored nation,
 

meeting competition or price matching clauses,
 

or resale price 

maintenance clauses,
 
which allow the supplier to know immediately if rivals have undercut its price. These 

clauses therefore increase the chances of detecting deviations” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT. Information Exchanges Between Competitors under Competition 

Law. 2010. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 

2016. p. 30). 
60 Como afirma a OCDE, “Competition agencies have investigated cases of vertical information flows (so-

called ‘hub-and-spoke’ arrangements), where the exchange of commercially sensitive information takes 

place through a third party, for example from one retailer to another via their common supplier. Vertical 

exchanges of information between manufacturers and retailers are normally not objectionable if the 
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Esse tipo de conduta ainda é pouco explorado no direito da concorrência. Na 

medida em que há alguns poucos casos que tratam do tema em outras jurisdições, o debate no 

Brasil é praticamente inexistente. Mesmo na doutrina antitruste, são poucos os autores que 

tratam dessa espécie de troca de informações, que necessariamente envolve aspectos verticais 

e indiretos. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar esse tipo específico de troca de 

informações à luz da legislação brasileira de defesa da concorrência. Antes disso, é 

imprescindível traçar algumas considerações sobre quais os parâmetros probatórios do ilícito 

concorrencial que são adotados pela legislação brasileira e pelos precedentes do CADE.  

1.3. Parâmetros probatórios – Dicotomia entre ilícitos pelo objeto e ilícitos pelos efeitos 

Tendo passado (i) pela caracterização de informações como concorrencialmente 

sensíveis e (ii) pelas classificações propostas para trocas de informações, cabe ainda traçar 

algumas considerações sobre como a legislação brasileira enxerga o ilícito concorrencial. Dito 

de outra forma, este capítulo analisa quais informações são relevantes para fins concorrenciais 

e como essas informações podem ser trocadas, faltando analisar o que seria necessário para 

que condutas fossem consideradas ilícitas segundo a lei brasileira. 

Naturalmente, não é o objetivo neste momento analisar a licitude da troca indireta 

de informações (ou dos chamados cartéis hub-and-spoke) segundo a legislação brasileira – o 

que será feito de forma detalhada mais adiante neste trabalho. O propósito deste item é trazer 

alguns esclarecimentos iniciais sobre o que a lei brasileira caracteriza como ilícito 

concorrencial, para que então, firmados esses conceitos, seja possível aplicá-los à troca 

indireta de informações. 

A discussão sobre o que configuraria um ilícito concorrencial é, em última análise, 

uma discussão sobre os parâmetros probatórios ou, em outras palavras, até onde a autoridade 

 
                                                           

information transferred concerns only the retail sales of the manufacturer in question. Vertical exchanges, 

however, may amount to a competition infringement if they allow for the identification of sales of other 

competitors, and if such information allows interference with the retail activity of the dealers or of the 

parallel importers. In these cases, while the flow of information is vertical in nature, as it involves firms on 

different levels of trade, the effect of the exchange is horizontal as it affects competition between retailers or 

between suppliers” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Information Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 31). 
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deve ir, ou que informações e provas são suficientes para que haja uma condenação. No 

direito da concorrência, e especialmente no campo da análise de condutas, a discussão gira 

sempre em torno da dicotomia ilícitos por objeto e ilícitos por efeito – ou, como alguns 

preferem, ilícitos per se e a chamada “regra da razão”. 

Há, contudo, uma diferença relevante entre a dicotomia “per se/regra da razão” e a 

dicotomia “objeto/efeitos” que não deve ser desprezada. Isso porque surgiram em contextos e 

jurisdições diferentes, tendo a primeira sido criada no âmbito da prática antitruste específica 

dos Estados Unidos da América e a segunda, da prática antitruste na União Europeia. 

1.3.1. Estados Unidos da América: a regra per se e a regra da razão 

O sistema jurídico antitruste norte-americano está baseado em dois padrões de 

prova, aplicáveis a condutas distintas: a regra per se e a regra da razão. Para que se entenda a 

origem de tais padrões, contudo, é imprescindível a análise do Sherman Act, a lei que originou 

o sistema antitruste nos EUA: 

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, 

in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign 

nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract 

or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal 

shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be 

punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any 

other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by 

both said punishments, in the discretion of the court61. 

Posteriormente, a Suprema Corte Norte-Americana decidiu que o Sherman Act não 

proíbe qualquer restrição ao comércio, mas tão somente aquelas que não seriam razoáveis 

(unreasonable). À luz dessa interpretação da Suprema Corte, que inseriu na análise de ilícitos 

antitruste a ideia de razoabilidade, surgem a regra per se e a regra da razão. 

 
                                                           
61 Em tradução livre: “Qualquer contrato, combinação em forma de truste ou não, ou conspiração para 

restringir os negócios ou comércio entre os vários Estados, ou com nações estrangeiras, é ilícito. Qualquer 

pessoa que decidir celebrar qualquer contrato ou participar em qualquer combinação ou conspiração aqui 

declarada ilegal deve ser considerada culpada por delito grave, e, em caso de condenação, deve ser punida 

por multa não superior a $ 100.000.000 em caso de pessoas jurídicas, ou, se qualquer outra pessoa, $ 

1.000.000, ou prisão, não excedendo 10 anos, ou por ambas as punições, a exclusivo critério da corte”. 
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A ideia de razoabilidade, que deu origem à regra da razão, surgiu no contexto da 

decisão do Juiz Taft no âmbito de sua decisão em United States v. Addyston Pipe62, porém 

seria aplicável tão somente a condutas restritivas auxiliares ou acessórias a uma conduta 

principal. Nesses casos, segundo a regra da razão, portanto, uma conduta deve ser analisada 

com base em sua razoabilidade e somente configuraria um ilícito antitruste caso a autoridade 

conclua que ela não seria razoável. 

Posteriormente, em suas decisões nos casos Standard Oil Co. v. United States e 

American Tobacco Co. v. United States, o Chief Justice White altera essa interpretação, 

concluindo que a regra da razão deve ser aplicada não apenas a condutas acessórias, mas 

também a condutas principais. O Chief Justice White definiu, ainda, três passos que deveriam 

ser adotados para a avaliação da razoabilidade de uma conduta, sendo o principal deles os 

efeitos sobre o mercado. 

Importante notar, contudo, que a regra da razão não avalia tão somente os efeitos 

de uma determinada prática em um mercado, mas diversos outros aspectos que poderiam 

contribuir para uma análise de sua razoabilidade, como um balanço de seus efeitos positivos e 

negativos e uma justificativa econômica razoável para tal prática. 

A regra per se, por sua vez, surgiu como uma resposta da jurisprudência à regra da 

razão. Sullivan, Hovenkamp e Shelanski sustentam que diversos métodos foram criados a 

partir da decisão do Chief Justice White. Em geral, as cortes identificam a existência do 

acordo, combinação ou contrato. Caso tal “arranjo”, por conta de sua natureza, não traga 

efeitos benéficos ao mercado, é classificado como um ilícito per se63. 

 
                                                           
62 Como afirmam E. Thomas Sullivan, Hobert Hovenkamp e Howard A. Shelanski, “this balancing approach, 

which turned on the ‘reasonableness’ of the restraint was, according to Judge Taft’s reading of the common 

law, applicable only in determining the legality of a restraint classified as ‘ancillary’. If the restraint were 

determined to be of a ‘general’ nature, then it was illegal as contrary to the public policy, and the reviewing 

court would not be permitted to engage in ‘rule of reason’ analysis to determine whether the challenged 

restraint was reasonable” (SULLIVAN, E. Thomas; HOVENKAMP, Herbert; SHELANSKI, Howard A. 

Antitrust Law, Policy and Procedure: cases, materials, problems. 6. ed. San Francisco: LexisNexis, 2009. p. 

19). 
63 “From Chief Justice White’s early reasoning, several methods of analyzing antitrust conduct emerge. 

Initially, the court must find that a contract, combination, or agreement existed. The court must further 

inquire whether, because of the inherent nature of the practice, trade is restrained. If the conduct (such as a 

cartel arrangement) is likely to have no beneficial effect and if it significantly impairs competition, it is 

classified as ‘per se’ illegal. From an evidentiary standpoint, the inquiry is over once the Court has 

determined that the conduct is, by its nature, inherently anticompetitive. No further inquiry is needed to 

determine the reasonableness of the restraint or actual anticompetitive effect” (SULLIVAN, E. Thomas; 
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De acordo com Elhauge e Geradin, a regra per se significa que não será feita uma 

análise caso a caso para que sejam avaliados os efeitos líquidos, de modo que a corte não 

considerará seus efeitos pró-competitivos ou mesmo se foram atingidos os efeitos esperados64. 

É, assim, um atalho criado pela jurisprudência: uma presunção de ilegalidade feita 

a partir da análise dos tribunais: caso seja verificado que determinada conduta tem grandes 

possibilidades de causar efeitos negativos ao mercado, parte-se do pressuposto de que se está 

diante de um ilícito antitruste65. 

A regra per se nada mais é do que uma interpretação judiciária, que leva, ao fim e 

ao cabo, a uma presunção de ilicitude. Em outras palavras, nas condutas analisadas sob a 

regra per se, parte-se da presunção de que tais condutas seriam uma restrição não razoável ao 

comércio. 

A regra da razão, por sua vez, é eminentemente a regra do Sherman Act, lido 

conforme a interpretação da Suprema Corte no sentido de que a restrição ao comércio não 

deve ser razoável. Nesse sentido, a análise de condutas sob a regra da razão dependerá de uma 

avaliação da razoabilidade dessa conduta (que considera o saldo líquido de efeitos da conduta) 

– não havendo a presunção de ausência de razoabilidade, como é o caso de condutas per se. 

Pode-se concluir, portanto, que o sistema norte-americano deriva de uma 

construção jurisprudencial, a partir de interpretações do Sherman Act que levaram 

inicialmente à noção de que as restrições ao comércio devem ser analisadas a partir da sua 

razoabilidade (regra da razão) e, posteriormente, que certas restrições justificariam uma 

presunção de ausência de razoabilidade. 

 
                                                           

HOVENKAMP, Herbert; SHELANSKI, Howard A. Antitrust Law, Policy and Procedure: cases, materials, 

problems. 6. ed. San Francisco: LexisNexis, 2009. p. 164). 
64 “But while this is the general standard, the US Supreme Court has also held that certain agreements are also 

likely to be anticompetitive, and so unlikely to have precompetitive effects, that they are condemned ‘per se’, 

which means without any case-by-case inquiry into their net effect. (...) When an agreement is per se illegal, 

the Court says it will consider neither any precompetitive justifications the defendant might offer nor 

whether anti-competitive effects actually occurred” (ELHAUGE, Einer; GERADIN, Damien. Global 

Competition Law and Economics. Oxford: Hart Publishing, 2007. p. 56-57). 
65 De acordo com a American Bar Association (ABA), “Per se analysis is a tool of judicial efficiency that 

condemns a narrow range of agreements without a full analysis of market characteristics or competitive 

effects” (ABA SECTION OF ANTITRUST LAW. Premerger Coordination: The Emerging Law of gun 

Jumping and Information Exchange. Chicago: ABA Books, 2006. p. 72). 
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É natural, contudo, que assim tenha sido, dado que o sistema de common law exige 

uma interação maior do Judiciário com a legislação, de modo que esta ganha contornos novos 

e mais precisos por meio das interpretações das cortes. 

A noção de que os padrões de prova no direito da concorrência norte-americano são 

uma construção jurisprudencial é essencial para a diferenciação com os sistemas europeu e 

brasileiro. 

1.3.2. União Europeia e Brasil: ilícitos pelos seus objetivos e pelos efeitos 

Diferentemente do que se observa nos EUA, a legislação europeia sobre ilícitos 

concorrenciais é mais detalhada, inclusive dada a consequência lógica do sistema de civil law, 

não tendo passado por tantas adaptações a partir de interpretações das cortes como passou o 

Sherman Act. 

Nesse sentido, o artigo 101 (1) do Tratado Europeu dispõe sobre qual seria a definição de 

ilícito antitruste: 

Artigo 101 

1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos 

entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as 

práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os 

Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir ou 

falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam 

em: 

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou 

quaisquer outras condições de transacção; 

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico 

ou os investimentos; 

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; 

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso 

de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na 

concorrência; 

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 

contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo 

com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos. 

A legislação europeia, portanto, é clara ao determinar que certa conduta (seja um 

acordo, decisões de associações ou práticas concertadas) será considerada ilícita quando (i) 
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atingir o mercado europeu; e (ii) tiver por objeto ou efeito impedir, restringir ou falsear a 

concorrência no mercado interno, passando, então, a listar exemplos de objetivos e efeitos. 

Há, assim, uma diferença fundamental com a legislação norte-americana: enquanto 

o Sherman Act (adaptado pela interpretação da corte) define que determinada conduta é um 

ilícito concorrencial quando restringir o comércio de forma não razoável – existindo, então, 

uma regra per se para determinadas condutas que teriam a ausência de razoabilidade 

presumida –, o Tratado Europeu adota uma metodologia diferente: não se deve analisar se a 

conduta era razoável, mas sim se tinha como objetivo uma infração concorrencial ou, ainda 

que não tivesse, se podia atingir tais efeitos. 

Objetivo, nas palavras de Richard Whish, significa não a intenção subjetiva das 

partes ao entrarem em um acordo, mas o significado objetivo e o propósito das partes ao 

entrarem naquele acordo, considerando seu contexto econômico. Nesses casos, não haveria 

necessidade de provar efeitos anticompetitivos66. 

Segundo o mesmo autor, a análise por efeitos deve ocorrer sempre que um acordo 

não tem como objetivo restringir a concorrência, recaindo, então, sobre a autoridade o ônus de 

demonstrar a produção de efeitos anticompetitivos67. 

Dessa forma, não há motivos para falar em regra per se e regra da razão no 

contexto europeu. A razoabilidade, critério essencial para análise de condutas 

anticompetitivas nos EUA, não está presente no sistema jurídico europeu – exceto para 

aplicação do artigo 101 (3). Dito de outra forma, no âmbito do Tratado Europeu, não importa 

se determinada conduta era razoável, mas tão somente se ela tinha por objeto ou poderia 

 
                                                           
66 No original: “the word ‘object’ in this context means not the subjective intention of the parties when entering 

into the agreement, but the objective meaning and purpose of the agreement considered in the economic 

context in which it is to be applied. Where an agreement has as its object the restriction of competition, it is 

unnecessary to prove that the agreement would have an anti-competitive effect in order to find an 

infringement of Article 81(1)” (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009. p. 116). 
67 No original: “Where an agreement does not have as its object the restriction of competition, it is necessary to 

demonstrate that it would have a restrictive effect; this is a much more onerous task for the Commission or 

the person wishing to establish an infringement of Article 81 (1)” (WHISH, Richard. Competition Law. 6. 

ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 117-118). 
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produzir quaisquer das práticas listadas no artigo 101 (1)68-69. A legislação europeia, nesse 

sentido, já traz para si o balizamento que foi feito nos EUA pelas cortes. 

Muito embora em um primeiro momento possa parecer que não há grandes 

diferenças entre ilícitos per se e ilícitos pelo seu objetivo, assim como entre a regra da razão e 

ilícitos por seus efeitos, há diferenças conceituais importantes que fazem com que os termos 

não possam ser considerados substitutos. 

A razão da adoção de conceitos diferentes é simples. Não há, no âmbito do 

Sherman Act, a definição de objetivos ilícitos de forma tão clara como há no Tratado Europeu, 

de modo que surge a necessidade de adoção de uma regra de razoabilidade – a regra da razão 

– para que se possa avaliar o que seria uma restrição ao comércio. E, para evitar a análise de 

condutas que sabidamente não passarão nesse teste, surge a presunção da regra per se. 

Assim, enquanto a regra per se é uma construção jurisprudencial, a partir da qual se 

presume a ausência de razoabilidade em uma dada conduta (presunção essa definida pelas 

cortes), os ilícitos pelo seu objetivo são uma definição legal e que não tratam da 

razoabilidade. 

Da mesma forma, enquanto a regra da razão envolve uma ponderação da 

razoabilidade de determinada conduta, considerando não apenas seus efeitos negativos, mas 

também efeitos positivos, justificativas, eficiências e outros fatores que a autoridade entender 

 
                                                           
68 Como afirmam Jones e Sufrin, “If, therefore, it is clear from the terms of the agreement in the economic 

context in which it is applied that its object is to prevent, restrict or distort competition there is no need to 

examine its effects. Certain agreements containing hardcore restraints, for example, cartel agreements fixing 

prices, restricting output or sharing markets or vertical agreements fixing minimum resale prices or 

conferring absolute territorial protection on the dealer or otherwise limiting parallel trade, are generally 

considered to have as their object the restriction of competition and are prohibited unless they meet the 

article 101 (3) criteria” (JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law: text, cases, and materials. 

4. ed. New York: Oxford University Press, 2011. p. 171). 
69 Dispõe a Comissão Europeia: “Restrictions of competition by object are those that by their very nature have 

the potential to restrict competition within the meaning of Article 101(1). It is not necessary to examine the 

actual or potential effects of an agreement on the market once its anti-competitive object has been 

established” (EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on 

the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements. 2011. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN>. Acesso 

em: 13 maio 2016. p. 11/8). 
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adequados, a regra do Tratado Europeu envolve basicamente a ocorrência dos efeitos listados 

no artigo 101 (1).  

É possível dizer, assim, que, enquanto o sistema norte-americano está baseado na 

noção de “razoabilidade” (de modo que, mesmo nos ilícitos per se, a ausência de 

razoabilidade é presumida), o sistema europeu está fundamentado na dicotomia entre 

objetivos e efeitos. Cabe, agora, analisar em que ponto da discussão está inserido o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

No Brasil, a legislação antitruste assemelha-se muito ao sistema europeu, como 

demonstra o art. 36 da Lei n. 12.529/2011: 

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

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

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

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

livre-iniciativa;  

II – dominar mercado relevante de bens ou serviços;  

III – aumentar arbitrariamente os lucros; e  

IV – exercer de forma abusiva posição dominante. 

Em seguida, o § 3º do mesmo artigo lista exemplos de condutas que infringiriam o 

caput do artigo, deixando claro que a lista é exemplificativa e não taxativa. 

Nota-se que há uma forte inspiração no artigo 101 (1) do Tratado Europeu, na 

medida em que a lei brasileira também traz os conceitos de “objeto” e “efeitos”70. A Lei n. 

12.529/2011, contudo, vai além, deixando claro que seriam ilícitas inclusive as condutas que 

possam produzir os efeitos listados, ainda que eles não sejam alcançados71. Há, contudo, uma 

diferença significativa: dado que não há no sistema jurídico brasileiro dispositivo semelhante 

 
                                                           
70 “No Direito Brasileiro, se não está diretamente presente a intenção, o elemento volitivo está inegavelmente 

presente (...). É inegável a presença da intenção nos atos direcionados a um objetivo. Ao invés de 

simplesmente refutar sua existência, parece necessário determinar o significado específico dessa intenção” 

(SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 95). 
71 A Professora Paula Forgioni vai além, afirmando que “o sistema da lei brasileira é híbrido, que aproveita o 

europeu no que tange à caracterização do ilícito pelo objeto ou efeito, mas supera tanto esta tradição quanto 

aquela norte-americana no que toca à tipificação dos atos” (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do 

antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 131). 



51 
 

 

 

ao artigo 101 (3) do Tratado Europeu, não há margem para a discussão de licitude em função 

de eficiências – o que afasta ainda mais o sistema brasileiro da discussão de razoabilidade. 

O sistema brasileiro, portanto, afasta-se da noção de razoabilidade que pauta o 

ordenamento jurídico norte-americano e aproxima-se da dicotomia entre objetivos e efeitos do 

ordenamento europeu. Isso significa, novamente, que na avaliação de determinada conduta 

devem ser considerados o objetivo do agente e, em paralelo, os efeitos dessa conduta (ainda 

que potenciais)72. 

Essa diferenciação é feita com precisão pelo Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo 

em seu voto no Processo Administrativo n. 08012.006923/2002-18 – o cartel da tabela de 

preço das agências de viagem. Segundo o Conselheiro, o regime brasileiro distancia-se do 

americano por prever na própria lei uma válvula de escape para a proibição absoluta, 

regulando, também na própria lei, seus termos – a verificação dos efeitos, ainda que 

potenciais73. 

Nesse sentido, é inadequada a utilização dos conceitos de “ilícito per se” e “regra 

da razão” no sistema jurídico brasileiro, tendo em vista que partem de premissas diferentes 

daquelas nas quais está baseada a lei brasileira de defesa da concorrência. Dada a natureza do 

sistema jurídico brasileiro, a análise da autoridade de defesa da concorrência deve ser pautada 

pela letra da lei – que não inclui o critério de razoabilidade, fundamento dos conceitos de 

“ilícito per se” e “regra da razão”. 

 
                                                           
72 Vale ressaltar que por vezes, e especialmente no início de sua trajetória, o CADE decidiu pautando-se na 

noção de ilícito per se e regra da razão. É possível verificar, contudo, um amadurecimento do CADE na 

leitura da lei brasileira de defesa da concorrência, que culminou no voto do Conselheiro Marcos Paulo 

Veríssimo no Processo Administrativo n. 08012.006923/2002-18 – o cartel da tabela de preço das agências 

de viagem – que analisou com precisão o que está sendo tratado aqui. 
73 “O regime instituído na Europa, que veio a inspirar a legislação brasileira, teve já desde sua origem pelo 

menos um grande ponto de distanciamento em relação ao regime americano: ele previu, desde logo, ao lado 

da proibição em princípio absoluta de certas condutas anticompetitivas, uma adicional válvula de escape 

legislativa para essa proibição, regulando, portanto, em lei, e, desde logo, os termos em que essa válvula de 

escape poderia ser utilizada. Assim, a necessidade sentida pelos americanos, após a edição do Sherman Act, 

de revisitar jurisprudencialmente os critérios de razoabilidade do common law inglês e americano para 

temperar o caráter absoluto da nova lei, através da criação da chamada regra da razão, jamais se fez presente 

nos mesmos termos para os europeus, que já editaram uma lei ela mesma temperada” (BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.006923/2002-18. Voto-vista do 

Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo. 20 de fevereiro de 2013. p. 8). 
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Traçadas essas definições, a análise a ser feita sobre eventual ilicitude da troca 

indireta de informações entre concorrentes segundo a legislação brasileira deve ter dois 

critérios: (i) se a troca de informações tem como objeto algum dos incisos do art. 36 da Lei n. 

12.529/2011; ou (ii) se, ainda que o primeiro critério não seja atingido, a troca de informações 

pode levar a algum dos efeitos descritos nos mesmos incisos do art. 36. 
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2 TROCA INDIRETA DE INFORMAÇÕES E CARTÉIS HUB-AND-

SPOKE: A EXPERIÊNCIA DO DIREITO ESTRANGEIRO 

2.1. Os “cartéis hub-and-spoke” 

Como visto no capítulo anterior, a troca de informações entre concorrentes pode 

ocorrer de diversas formas, inclusive indiretamente por meio de um agente intermediário. 

Esse intermediário é comumente relacionado a associações ou entidades de classe que 

congregam diversas empresas com atuação em um mesmo setor e facilitam a troca de 

informações – sejam elas concorrencialmente sensíveis ou não. 

Mais recentemente, contudo, autoridades de defesa da concorrência ao redor do 

mundo vêm se deparando com uma nova forma de troca indireta de informações entre 

concorrentes: por meio de fornecedores, distribuidores ou clientes em comum, que passam a 

atuar como um polo de troca de informações entre os concorrentes. 

Essa troca de informações, por si só, não necessariamente será considerada um 

ilícito concorrencial, devendo ser analisada à luz da legislação concorrencial de cada país – o 

que, com relação ao Brasil, será proposto no próximo capítulo. 

No entanto, autoridades de defesa da concorrência perceberam também que a troca 

indireta de informações concorrencialmente sensíveis pode agir como um facilitador para 

cartéis considerados atípicos, uma vez que não há contato direto entre os concorrentes, 

criando uma camada adicional de complexidade a essas condutas.  

A própria Comissão Europeia, em seu guia de restrições verticais, demonstrou 

preocupação com as consequências da troca indireta de informações. Segundo a Comissão, 

“acordos podem facilitar a colusão entre distribuidores quando um mesmo fornecedor serve 

como um líder na categoria para todos ou ao menos a maior parte dos distribuidores 

concorrentes em um mercado, além de servir como um ponto de referência para decisões de 

mercado”74. 

 
                                                           
74 Tradução livre. No original: “category management agreements may facilitate collusion between distributors 

when the same supplier serves as a category captain for all or most of the competing distributors in a market 

and provides these distributors with a common point of reference for their marketing decisions” 
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Essa conduta passou a ser conhecida pela doutrina e pela jurisprudência como hub-

and-spoke conspiracies ou hub-and-spoke cartels75. 

O termo hub-and-spoke, para fins jurídicos76, tem origem no direito penal, sendo 

normalmente usado em condutas envolvendo uma série de agentes (spokes), mas em que há 

apenas um ponto de contato entre eles, um único agente (hub). No direito da concorrência, 

contudo, essa aproximação faz mais sentido se pensada como uma roda de bicicleta: um 

centro ligando diversos pontos, porém com um aro que une todos esses pontos isolados. 

Assim, para o direito da concorrência, os cartéis hub-and-spoke são uma conduta 

horizontal, uma colusão formada por uma série de relações verticais entre agentes que não 

atuam em um mesmo setor da cadeia produtiva. Segundo esse modelo, têm-se distribuidores 

ou fornecedores agindo como um polo de intercâmbio de informações, de modo que os 

concorrentes não têm, por via de regra, contato direto entre si77. Barak Orbach ainda define os 

cartéis hub-and-spoke como sendo cartéis facilitados por relações verticais78. 

Nesse sentido, vale trazer também a definição de Hovenkamp e Areeda para os 

cartéis hub-and-spoke. Segundo os autores, a prática envolve tanto acordos horizontais quanto 

acordos verticais entre o hub e cada um dos spokes. Os spokes apenas concordam em seguir 

com a prática porque tomam conhecimento de que os seus concorrentes (os outros spokes) 

agirão da mesma forma79. 

 
                                                           

(EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on Vertical Restraints. 2010. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

p. 60). 
75 Muito embora a análise de tais condutas de modo mais específico e aprofundado seja recente na doutrina e 

pelas autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo, a conduta pode ser identificada no mercado 

há tempos. O primeiro caso na jurisprudência norte-americana que costuma ser associado ao assunto data de 

1939. Não obstante, mesmo antes a conduta já existia: Granitz e Klein demonstram que, nos anos 1870, a 

Standard Oil adquiriu dominância no mercado por meio de uma conduta que hoje seria considerado um 

cartel hub-and-spoke. GRANITZ, Elizabeth; KLEIN, Benjamin. Monopolization By “Raising Rivals’ 

Costs”: The Standard Oil Case. The Journal of Law & Economics, v. 39, n. 1, abr. 1996, p. 1-47. Ver 

também: KLEIN, Benjamin. The “Hub-and-Spoke” Conspiracy that Created the Standard Oil Monopoly. 

Southern California Law Review, v. 85, n. 3, p. 459-498, mar. 2012. 
76 O termo é também muito utilizado em outras áreas, como em modelos de administração e gestão e no setor 

aeronáutico. 
77 Há diversas discussões sobre os incentivos econômicos de cada um dos agentes que faz parte de um cartel 

hub-and-spoke. Tendo em vista que tais discussões fogem do escopo deste trabalho, faz-se referência aos 

ótimos textos de Falls e Saravia e Patrick Van Cayseele e Simon Miegielsen. 
78 ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 1. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
79 AREEDA, Phillip E.; HOVENKAMP, Herbert. Antitrust Law. 3. ed. New York: Aspen Law & Business, 

2010. p. 1402. 
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A troca indireta de informações surge nesse contexto como uma forma de viabilizar 

o cartel. Ela auxilia na solução de problemas típicos de qualquer cartel: a coordenação, o 

monitoramento e a limitação de entrada de novos membros. Em verdade, é instrumento para 

que o próprio acordo entre concorrentes ocorra. Isso porque o terceiro que funciona como 

intermediário na troca de informações passa a balizar a relação entre os concorrentes, 

assegurando que todos irão seguir da mesma forma, além de evitar que eles tenham contato 

direto, dificultando a detecção do cartel pelas autoridades80. 

Essa troca de informações pode envolver preços, estratégias de venda, planos 

futuros e também as próprias condições negociais entre o concorrente e o seu fornecedor. A 

ideia da informação como sendo os contratos e as condições negociais de seus concorrentes 

com seu fornecedor é central para a compreensão dos casos julgados nos Estados Unidos da 

América. 

Assim, os cartéis hub-and-spoke são diferentes de um mero paralelismo, na medida 

em que a troca indireta de informações garante à conduta um aspecto próprio de acordo entre 

concorrentes, ainda que, como visto, esse contato não necessariamente ocorra de maneira 

direta. 

Não obstante, para que isso seja verdade, as autoridades de defesa da concorrência 

têm entendido que não basta a comprovação da mera troca de informações de forma indireta 

para que se conclua pela existência de um cartel hub-and-spoke81. O contexto em que a troca 

de informações e as relações verticais ocorreram é essencial para que se demonstre que havia 

de fato uma única conduta horizontal em vez de diversas condutas verticais autônomas. Dessa 

forma, as autoridades lançam mão de uma série de testes e parâmetros antes de se concluir 

pela existência de um ilícito, o que será analisado mais adiante neste capítulo. 

 
                                                           
80 Assim, afirma Barak Orbach: “Three key problems influence firms’ ability to form and maintain cartels: (1) 

the problem of selecting and coordinating collusive strategies; (2) the problem of monitoring members and 

deterring defections; and (3) the problem of preventing entry or expansion of non-members. To address these 

problems, cartels adopt various mechanisms, including use of third parties to provide certain collusive 

functions. Such third parties may mitigate the problems cartels face by centralizing those functions and 

reducing the costs of coordination and monitoring” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The 

Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 1. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
81 Como destaca Odudu: “The existence of parallel bilateral vertical agreements between A and B and between 

B and C is in no way sufficient to establish prohibited A-B-C information exchange and agreements do not 

become a single arrangement merely because B is a common contractual partner” (ODUDU, Okheoghene. 

Indirect Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European 

Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 236, ago. 2011). 
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Em resumo, entende-se que os cartéis hub-and-spoke são formados por quatro 

elementos: (i) o hub, que funciona como um polo de intercâmbio de informações; (ii) os 

spokes, isto é, concorrentes que não estão em contato direto, porém recebem informações 

concorrencialmente sensíveis por meio do hub; (iii) a troca de informações entre o hub e os 

spokes; e (iv) o acordo que confere o aspecto horizontal à conduta, ou seja, que conecta os 

concorrentes82. 

É importante entender que a troca indireta de informações entre concorrentes não 

se confunde com os cartéis hub-and-spoke, mas é um instrumento utilizado pelas empresas 

para que tais cartéis sejam bem-sucedidos. Por esse motivo, a correta compreensão do que são 

os cartéis hub-and-spoke é essencial para que se possa entender as nuances da troca indireta 

de informações. Ignorar esse fato poderia levar a conclusões erradas, não permitindo a 

identificação de uma conduta horizontal por ela estar mascarada como uma série de relações 

verticais. 

2.2. Repressão à troca indireta de informações no direito estrangeiro 

Como mencionado, discussões sobre a troca indireta de informações e cartéis hub-

and-spoke são escassas no Brasil, seja no âmbito do CADE, seja na doutrina. Em outras 

jurisdições, contudo, o tema está em voga, com diversos casos sendo julgados em diversos 

países e a doutrina especializada preocupada em discutir as implicações da conduta. 

Em verdade, o que se nota é que, em qualquer dos países em que a discussão sobre 

a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-spoke está presente, ela nasceu 

essencialmente da prática, para só então passar a ser discutida pela doutrina. As autoridades 

de defesa da concorrência e os tribunais de cada país foram responsáveis por criar parâmetros 

e padrões de prova para a configuração do ilícito na medida em que os casos foram surgindo. 

Por esse motivo, é nítida a falta de uniformização no tratamento da conduta, que acaba sendo 

intimamente ligada à legislação concorrencial de cada jurisdição. 

Ainda assim, para que seja possível analisar a troca indireta de informações sob a 

ótica do direito brasileiro, bem como para compreender o que de fato é visto como 

 
                                                           
82 ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 14. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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problemático para fins concorrenciais, o entendimento sobre como as demais jurisdições, com 

maior experiência, vêm tratando o assunto é essencial. 

Para tanto, os itens que seguem estão divididos da seguinte forma: (i) casos 

julgados pela autoridade de defesa da concorrência e tribunais do Reino Unido; (ii) casos 

julgados pelas autoridades de defesa da concorrência e tribunais dos Estados Unidos da 

América; e (iii) casos julgados no âmbito da União Europeia, inclusive aqueles analisados por 

países-membros de forma autônoma. O foco da análise, contudo, recairá sobre os casos dos 

dois primeiros países, uma vez que possuem uma jurisprudência consolidada sobre o tema. 

Vale ressaltar que não se pretende trazer aqui uma análise exaustiva sobre os 

precedentes estrangeiros envolvendo a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-

spoke, pois isso fugiria do objeto deste trabalho, que é analisar o tema sob a ótica do direito 

brasileiro. Assim, pretende-se trazer os principais aspectos dos mais importantes casos 

julgados em outras jurisdições, especialmente para mostrar o amadurecimento das autoridades 

no tratamento do tema. Dessa forma, também não é o escopo deste estudo fazer análises de 

direito comparado, exceto quando essa ferramenta for necessária para o objetivo do trabalho. 

2.2.1. Reino Unido 

No início da década de 2000, a autoridade de defesa da concorrência do Reino 

Unido à época, o Office of Fair Trading (OFT), começou uma série de investigações 

envolvendo a troca indireta de informações entre concorrentes. Como será possível notar, tais 

investigações tinham um perfil bastante parecido, envolvendo a troca de informações sobre 

preços futuros em mercados de varejo. 

Serão analisados três casos neste trabalho: o caso Replica Kit, que foi o primeiro a 

tratar do tema no âmbito do Reino Unido, o caso Toys, quase simultâneo ao primeiro e que, 

juntos, abordaram os parâmetros para configuração do ilícito anticompetitivo, e, finalmente, o 

caso Dairy, que confirmou e refinou o entendimento dos dois primeiros casos. Vale 

mencionar novamente que não há aqui uma abordagem exaustiva dos precedentes do Reino 

Unido, o que fugiria dos objetivos deste trabalho, mas apenas aqueles casos necessários para 

compreender a linha evolutiva do entendimento das autoridades sobre o tema, bem como os 

pontos importantes para que se alcance uma conclusão sobre como a conduta seria vista à luz 

do direito brasileiro. 
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Nesse aspecto, é de grande importância a compreensão do teste A-B-C, proposto 

pela Corte de Apelações do Reino Unido e que será detalhado mais adiante. Esse teste deixa 

claro de que forma a troca indireta de informações entre concorrentes será considerada ilícita 

para fins da legislação concorrencial do Reino Unido. 

Finalmente, vale ressaltar que os precedentes a seguir indicados consideram como 

legislação base o Competition Act 1998, legislação vigente no Reino Unido à época dos fatos, 

especificamente seu Capítulo I, seção 2(1)83. Assim, eventuais conclusões sobre a ilicitude das 

condutas devem ser aplicáveis ao direito brasileiro apenas após uma análise de direito 

comparado – o que será feito oportunamente. 

2.2.1.1. Replica Kit 

O caso conhecido como Replica Kit84 foi o primeiro a envolver troca indireta de 

informações que as autoridades do Reino Unido tiveram a oportunidade de avaliar, sendo a 

decisão do OFT de 2003. 

A investigação do OFT envolveu a Umbro, uma das principais fabricantes de 

roupas esportivas do Reino Unido, diversos varejistas esportivos e alguns dos principais times 

de futebol do Reino Unido. 

Em resumo, os times de futebol licenciavam sua marca para que determinado 

fabricante de roupas esportivas fosse responsável por confeccionar as camisas, bermudas e 

meias oficiais do time. Esse conjunto de produtos é conhecido como replica kit. Os replica 

kits eram em seguida vendidos ao público por meio de varejistas esportivos, tais como 

Allsports, Blacks, JJB, entre outros.  

Vale ressaltar que o modelo de distribuição da Umbro envolvia apenas esses 

varejistas especializados, de modo que os produtos não eram vendidos, por exemplo, em 

 
                                                           
83 O capítulo I, seção 2(1), do Competition Act 1998 assim dispõe: “Subject to section 3, agreements between 

undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices which – (a) may affect trade 

within the United Kingdom, and (b) have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of 

competition within the United Kingdom, are prohibited unless they are exempt in accordance with the 

provisions of this Part”. 
84 Case CP/0871/01 Price-Fixing of Replica Football Kit [2003] 1 August. 
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supermercados85. Muito embora a distribuição seletiva da Umbro não seja objeto da decisão 

do OFT, a autoridade reconhece que ela facilitou a estruturação do acordo de fixação de 

preço. 

Preocupada com o valor pelo qual os seus produtos eram vendidos no varejo, e 

pressionada pelos times de futebol, que não queriam ver sua marca sendo vendida a um valor 

baixo, a Umbro passou a procurar os varejistas esportivos e a desencorajar a política de 

descontos, que era aplicada principalmente pela varejista Sports Soccer. Muito embora a 

Umbro já indicasse em seus produtos um preço sugerido de revenda, esse valor passou a ser o 

ponto focal da conduta, com a Umbro pressionando os varejistas a seguirem o preço 

recomendado. 

A Umbro atuou, assim, como um polo de troca de informações entre os varejistas, 

de modo que, ao mesmo tempo em que ela pressionava os varejistas a seguirem o preço por 

ela recomendado, ela também assegurava a eles que seus concorrentes seguiriam a mesma 

política. Em determinadas ocasiões, foi necessário que a Umbro inclusive ameaçasse parar de 

vender replica kits à Sports Soccer de modo a fazê-la concordar com a política de preços86. 

O OFT concluiu, então, pela existência de uma série de acordos verticais ou 

horizontais com o objetivo de fixar direta ou indiretamente os preços no varejo dos replica 

kits87. No caso dos acordos verticais/indiretos, o papel da Umbro foi fundamental para 

aproximar os concorrentes88. A análise levou em consideração o conjunto de evidências 

 
                                                           
85 “Umbro only supplied to selected so-called ‘authentic sports retailers’, defined by Umbro as those retailers 

which normally traded in sporting goods. Umbro did not supply and resisted supplying mass-market retailers 

such as the major supermarket chains” (Case CP/0871/01 Price-Fixing of Replica Football Kit [2003] 1 

August. p. 35). 
86 Vale ressaltar que um dos argumentos trazidos pela Sports Soccer durante a investigação mencionava que ela 

seria o elo mais fraco da relação e estaria agindo sob coerção. Muito embora concorde que a Sports Soccer 

de fato seria o elo mais fraco, o OFT entendeu que ainda assim ela fez parte de um acordo para fixação de 

preço, uma vez que sabia das intenções da Umbro, não devendo ser isenta de sua responsabilidade pelo 

ilícito. Case CP/0871/01 Price-Fixing of Replica Football Kit [2003] 1 August. p. 138. 
87 “All the agreements were vertical or horizontal price-fixing agreements or concerted practices within the 

meaning of section 2(1) of the Act with the object of directly or indirectly fixing the retail prices of adult 

Replica Shirts at £39.99 and junior Replica Shirts at £29.99 (together ‘High Street Prices’) at least during 

key selling periods. For all Replica Shirts, the key selling periods were the months immediately following 

their respective launch dates. For the England Replica Shirts the key selling period was also in the run up to 

and during the England team’s participation in the major international tournament at this time, Euro 2000” 

(Case CP/0871/01 Price-Fixing of Replica Football Kit [2003] 1 August. p. 117). 
88 “Umbro encouraged price-fixing agreements between retailers and generally facilitated price collusion 

between retailers in particular by exchanging retail pricing information” (Case CP/0871/01 Price-Fixing of 

Replica Football Kit [2003] 1 August. p. 189). 
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diretas e circunstanciais, em vez de evidências específicas e isoladas. Como é possível notar, 

essa análise é essencial em casos envolvendo cartéis hub-and-spoke, tendo em vista a 

dificuldade de encontrar evidências isoladas claras do ilícito. 

Após a condenação pelo OFT, a JJB Sports, uma das representadas, recorreu da 

decisão ao Competition Appeal Tribunal (CAT)89. O Tribunal, contudo, manteve a decisão 

original do OFT, reforçando, ainda, os parâmetros a serem considerados para que fosse 

identificada uma conduta ilícita. 

Assim, segundo o CAT, 

(...) se um varejista A informa a um fornecedor B suas intenções de preço 

futuras em circunstâncias em que seria razoável concluir que o fornecedor B 

poderia usar essa informação para influenciar as condições de mercado, e 

então B passa essa informação ao varejista concorrente C, então, em nossa 

visão, A, B e C são todos partes em uma conduta concertada cujo objeto ou 

efeito é a prevenção, restrição ou distorção da concorrência90. 

A JJB Sports então recorreu da decisão do CAT à Corte de Apelações do Reino 

Unido, que entendeu que a proposta do CAT seria ampla demais. Ainda que tenha mantido a 

condenação das partes, a Corte propôs um teste mais específico para determinar a ocorrência 

de um cartel hub-and-spoke. 

Assim, para a Corte de Apelações, haveria um ilícito quando (i) o varejista A 

informasse ao fornecedor B suas intenções de preço futuras em circunstâncias em que seria 

razoável concluir que o fornecedor B poderia usar essa informação para influenciar as 

condições de mercado ao repassar essa informação a varejistas concorrentes; (ii) B de fato 

repassasse essa informação ao distribuidor C em circunstâncias em que C sabe o contexto em 

que essa informação foi repassada a B por A; e (iii) C, de fato, utilizasse essa informação ao 

determinar suas intenções futuras de preço91. Esse teste ficou conhecido como “teste A-B-C”. 

 
                                                           
89 Case 1022/1/1/03 JJB Sports plc v Office of Fair Trading [2004] CAT 17. 
90 Tradução livre. No original: “Thus, for example, if one retailer A privately discloses to a supplier B its future 

pricing intentions in circumstances where it is reasonably foreseeable that B might make use of that 

information to influence market conditions, and B then passes that pricing information on to a competing 

retailer C, then in our view A, B and C are all to be regarded on those facts as parties to a concerted practice 

having as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition” (Case 1022/1/1/03 JJB 

Sports plc v Office of Fair Trading [2004] CAT 17. Parágrafo 659). 
91 “The proposition which, in our view, falls squarely within the Bayer judgment in the ECJ and which is 

sufficient to dispose of the point in the present appeal can be stated in more restricted terms: if (i) retailer A 

discloses to supplier B its future pricing intentions in circumstances where A may be taken to intend that B 
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Vale notar que o modelo inicial proposto pelo CAT acaba por atribuir um papel 

muito relevante à intenção subjetiva do varejista que compartilha informações de preço com 

seu fornecedor na expectativa de que ele faça uso dessa informação e que ela seja repassada a 

um varejista concorrente. Além de atribuir um parâmetro probatório difícil, coloca o ilícito 

nas mãos do primeiro varejista, que teria a expectativa do repasse da informação, sem atribuir 

responsabilidade aos demais participantes da conduta. 

A decisão da Corte de Apelações, contudo, vem para corrigir esse problema, 

trazendo uma definição mais clara do que deve ser considerado para qualificar uma conduta 

como sendo um cartel hub-and-spoke. O método proposto considera não apenas o agente que 

repassou sua informação concorrencialmente sensível, mas também o primeiro e o segundo 

receptor dessa informação, avaliando também o que foi feito com ela. Esse teste seria 

replicado em casos posteriores do Reino Unido. 

Não obstante, é importante notar que o teste proposto pela Corte de Apelações 

ainda traz uma carga forte de subjetivismo na análise. Além disso, deve-se fazer uma 

avaliação cuidadosa sobre o tipo da informação trocada e o contexto em que essa troca 

ocorreu. Enquanto em trocas diretas de informação a intenção das partes costuma ser mais 

nítida, é possível que haja diversas justificativas para a troca de informações entre um 

fornecedor e um distribuidor que sejam legítimas92. 

Especificamente no caso Replica Kit, fica nítida a metodologia empregada pelas 

autoridades de defesa da concorrência para caracterizar a conduta como sendo ilícita. Os 

varejistas combinavam com a Umbro os preços dos produtos a serem vendidos, sabendo que 

esta repassava essas informações a seus concorrentes. Todos tinham não apenas a consciência, 

 
                                                           

will make use of that information to influence market conditions by passing that information to other 

retailers (of whom C is or may be one), (ii) B does, in fact, pass that information to C in circumstances 

where C may be taken to know the circumstances in which the information was disclosed by A to B and (iii) 

C does, in fact, use the information in determining its own future pricing intentions, then A, B and C are all 

to be regarded as parties to a concerted practice having as its object the restriction or distortion of 

competition” (Case 2005/1071, 1074 and 1623 Argos Limited and Littlewoods Limited v Office of Fair 

Trading and JJB Sports Plc v Office of Fair Trading [2006] EWCA Civ 1318. Parágrafo 141). 
92 Odudu compartilha dessa preocupação, afirmando que “since there are many legitimate reasons why A may 

disclose commercially sensitive information to its trading partner, B, in the vertical context, it is necessary to 

consider how A’s intention is established. In order to infer that A intends B to disclose information to C, it is 

necessary to consider counterfactual situations, as it is difficult to infer intention if it is not possible to 

describe an alternative means of A and B achieving legitimate transactions that does not generate the risks of 

problematic information disclosure” (ODUDU, Okheoghene. Indirect Information Exchange: The 

Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 233, ago. 

2011). 
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mas a expectativa de que os demais concorrentes seguissem os preços combinados, caso 

contrário eles poderiam perder vendas. Da mesma forma, a Umbro também tinha interesse em 

manter os preços no valor combinado, de modo a evitar a concorrência entre os varejistas e 

manter o preço dos replica kit em determinado patamar, seguindo o que também era exigido 

pelos times de futebol. 

2.2.1.2. Toys 

Pouco tempo depois do julgamento pelo OFT do caso Replica Kit, ainda em 2003, 

o OFT teve a oportunidade de avaliar um novo caso envolvendo a troca indireta de 

informações. Desta vez, o mercado envolvido era o varejo de brinquedos, de modo que o caso 

ficou conhecido como Toys93. 

À época, a Hasbro era uma das principais fabricantes de brinquedo do Reino 

Unido, vendendo seus produtos para empresas varejistas, responsáveis por fazer os produtos 

Hasbro chegarem aos consumidores finais. Argos e Littlewoods eram duas das principais 

varejistas de brinquedos no Reino Unido. 

Muito embora houvesse varejistas maiores e mais relevantes que a Littlewoods no 

mercado, ela e Argos eram as principais concorrentes que atuavam por meio de catálogos de 

brinquedos. Assim, no início de cada temporada, Argo e Littlewoods publicavam seus 

catálogos com as ofertas de brinquedos, bem como os preços a serem cobrados por cada um 

deles. Isso fazia com que, diferentemente de outros varejistas, sua habilidade de mudar os 

preços ao longo do tempo fosse reduzida. Além disso, elas atuavam como referência de preço 

para os demais varejistas, que poderiam conferir os preços dos catálogos antes de 

determinarem os seus próprios. 

Assim, tem-se que a concorrência mais acirrada no mercado era entre Argo e 

Littlewoods no momento da publicação dos catálogos, de modo que os preços indicados 

funcionavam como referência para todos os outros varejistas. 

A conduta ilícita teve início quando a Hasbro notou que os varejistas estavam 

insatisfeitos com as margens dos produtos vendidos. Assim, ela deu início a uma série de 

 
                                                           
93 Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of 

Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. 
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iniciativas com o objetivo de aumentar a margem dos varejistas, sendo que uma dessas 

iniciativas era a sugestão de um preço de revenda dos produtos. Não obstante, a política da 

Hasbro apenas seria bem-sucedida na medida em que a Argos, a principal varejista, aderisse 

aos preços recomendados. 

A Hasbro, contudo, sabia que o envolvimento da Argos seria improvável a menos 

que fosse assegurado a ela que o catálogo concorrente, da Littlewoods, não traria preços mais 

baixos que os seus. O mesmo valeria para a Littlewoods – tendo em vista que ambas as 

empresas concorriam de forma acirrada, seria essencial que ambas seguissem o mesmo 

valor94. 

Assim, após assegurar à Argos e à Littlewoods que ambas seguiriam conforme o 

combinado, a Hasbro passou a organizar a prática da seguinte forma: cada um dos varejistas 

possuía um contato dentro da Hasbro que era responsável por toda a interação. O varejista 

informava a sua intenção de preço a esse contato, que, por sua vez, buscava o contato dentro 

da Hasbro da outra varejista e repassava a informação. Esse segundo contato, finalmente, 

repassava a informação ao varejista de sua responsabilidade95. 

A prática teve início envolvendo apenas alguns brinquedos específicos dos 

catálogos, mas logo foi expandida para um portfólio maior, especialmente quando as partes 

perceberam que o acordo estava sendo cumprido. Vale ressaltar que, como não havia contato 

direto entre as varejistas, uma apenas confirmava que a outra havia seguido quando da 

publicação do catálogo. 

 
                                                           
94 “Argos and Littlewoods monitor, in particular, each other’s prices very closely and produce regular analyses 

showing how often each undercuts and is undercut by the other. Since both companies offer a price-match 

guarantee, neither can afford to have prices that are seriously out of step with the other. It was therefore 

necessary to reassure Argos that Littlewoods would also be committed to RRPs. For its part Littlewoods 

required the same assurance of commitment by Argos” (Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK 

Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. p. 23). 
95 Fato curioso da investigação é que a Hasbro tinha plena consciência da conduta que estava colocando em 

prática e de que seria um ilícito. Isso fica evidente em mensagem eletrônica apreendida, enviada entre 

funcionários da Hasbro. Em tal mensagem, um dos diretores da Hasbro escreve: “This is a great initiative 

that you and Neil have instigated!!!!!!!!! However, a word to the wise, never ever put anything in writing, its 

highly illegal and it could bite you right in the arse!!!! suggest you phone Lesley and tell her to trash? Talk to 

Dave” (Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the 

Price of Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. p. 37). 
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O monitoramento do acordo era feito pelas próprias varejistas e pela Hasbro. 

Havia, ainda, um receio, especialmente por parte da Littlewoods, de sofrer retaliações da 

Hasbro e da Argos caso não seguisse o acordo combinado. 

A conclusão do OFT pelo ilícito considerou os dois acordos como sendo partes 

essenciais de uma única conduta – e não como sendo dois acordos verticais independentes. 

Assim, nas palavras do OFT, o acordo principal incluiu dois acordos bilaterais, relacionados 

entre si, entre Hasbro e Littlewoods e Hasbro e Argos, os quais formavam um padrão de 

conduta contínuo e com um objetivo comum, de modo que devem ser lidos em conjunto como 

um único acordo ou conduta96. 

Assim, os acordos estavam intimamente relacionados e cada uma das varejistas 

aceitou participar tão somente por ter certeza de que a outra varejista também participaria. 

Ainda que houvesse outros varejistas que pudessem oferecer descontos aos produtos, elas 

estavam mais preocupadas uma com a outra justamente por conta do modelo de catálogo, que 

fazia com que elas se comprometessem com um determinado preço para toda a temporada 

sem conhecimento do preço que seria cobrado pelos demais concorrentes. Além disso, elas 

funcionavam como um indicativo para todo o mercado de brinquedos, que tenderia a seguir os 

preços definidos por elas. Por essas razões, era tão importante que ao menos as duas varejistas 

fizessem parte do acordo organizado pela Hasbro. 

O OFT ainda deixa claro que não há evidências de troca direta de informações 

entre Argos e Littlewoods. No entanto, há evidências consistentes no sentido de que a Hasbro 

atuou como intermediário, ou como um polo de troca de informações entre os concorrentes 

Argos e Littlewoods97. 

Outro ponto relevante da decisão do OFT é que a autoridade reconheceu que a 

conduta seria um ilícito pelo seu objeto, não havendo, assim, a necessidade de se provar a 

 
                                                           
96 “It is the OFT’s view that Hasbro’s pricing initiative led directly to an overall infringing agreement and/or 

concerted practice between Hasbro, Argos and Littlewoods. This overall agreement included two bilateral 

infringing agreements and/or concerted practices, contingent on each other, between Hasbro and Argos and 

between Hasbro and Littlewoods, which formed part of a pattern of continuous conduct with a common 

objective. These agreements and/or concerted practices may thus be read together as one agreement and/or 

concerted practice” (Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd 

Fixing the Price of Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. p. 45). 
97 “Although the OFT has no evidence that Argos and Littlewoods spoke directly, confidential information was 

exchanged between them with Hasbro acting as the fixer or middleman” (Case CP/0480-01 Agreements 

between Hasbro UK Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of Hasbro Toys and Games [2003] 

21 November. p. 49). 
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ocorrência de efeitos anticompetitivos. O objetivo da conduta seria, assim, manter os preços 

no mercado em um patamar superior ao que haveria caso a conduta não fosse posta em 

prática98. 

Após a decisão do OFT, as partes recorreram ao CAT, à semelhança do caso 

Replica Kit, e posteriormente à Corte de Apelações do Reino Unido. Ambas as decisões, 

contudo, confirmaram o entendimento inicial, condenando as partes por uma conduta 

anticompetitiva. A decisão da Corte de Apelações foi, inclusive, em conjunto com a decisão 

do caso Replica Kit99. 

Ao fim, é importante notar no caso Toys que a autoridade de defesa da concorrência 

deixa bem claro seu entendimento no sentido de que a troca de informações de preços futuros 

entre um varejista e seu fornecedor não é, por si só, evidência de um acordo ilícito. No 

entanto, quando a troca entre um fornecedor e o varejista envolve informações de preço de 

varejistas concorrentes, o OFT entende que está presente um ilícito100. 

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a existência de acordos verticais 

bilaterais, foi reconhecido também, por conta dos acordos verticais, um acordo horizontal 

entre três partes com o objetivo de fixação de preços. Esse acordo apenas foi possível pela 

atuação da Hasbro como intermediária na troca de informações concorrencialmente sensíveis 

entre os varejistas Argos e Littlewoods. 

2.2.1.3. Dairy 

Vale tratar, ainda, de uma terceira investigação no âmbito do Reino Unido, 

envolvendo a troca indireta de informações sobre preços entre varejistas por meio de 

 
                                                           
98 “The object of all the agreements identified above was to maintain prices at higher levels than might 

otherwise have been the case. It is established in EC law that agreements whose object is to fix prices are 

clearly restrictive of competition. It is therefore not necessary for the OFT to show that these agreements 

produced anti-competitive effects on the market” (Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, 

Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. p. 60). 
99 Case 2005/1071, 1074 and 1623 Argos Limited and Littlewoods Limited v Office of Fair Trading and JJB 

Sports Plc v Office of Fair Trading [2006] EWCA Civ 1318. 
100 “The OFT accepts that the exchange of information about pricing intentions between a supplier and its 

customer is not necessarily evidence of an agreement. It is the OFT's case that the exchange of information 

between a supplier and its customer relating to the pricing intentions of another competing customer to 

facilitate an agreement on the price is illegal” (Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, Argos 

Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of Hasbro Toys and Games [2003] 21 November. p. 70). 
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produtores de laticínios nos anos de 2002 e 2003, em um caso que ficou conhecido como 

Dairy101. 

À época da conduta, os produtores de laticínios do Reino Unido enfrentavam uma 

importante crise, com suas receitas caindo significativamente. Parte dessa queda era atribuída 

à chamada Foot and Mouth disease, que em 2001 afetou a oferta doméstica de leite. Os 

maiores prejudicados com a perda de receitas foram os fazendeiros, de modo que muitos 

inclusive deixaram o mercado no período entre 2000 e 2003. 

Não obstante, as margens dos varejistas aumentaram consideravelmente no período 

(inclusive como resultado da redução de vendas por meio de outros canais, como porta a 

porta). Assim, os fazendeiros acreditavam que seria possível exigir dos processadores de 

laticínios e dos varejistas um subsídio para que os preços dos produtores fazendeiros fossem 

aumentados. Passou a haver, assim, uma enorme pressão dos fazendeiros pelo aumento dos 

preços para que eles pudessem recuperar a margem. 

Com o objetivo de auxiliar os fazendeiros produtores de laticínios, mas sem a 

intenção de diminuírem sua própria margem, os varejistas trocaram informações 

concorrencialmente sensíveis, em uma série de oportunidades e para produtos diversos (todos 

relacionados a queijos, leite e derivados), sempre por meio de seus fornecedores – os 

processadores de laticínios – e na condição de seus concorrentes agirem da mesma forma102. 

Nesse sentido, um dos argumentos trazidos pelas empresas envolvidas na conduta 

seria de que elas não teriam tido qualquer vantagem econômica, uma vez que o objetivo era 

repassar o aumento de preços aos fazendeiros. O OFT concordou que é possível que as 

empresas não tenham auferido vantagem econômica e que isso deve ser levado em conta no 

cálculo da pena, porém isso, por si só, não afasta a ilicitude da conduta. 

 
                                                           
101 Case 1188/1/1/11, Tesco v Office of Fair Trading [2012] CAT 31. 
102 “The type of information disclosed by retailers chiefly consisted of expressions of willingness to increase 

retail prices on condition that their competitors either led or followed the retail price increase and 

information concerning future retail price increases (such as the levels of the retail price increases and the 

dates on which those increases would be implemented). This commercially sensitive information was 

disclosed indirectly between the retailers that are addressees of this Decision with their supplying processors 

acting as the intermediaries through which information was disclosed. For each of the Infringements, these 

disclosures formed part of a common plan to co-ordinate retail prices” (Case 1188/1/1/11, Tesco v Office of 

Fair Trading [2012] CAT 31. p. 92). 
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Da mesma forma, suposta pressão que as empresas vinham enfrentando, tanto dos 

fazendeiros quanto de órgãos do governo, também não é suficiente para afastar a ilicitude. Em 

verdade, não há registro que órgãos do governo estivessem cientes da conduta ilícita que foi 

praticada pelos varejistas e pelos processadores de laticínios. 

Assim, a exemplo de outros casos, o OFT concluiu que os contatos verticais entre 

as partes investigadas não devem ser analisados individualmente, mas sim como parte de uma 

conduta única, caso contrário, a análise iria de encontro à realidade comercial da prática103. 

Todos os investigados celebraram acordos com o OFT, admitindo a infração e 

concordando com o pagamento de multas, exceto pela varejista Tesco, que recorreu da 

decisão ao CAT. O CAT concordou parcialmente com a Tesco, decidindo que ela não havia 

participado de todas as ocasiões em que o OFT entendeu haver coordenação de preços, porém 

manteve a decisão do OFT para uma série de situações em que foi demonstrada a participação 

da Tesco. Assim, ao final da decisão do CAT, a Tesco optou por também celebrar acordo com 

o OFT. 

É importante notar no caso Dairy que o OFT seguiu o “teste A-B-C” proposto pela 

Corte de Apelações nos recursos dos casos Replica Kit e Toys quando da qualificação do que 

configuraria um ilícito a partir da troca indireta de informações. O caso representa mais um 

reforço no entendimento já definido pelas autoridades do Reino Unido, porém trazendo uma 

camada adicional de detalhes: segundo o OFT, os elementos do “teste A-B-C” são 

alternativos. Assim, (i) o varejista A pode ser levado a acreditar que sua informação seria 

usada pelo fornecedor B para influenciar as condições de mercado, passando a informação a 

concorrentes de A; ou, alternativamente, (ii) o varejista A poderia de fato prever que o 

fornecedor B influenciaria as condições de mercado, passando a informação a concorrentes de 

A. Da mesma forma, (i) o varejista C pode vir a saber as circunstâncias pelas quais a 

informação foi compartilhada por A; ou, alternativamente, (ii) o varejista C poderia ter 

consciência de que a informação fora passada pelo fornecedor B com o consentimento do 

varejista A. 

 
                                                           
103 “The OFT considers that it would be contrary to the commercial reality of the situation to seek to split the 

behavior into a series of bilateral concerted practices where the evidence demonstrates that information has 

been exchanged not merely bilaterally but multilaterally through intermediaries” (Case 1188/1/1/11, Tesco v 

Office of Fair Trading [2012] CAT 31. p. 214). 
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Assim, tem-se que o caso Dairy não apenas confirma entendimentos anteriores das 

autoridades do Reino Unido sobre a ilicitude da troca indireta de informações em 

determinadas circunstâncias, mas também traz detalhes sobre como ela será avaliada e qual o 

padrão de prova esperado pela autoridade. 

2.2.2. Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos possuem vasta experiência na análise de condutas envolvendo a 

troca indireta de informações entre concorrentes. Diversos casos foram analisados sob essa 

ótica, sendo que o mais antigo deles data de 1939 e é ainda hoje referência nas análises feitas 

pelas cortes. 

Se de início as autoridades e tribunais norte-americanos pareciam notar a existência 

de um problema, mas sem trazer à tona suas particularidades, a jurisprudência foi sendo 

aprimorada até chegar ao elevado grau de complexidade dos casos mais recentes. 

Nesse sentido, as nuances envolvendo uma conduta que é naturalmente vertical e 

horizontal ao mesmo tempo passaram a ficar mais nítidas nas decisões, que estabeleceram 

critérios extremamente relevantes não apenas para definir as responsabilidades de cada agente 

envolvido, mas até mesmo para entender se a conduta seria um ilícito concorrencial. 

A análise dos casos norte-americanos no presente trabalho não é exaustiva, mas 

procura trazer os principais precedentes que contribuíram para a jurisprudência norte-

americana sobre o tema. Nesse sentido, é possível dividir a análise apresentada em dois 

momentos. O primeiro envolve precedentes julgados pela Suprema Corte norte-americana 

(Interstate Circuit, Klor’s, Parke, Davis e General Motors), que foram responsáveis por 

permitir que se conclua pela existência de um cartel a partir de um conjunto de relações 

verticais. Nas palavras de Barak Orbach, as decisões da Suprema Corte indicam que a análise 

não deve ser das relações verticais em si, mas sim do conjunto de comunicações e 

circunstâncias que podem levar a um cartel104. 

 
                                                           
104 “These decisions permit inference of a per se unlawful horizontal agreement from an arrangement of vertical 

relationships. With the exception of Klor’s – a decision that is somewhat perplexing – the decisions 

emphasize that it is not the vertical relationships themselves but the totality of the communication and 

circumstances that may provide circumstantial evidence (namely, the plus factors) proving a conspiracy” 

(ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 8. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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O segundo momento envolve casos mais recentes, que, muito embora não tenham 

chegado à Suprema Corte, utilizaram os precedentes dela para aprofundar a análise dos cartéis 

hub-and-spoke. Tais casos (Toys’R’Us, Apple e Guitar Center) são também relevantes para a 

difusão do tema no meio jurídico, uma vez que tratam expressamente dos requisitos para que 

seja identificado um cartel hub-and-spoke. 

Nesse sentido, é apresentada a seguir uma breve explicação dos principais pontos, 

identificando, em cada um, seu papel dentro da evolução da jurisprudência norte-americana.  

2.2.2.1. Interstate Circuit, Inc. v. United States 

O primeiro caso norte-americano que costuma ser associado a um cartel hub-and-

spoke é o Interstate Circuit, Inc. v. United States 306 U.S. 208 (1939). Muito embora o caso 

não utilize a expressão hub-and-spoke, ou mesmo de troca de informações indireta entre 

concorrentes, sua decisão serviu de base para justificar todas as demais condenações 

envolvendo cartéis hub-and-spoke nos Estados Unidos. 

O caso cuida de uma investigação de cartel envolvendo oito distribuidores de 

filmes (que eram responsáveis pela distribuição de aproximadamente 75% dos principais 

filmes exibidos nos Estados Unidos) e duas empresas donas de cinemas nos estados do Texas 

e do Novo México, nos Estados Unidos (Interstate Cicuit, Inc. e Texas Consolidated Theaters, 

Inc.).  

À época, alguns cinemas recebiam licenças para serem os primeiros a exibir novos 

filmes (tais cinemas eram chamados de first-run theaters), sendo que apenas após seriam 

exibidos em outros cinemas (os chamados subsequent-run theaters), normalmente a preços 

inferiores de admissão.  

A representada Interstate Circuit operava 43 first-run theaters em seis cidades do 

Texas, sendo monopolista nesse segmento de cinemas em tais cidades. Ela operava, ainda, 22 

subsequent-run theaters em tais cidades, sendo que nesse segmento ela enfrentava a 

concorrência de outros cinemas. Na maior parte de seus first-run theaters, a Interstate Circuit 

cobrava o valor de 40 centavos de dólar pelo melhor assento para adultos. 

Já a representada Texas Consolidated operava 66 cinemas, alguns first-run theaters 

e outros subsequent-run theaters, em diversas cidades nos estados do Texas e do Novo 
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México. A Texas Consolidated não operava cinemas nas seis cidades em que a Interstate 

Circuit operava. Ambas as empresas dominavam a exibição de filmes em suas cidades de 

atuação105. 

Incomodados com a concorrência oferecida pelos subsequent-run theaters, em 11 

de julho de 1934, representante da Insterstate Circuit e da Texas Consolidated enviou para 

cada um dos oito distribuidores uma carta em que pedia a concordância com duas demandas 

que estavam sendo impostas como condição para que os filmes continuassem a ser exibidos 

em seus cinemas a um preço de admissão de 40 centavos ou mais. Importante ressaltar que 

cada carta continha o endereço de todos os distribuidores para os quais ela também fora 

enviada. 

A primeira demanda exigida previa que, quando os distribuidores vendessem seus 

filmes para subsequent-run theaters, eles jamais poderiam ser exibidos, a qualquer tempo e 

em qualquer cinema, a um preço de admissão inferior a 25 centavos para adultos no período 

noturno. 

A segunda demanda exigia que os filmes considerados “A”, exibidos no horário 

noturno a um preço de admissão de 40 centavos ou mais, jamais poderiam ser exibidos em 

conjunto com outro filme. 

Muito embora apenas dois distribuidores tenham incorporado as exigências em 

seus acordos com a Interstate Circuit e a Texas Consolidated, as evidências demonstram que 

todas as distribuidoras aderiram às exigências (ainda que não contratualmente). 

A corte de primeira instância norte-americana concluiu, portanto, que os 

distribuidores acordaram entre si e tomaram ações uniformes a partir das propostas da 

Interstate Circuit e da Texas Consolidated, bem como acordaram e conspiraram entre si e com 

a Interstate Circuit e a Texas Consolidated para impor restrições a todos os subsequent-run 

theaters em Dallas, Fort Worth, Houston e San Antonio106. 

 
                                                           
105 Segundo da decisão da Suprema Corte norte-americana, “That Interstate and Texas Consolidated dominate 

motion picture business in the cities where their theaters are located is indicated by the fact that, at the time 

of the contracts in question, Interstate and Texas Consolidated each contributed more than 74 percent of all 

the license fees paid by the motion Picture theaters in their respective territories to the distributor appellants” 

(Interstate Circuit, Inc. v. United States 306 U.S. 208 (1939). p. 4). 
106 “The trial court found that the distributor appellants agreed and conspired among themselves to take uniform 

action upon the proposals made by Interstate, and that they agreed and conspired with each other and with 
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É importante destacar que a decisão da corte de primeira instância não foi baseada 

em uma prova direta de acordo entre os concorrentes, mas sim em uma inferência a partir, 

principalmente, (i) da natureza das propostas feitas em nome da Interstate Circuit e da Texas 

Consolidated, bem como da maneira como essas propostas foram feitas; e (ii) da substancial 

unanimidade de ação pelos distribuidores após as propostas.  

Essa decisão tomada pela corte de primeira instância foi ratificada pela Suprema 

Corte norte-americana. Segundo a Suprema Corte, o fato de a carta enviada pela Interstate 

Circuit e pela Texas Consolidated conter o nome das oito distribuidoras permitiu que cada 

uma soubesse que as demais estavam cientes da proposta107.  

De fato, caso fossem colocadas em prática, as demandas apresentadas na carta 

trariam um aumento na receita das distribuidoras. Segundo a Suprema Corte, portanto, havia 

“fortes razões para uma ação concertada, sendo que Interstate Circuit e Texas Consolidated 

tomaram vantagem dessa situação ao apresentar suas demandas para todas as distribuidoras 

em um único documento”108. 

Havia, portanto, um comportamento coordenado que não foi possível ser explicado 

por outro motivo além de um ilícito concorrencial, organizado por Interstate Circuit e Texas 

Consolidated109, mas aceito pelas distribuidoras. Além disso, cada distribuidora estava ciente 

de que seus concorrentes receberam o mesmo “convite” e que a cooperação seria essencial 

 
                                                           

Interstate to impose the demanded restrictions upon all subsequent-run exhibitors in Dallas, Fort Worth, 

Houston, and San Antonio; that they carried out the agreement by imposing the restrictions upon their 

subsequent-run licensees in those cities, causing some of them to increase their admission price to 25 cents, 

either generally or when restricted pictures were shown, and to abandon double-billing of all such pictures, 

and causing the other subsequent-run exhibitors, who were either unable or unwilling to accept the 

restrictions, to be deprived of any opportunity to exhibit the restricted pictures, which were the best and most 

popular of all new feature pictures; that the effect of the restrictions upon ‘low income members of the 

community’ patronizing the theaters of these exhibitors was to withhold from them altogether the ‘best 

entertainment furnished by the motion picture industry’, and that the restrictions operated to increase the 

income of the distributors and of Interstate and to deflect attendance from later-run exhibitors who yielded to 

the restrictions to the first-run theaters of Interstate” (Interstate Circuit, Inc. v. United States 306 U.S. 208 

(1939). p. 6). 
107 Vale ressaltar que a Suprema Corte analisou ainda questões envolvendo os contratos de copyright entre as 

empresas representadas. Tendo em vista que esse argumento foge ao tema em discussão neste trabalho, além 

de não ter sido aceito pela Suprema Corte, opta-se por não aprofundar nesse aspecto da discussão. 
108 “There was therefore strong motive for concerted action, full advantage of which was taken by Interstate and 

Consolidated in presenting their demands to all in a single document” (Interstate Circuit, Inc. v. United 

States 306 U.S. 208 (1939). p. 8). 
109 “It taxes credulity to believe that the several distributors would, in the circumstances, have accepted and put 

into operation with substantial unanimity such far-reaching changes in their business methods without some 

understanding that all were to join, and we reject as beyond the range of probability that it was the result of 

mere chance” (Interstate Circuit, Inc. v. United States 306 U.S. 208 (1939). p. 8). 
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para o sucesso da conduta110, o que contribuiu para o entendimento de que elas fizeram parte 

do ilícito. 

O aspecto mais relevante e interessante desse caso para os fins deste trabalho, 

portanto, envolve o entendimento, pela maioria da Suprema Corte norte-americana, da 

existência de colusão entre concorrentes sem que houvesse a comprovação de contato direto 

entre eles. O que houve, em verdade, foi um ilícito concorrencial entre agentes localizados no 

mesmo elo da cadeia (distribuidores) organizado por meio de agentes atuantes no mercado a 

jusante (operadores de cinemas). 

Dois foram, portanto, os fatos que justificaram o entendimento da Suprema Corte 

no sentido da existência de um ilícito concorrencial. Primeiro, a conduta dos operadores de 

cinema de enviarem cartas aos distribuidores propondo uma conduta ilícita, deixando claro 

que todos os concorrentes estariam recebendo aquela correspondência. Os operadores 

funcionaram, nesse sentido, como um polo indireto de troca de informações entre os 

concorrentes, que não precisaram entrar em contato com os demais para organizar a conduta 

ilícita – a própria correspondência bastou para que eles soubessem que os demais estariam 

envolvidos. 

Em segundo lugar, a ação coordenada dos distribuidores, que aceitaram o “convite” 

para participar da conduta ilícita, sabendo que seus concorrentes também teriam recebido o 

mesmo convite. Nesse ponto, é importante compreender que para os distribuidores a conduta 

apenas faria sentido se seus principais concorrentes também a adotassem, já que os second-

run theaters poderiam passar a exibir filmes de distribuidoras que não estavam no acordo. 

Assim, a ação coordenada era importante, senão essencial, para o sucesso da conduta. 

Trata-se, portanto, de um caso paradigmático, que serviu como parâmetro para 

todos os demais casos norte-americanos associados a cartéis hub-and-spoke. O entendimento 

da Suprema Corte de que a troca indireta de informações configuraria uma conduta 

 
                                                           
110 “It was enough that, knowing that concerted action was contemplated and invited, the distributors gave their 

adherence to the scheme and participated in it. Each distributor was advised that the others were asked to 

participate; each knew that cooperation was essential to successful operation of the plan. They knew that the 

plan, if carried out, would result in a restraint of commerce, which, we will presently point out, was 

unreasonable within the meaning of the Sherman Act, and, knowing it, all participated in the plan. The 

evidence is persuasive that each distributor early became aware that the others had joined. With that 

knowledge, they renewed the arrangement and carried it into effect for the two successive years” (Interstate 

Circuit, Inc. v. United States 306 U.S. 208 (1939). p. 10). 
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anticompetitiva – um cartel – é essencial para os julgamentos posteriores, que naturalmente 

foram refinando esse entendimento. 

2.2.2.2. Klor’s, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc 

Duas décadas após o julgamento do caso Interstate Circuit, a Suprema Corte norte-

americana teve a oportunidade de novamente debruçar-se sobre o assunto da troca indireta de 

informações entre concorrentes no caso Klor’s, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc. 

O caso teve início com alegação da Klor’s, que operava uma rede de lojas que 

vendiam rádios, televisores, refrigeradores, bem como outros equipamentos domésticos. 

Segundo a denunciante, a representada, Broadway-Hale, que operava uma rede de lojas de 

departamento, utilizou sua posição de mercado para conspirar com fabricantes e distribuidores 

para não vender produtos à Klor’s ou vendê-los a preços discriminatórios e em condições 

altamente desfavoráveis. A denunciante alegou, portanto, violação do Sherman Act, exigindo 

reparação de danos. 

Em primeira instância, o caso tramitou em julgamento sumário, uma vez que não 

foi identificado dano à concorrência, já que a Klor’s era apenas uma das diversas lojas que 

atuavam no mercado. Em verdade, não foi demonstrada, no julgamento de primeira instância, 

a eventual participação dos fabricantes e distribuidores em uma conduta coordenada maior. 

Esse julgamento, contudo, foi revertido pela Suprema Corte norte-americana, que 

entendeu o caso como sendo um exemplo de boicote conjunto, o que não é aceito pela 

legislação de defesa da concorrência norte-americana. Nesse sentido, a conduta foi vista não 

como diversos acordos entre a Broadway-Hale e seus fornecedores, mas sim como uma 

combinação maior, envolvendo fabricantes, distribuidores e uma varejista111. 

Muito embora a decisão da Suprema Corte tenha sido muito mais simples que a 

decisão tomada no caso Interstate Circuit (uma vez que remeteu o caso novamente à primeira 

 
                                                           
111 “This is not a case of a single trader refusing to deal with another, nor even of a manufacturer and a dealer 

agreeing to an exclusive distributorship. Alleged in this complaint is a wide combination consisting of 

manufacturers, distributors, and a retailer. This combination takes from Klor's its freedom to buy appliances 

in an open competitive market, and drives it out of business as a dealer in the defendants’ products. It 

deprives the manufacturers and distributors of their freedom to sell to Klor's at the same prices and 

conditions made available to Broadway-Hale, and, in some instances, forbids them from selling to it on any 

terms whatsoever” (Klor’s, Inc. v. BroadwayHale Stores, Inc. 359 U.S. 207 (1959). p. 5). 
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instância), sem ter analisado as razões pelas quais as empresas representadas poderiam ser 

entendidas como parte de uma mesma conduta anticompetitiva112, trata-se de decisão 

interessante e polêmica dentro da jurisprudência norte-americana. 

Em verdade, a Suprema Corte, no caso Klor’s, não foi capaz de demonstrar o 

acordo entre os concorrentes que dá sustentação a um cartel hub-and-spoke. É nítida a 

existência de uma série de acordos verticais, mas eles, por si só, não seriam suficientes para 

configurar um cartel entre os concorrentes. A conduta analisada em Klor’s estaria, portanto, 

muito mais próxima do que a doutrina americana vem chamando de rimless wheel, ou seja, 

não haveria a demonstração do acordo que daria “liga” a toda a conduta horizontal. Assim, se 

fosse julgado atualmente, o caso Klor’s possivelmente não seria considerado um ilícito – ou 

ao menos não a partir de uma análise per se113. 

2.2.2.3. United States v. Parke, Davis & Co. 

Pouco após o julgamento do caso Klor’s, a Suprema Corte novamente analisou um 

caso envolvendo cartéis hub-and-spoke – trata-se do caso United States v. Parke, Davis & Co. 

Nessa oportunidade, contudo, a Suprema Corte trouxe mais detalhes sobre seu entendimento 

em relação à configuração do ilícito concorrencial. 

A Parke, Davis & Co. era uma empresa farmacêutica que produzia mais de 600 

produtos fármacos comercializados por meio de atacadistas e varejistas farmacêuticas. Pouco 

antes do ano de 1956, a Parke Davis anunciou a seus atacadistas e varejistas a sugestão de um 

preço mínimo de revenda em seu catálogo. O catálogo destacava que a Parke Davis iria 

negociar exclusivamente com aqueles que respeitassem a sugestão.  

 
                                                           
112 Como afirma Priscila Brolio Gonçalves, ao fazer referência ao caso Klor’s, “A prática foi condenada 

independentemente de seus efeitos sobre o mercado, ou seja, não foi levado em consideração o fato de 

existirem outras lojas na região, comercializando o mesmo tipo de produtos, e o grau de fechamento gerado, 

de modo que os consumidores não seriam prejudicados com o boicote, apenas a empresa Klor’s”. 

GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito 

concorrencial brasileiro. 2008. 341 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2008. p. 198. 
113 Nesse mesmo sentido, afirma Barak Orbach: “The Court inferred conspiracy in Klor’s when the defendants 

for their own reasons did not challenge the allegations and instead only argued that their conduct did not 

cause harm to competition. The allegations themselves depicted an ambiguous pattern of a set of vertical 

restraints organized by a single firm, which resulted in parallel conduct. In essence, this arrangement is 

equivalent to a rimless wheel conspiracy. Modern courts are unlikely to apply this inference standard” 

(ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 7. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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Ademais, de modo a garantir que os varejistas que não adquiriam produtos 

diretamente da Parke Davis também respeitariam o preço mínimo de revenda, a Parke Davis 

informou aos atacadistas que aqueles que negociassem com revendedores que não 

respeitassem o preço sugerido também seriam cortados. Importante destacar que a Parke 

Davis conversou com cada atacadista individualmente, porém informando que seus 

concorrentes também seriam informados dessa política. Todos os atacadistas concordaram em 

prosseguir com essa política114. O mesmo foi feito com relação aos varejistas, que foram 

avisados de que seus concorrentes receberiam as mesmas orientações. 

Na sequência, todos os varejistas que não seguiram o preço sugerido foram 

cortados das vendas da Parke Davis, seja pela própria empresa, seja pelos atacadistas. Ainda 

assim, diversas reclamações de varejistas surgiram, informando que seus concorrentes não 

estariam respeitando os preços definidos. Em cada situação, a Parke Davis entrava em contato 

com o varejista para relembrá-lo das regras e acordar pela manutenção do preço sugerido. 

Em resumo, a Parke Davis não apenas (i) informou os atacadistas e varejistas de 

sua política de sugestão de preço de revenda; mas também (ii) informou a todos que seus 

concorrentes estariam recebendo as mesmas orientações; e (iii) fiscalizou e administrou 

conflitos entre os concorrentes para que todos estivessem sob as mesmas condições. 

Em determinado momento, houve importante discussão envolvendo reclamação da 

Dart Drug, uma das varejistas que revendiam produtos Parke Davis e que foi cortada ao 

vender os produtos abaixo do preço combinado. A Dart Drug então procurou a Parke Davis 

para informar que determinados varejistas estariam anunciando produtos Parke Davis a preços 

inferiores ao sugerido, o que seria discriminatório a ela.  

De modo a resolver o impasse, a Parke Davis concluiu que ao menos o anúncio de 

produtos a preço abaixo do valor sugerido seria proibido. Segundo a empresa, isso teria como 

efeito diminuir o número de varejistas dissonantes, uma vez que evitaria uma reação em 

cadeia. Para que pudesse colocar essa política em prática, a Parke Davis procurou 

 
                                                           
114 “In order to insure that retailers who did not comply would be cut off from sources of supply, representatives 

of Parke Davis visited the wholesalers and told them, in effect, that not only would Parke Davis refuse to sell 

to wholesalers who did not adhere to the policy announced in its catalogue, but also that it would refuse to 

sell to wholesalers who sold Parke Davis products to retailers who did not observe the suggested minimum 

retail prices. Each wholesaler was interviewed individually, but each was informed that his competitors were 

also being apprised of this. The wholesalers, without exception, indicated a willingness to go along” (United 

States v. Parke, Davis & Co. 362 U.S. 29 (1960). p. 4). 
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representante da Dart Drug e, após seu consentimento, procurou representante dos demais 

varejistas, que foram informados sobre a concordância da Dart Drug e, então, também 

assentiram com a política. 

Eventualmente, com o início da investigação antitruste pelo Departamento de 

Justiça norte-americano, a Parke Davis cessou a promoção dos preços de revenda sugeridos. 

A corte de primeira instância, contudo, não concluiu pela existência de uma 

violação ao Sherman Act, uma vez que a conduta investigada na verdade envolveria uma série 

de ações unilaterais admitidas pela lei de acordo com o precedente United States v. Colgate & 

Co115. Segundo a corte, não haveria intenção de criar ou manter um monopólio, sendo 

meramente uma questão privada entre as partes, sobre a qual o Sherman Act não deveria 

incidir. 

A Suprema Corte, contudo, discordou dessa posição, entendendo a conduta como 

parte de uma combinação maior, coordenada entre as empresas concorrentes. Nesse sentido, a 

Suprema Corte ressalta que, no caso envolvendo a discussão com a Dart Drug, a Parke Davis 

não apenas tomou sua decisão e informou aos varejistas, mas inicialmente discutiu com a Dart 

Drug e apenas após sua concordância a Park Davis procurou as demais varejistas, utilizando a 

concordância da Dart Drug como incentivo para que as demais também concordassem. 

Apenas quando todas concordaram, a Park Davis retomou as vendas para essas varejistas. 

Segundo a Suprema Corte, “foi apenas por trazer substancial unanimidade entre os 

concorrentes que a Parke Davis conseguiu aderência à sua política”116.  

Além disso, a Suprema Corte entendeu que as ações da Park Davis foram além do 

mero anúncio de uma política de preços e recusa de contratar, uma vez que a empresa 

empregou outros meios para fazer com que sua política fosse seguida, como facilitar a 

coordenação entre concorrentes varejistas e atacadistas. 

 
                                                           
115 O caso United States v. Colgate & Co é um importante precedente na jurisprudência norte-americana, 

criando uma exceção à regra de violação per se à legislação antitruste de fixação de preço de revenda. 

Segundo o precedente, uma empresa não pode ameaçar distribuidores que cobrem menos que o preço 

sugerido, mas essa empresa é autorizada a simplesmente não negociar com essas empresas. O precedente 

autoriza, assim, fornecedores a decidirem com quem eles querem fazer negócios, ainda que o critério para 

isso seja a determinação de um preço mínimo de revenda. 
116 Do original: “It was only by actively bringing about substantial unanimity among the competitors that Parke 

Davis was able to gain adherence to its policy” (United States v. Parke, Davis & Co. 362 U.S. 29 (1960). p. 

15). 
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Em suma, o caso é mais um passo relevante na jurisprudência norte-americana, na 

medida em que não apenas reforça o entendimento já trazido por casos anteriores, mas 

reforma decisão de primeira instância que tratou o caso como uma série de condutas verticais 

para entendê-la como uma única prática coordenada entre concorrentes que fora organizada 

por um agente em outro elo da cadeia.  

2.2.2.4. United States v. General Motors Corp. 

Vale ainda tratar de um último caso julgado pela Suprema Corte sobre o tema, em 

1966: United States v. General Motors Corp. 384 U.S. 127 (1966). 

À época, veículos Chevrolet eram normalmente comercializados por revendedores 

que operavam sob o formato de franquias da marca. Esses revendedores adquiriam veículos 

diretamente da fabricante e depois revendiam ao público. Muito embora essa relação entre 

fabricante e revendedor fosse disciplinada em contrato, não havia qualquer restrição ou 

definição sobre para quem o revendedor poderia vender ou mesmo sobre o território em que 

ele poderia atuar117. 

No final da década de 1950, contudo, as chamadas “discount houses”, que 

comercializavam bens de consumo a um preço reduzido na área de Los Angeles, passaram a 

comercializar também veículos novos a preços com desconto. Essas “casas de desconto” 

adquiriam veículos de revendedores franqueados da Chevrolet mais distantes, sem autorização 

da fabricante. Alguns estabelecimentos ofereciam, ainda, a possibilidade de trocar o carro 

usado por um novo e a opção de financiar o veículo novo. 

Incomodados com a concorrência das “casas de desconto”, os revendedores 

Chevrolet procuraram a fabricante solicitando auxílio para coibir a revenda por esse novo 

canal. A fabricante então passou a entrar em contato com os revendedores para que eles 

abandonassem as vendas para as “casas de desconto”. 

 
                                                           
117 “Chevrolets are ordinarily distributed by dealers operating under a franchise from General Motors. The 

dealers purchase the cars from the manufacturer, and then retail them to the public. The relationship between 

manufacturer and dealer is incorporated in a comprehensive uniform Dealer Selling agreement. This 

agreement does not restrict or define those to whom the dealer may sell. Nor are there limitations as to the 

territory within which the dealer may sell” (United States v. General Motors Corp. 384 U.S. 127 (1966). p. 

4). 
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Após a concordância de todos, foi estruturado um sistema de monitoramento que 

contou com o apoio da própria Chevrolet, dos revendedores e de associações de revendedores, 

inclusive com a contratação de um investigador particular para tentar adquirir veículos 

Chevrolet nas “casas de desconto”.  

A corte de primeira instância, à semelhança do que foi feito no caso Parke Davis, 

entendeu pela não existência de um ilícito concorrencial. Segundo a corte, cada representado 

agiu para promover o seu próprio interesse, sendo que a General Motors, assim como as 

associações e seus membros, tem o legítimo interesse em assegurar a proteção do sistema de 

franquia. Havia, na opinião da corte, um interesse em coibir free-riders, ou o comportamento 

oportunista. Além disso, segundo a corte, as partes não entraram em um acordo entre si, muito 

embora tenham agido de forma paralela118. 

Não obstante a decisão de primeira instância, a Suprema Corte norte-americana 

decidiu pela existência de um ilícito concorrencial. Segundo a Suprema Corte, o fato de cada 

parte atuar em seu próprio interesse não é relevante para a verificação de uma violação ao 

Sherman Act. Além disso, menciona que está amplamente reconhecido na jurisprudência 

norte-americana que não há necessidade de comprovação de um acordo explícito entre 

concorrentes para que haja um ilícito, especialmente quando há ações conjuntas e 

colaborativas para o início e execução da conduta. 

Não haveria que se falar, portanto, em uma série de ações individuais e autônomas, 

mas sim em uma ação conjunta tanto para trazer a General Motors à conduta como também 

para monitorar o seu cumprimento. Dessa forma, a conduta apenas faria sentido se todos os 

revendedores aceitassem os termos, o que foi buscado pela General Motors. 

Assim, “não deve haver dúvida de que o efeito da combinação ou conspiração foi o 

de restringir o comércio nos termos do Sherman Act. A eliminação das casas de desconto de 

 
                                                           
118 “The trial court attempted to justify its conclusion on the following reasoning: That each defendant and 

alleged co-conspirator acted to promote its own self-interest; that General Motors, as well as the defendant 

associations and their members, has a lawful interest in securing compliance with the ‘location clause’ and in 

thus protecting the franchise system of distributing automobiles-business arrangements which the court 

deemed lawful and proper; and that in seeking to vindicate these interests the defendants and their alleged 

co-conspirators entered into no ‘agreements’ among themselves, although they may have engaged in 

‘parallel action’” (United States v. General Motors Corp. 384 U.S. 127 (1966). p. 11). 
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acessarem o mercado por meio de ação concertada configura uma violação per se do Sherman 

Act”119. 

Feito esse breve relato do caso, nota-se que mais uma vez a Suprema Corte 

reafirma sua posição, já destacada em casos anteriores, no sentido de que condutas 

envolvendo a troca indireta de informações não devem ser entendidas como meras relações 

verticais, mas sim como parte de uma coordenação entre concorrentes, facilitada por outro 

agente econômico. 

Muito embora as partes envolvidas em todos os casos analisados tenham tentado 

trazer uma roupagem de acordo privado, resta nítida a posição da Suprema Corte, ao reformar 

duas decisões de cortes de primeira instância, de que essas condutas devem ser analisadas 

como um cartel, sendo um ilícito per se à legislação de defesa da concorrência. Esse 

entendimento da conduta como um ilícito per se é ainda reforçado no caso General Motors, 

uma vez que a Suprema Corte sequer considerou o problema de free-riding como uma 

justificativa para a conduta (o que poderia levar a uma conclusão diferente caso a conduta 

fosse analisada pela regra da razão). 

Vale ressaltar que tanto o caso General Motors como os casos Parke Davis, Klor’s 

e Interstate Circuit representaram importantes decisões da Suprema Corte norte-americana na 

evolução do tema dos cartéis hub-and-spoke e da troca indireta de informações. Muito embora 

nenhuma dessas decisões tenha mencionado tais termos ou classificado as condutas 

condenadas dessa forma, foram um importante passo para que decisões posteriores pudessem 

trazer mais clareza ao assunto. 

2.2.2.5. Toys’R’Us v. Federal Trade Commission  

Foi apenas em agosto de 2000 que as cortes norte-americanas julgaram o caso que 

acabou por tornar-se referência em cartéis hub-and-spoke nos Estados Unidos. Trata-se do 

caso Toys’R’Us v. Federal Trade Commission. Muito embora não tenha sido julgado pela 

 
                                                           
119 “There can be no doubt that the effect of the combination or conspiracy here was to restrain trade and 

commerce within the meaning of the Sherman Act. Elimination, by joint collaborative action, of discounters 

from access to the market is a per se violation of the Act” (United States v. General Motors Corp. 384 U.S. 

127 (1966). p. 13). 
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Suprema Corte, é considerado por muitos o primeiro caso em que os tribunais americanos 

analisaram a conduta de forma ampla e detalhada. 

A investigação envolveu a rede varejista de brinquedos Toys’R’Us, uma das 

principais empresas atuantes no mercado de brinquedos dos Estados Unidos. Segundo a 

Federal Trade Commission, a Toys’R’Us era responsável pela venda de aproximadamente 

20% de todos os brinquedos vendidos nos Estados Unidos, sendo que em algumas regiões 

metropolitanas essa participação subia para 35%, podendo chegar a até 49%. 

Além da Toys’R’Us, eram representadas no processo também as principais 

fabricantes de brinquedos dos Estados Unidos, inclusive Hasbro e Mattel, as maiores 

empresas do mercado. Naturalmente, a Toys’R’Us era um importante cliente dos fabricantes 

de brinquedos, adquirindo aproximadamente 30% da produção das grandes e tradicionais 

fabricantes. 

No mercado varejista, a Toys’R’Us enfrentava a concorrência principalmente de 

lojas de brinquedo tradicionais (que vendiam produtos normalmente de 40% a 50% acima do 

seu preço de custo) e de grandes varejistas/supermercados (que vendiam produtos 

normalmente com uma margem de 22% sobre o preço de custo).  

Nenhum desses concorrentes, contudo, despertava grande preocupação da 

Toys’R’Us, uma vez que as lojas de brinquedo tradicionais vendiam a preços muito 

superiores (para referência, os brinquedos eram vendidos na Toys’R’Us com uma margem de 

aproximadamente 30%) e os grandes varejistas/supermercados não ofereciam a mesma 

variedade oferecida pela Toys’R’Us, além de seus preços não serem muito distintos. 

Não obstante, essa situação foi alterada com o crescimento dos chamados 

warehouse clubs, ou clube de compras, como Costco e Pace. Essas empresas vendiam 

brinquedos a uma margem muito inferior àquela praticada por seus concorrentes (em média 

9% sobre o preço de custo). Isso era possível uma vez que esses clubes cobravam uma taxa 

anual de seus clientes – e apenas os membros poderiam fazer compras em suas lojas. 

Além disso, os clubes de compra valorizam os preços mais do que a experiência 

dos consumidores. Assim, enquanto as lojas Toys’R’Us eram repletas de atrativos para os 

clientes, como demonstrações dos brinquedos, os clubes de compra são armazéns de compra 

simples sem nenhum diferencial que possa atrair os clientes – além, é claro, do menor preço. 
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Naturalmente, os clubes de compra passaram a incomodar a Toys’R’Us, que viu 

ameaçada a sua imagem de varejista de brinquedos a preços baixos. Dessa forma, ela decidiu 

procurar alguns de seus fornecedores, inclusive as principais fabricantes de brinquedos, como 

Mattel, Hasbro e Fisher Price, para informá-las da nova política que seria adotada pela 

varejista. 

Assim, um representante da Toys’R’Us procurou individualmente cada fabricante e 

informou sobre a nova política da empresa, que determinava (i) que os clubes de compra não 

poderiam oferecer produtos novos ou promovidos a menos que oferecessem a linha completa; 

(ii) todos os produtos especiais ou exclusivos a serem vendidos em clubes de compra 

deveriam ser oferecidos antecipadamente para a Toys’R’Us; (iii) produtos mais antigos e 

básicos deveriam ser oferecidos em embalagens especiais; (iv) produtos de liquidação eram 

permitidos desde que a Toys’R’Us tivesse a oportunidade de adquiri-los primeiro; e (v) não 

deveria haver qualquer discussão sobre preços. 

Seguiu-se então uma série de negociações com os fabricantes (negociações essas 

que ocorreram individualmente entre a Toys’R’Us e cada fabricante) até que se chegasse a um 

acordo no sentido de que cada fabricante apenas venderia a clubes de compra produtos 

altamente diferenciados, que não seriam oferecidos a qualquer outro varejista. Com essa 

estratégia, de acordo com a Federal Trade Commission, a Toys’R’Us procurou eliminar a 

ameaça dos clubes de compra ao privá-los de propagandas e obrigando os clientes a 

comprarem produtos que não queriam, impedindo-os, ainda, de comparar preços com os 

produtos ofertados pela Toys’R’Us, uma vez que não seriam comparáveis120.  

Não obstante, é natural que as fabricantes de brinquedos ficassem receosas com a 

nova situação, uma vez que estariam abrindo mão de um novo e importante canal de vendas 

para seus produtos. Além disso, as fabricantes sabiam que, se suas concorrentes continuassem 

as vendas em clubes de compra, elas ganhariam mercado. Percebendo essa situação, a 

Toys’R’Us passou a uniformizar a conduta dos fabricantes, garantindo que todos os 

 
                                                           
120 “Through its announced policy and the related agreements discussed below, TRU sought to eliminate the 

competitive threat the clubs posed by denying them merchandise, forcing the clubs’ customers to buy 

products they did not want, and frustrating customers’ ability to make direct price comparisons of club prices 

and TRU prices” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC (TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). Opinion of the 

Commission. p. 14). 
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concorrentes seguiriam a nova política. Os fabricantes aceitaram participar, na condição de 

que seus concorrentes também o fizessem121. 

Documentos obtidos pela Federal Trade Commission demonstraram que, antes da 

aproximação da Toys’R’Us, os fabricantes pretendiam expandir, e não limitar, as vendas para 

os clubes de compra – até mesmo como uma forma de diminuir a dependência que eles 

tinham da Toys’R’Us. Assim, a súbita adoção de medidas que limitavam o acesso a esse canal 

parece ir de encontro ao que seria racionalmente esperado dos agentes econômicos. 

Vale ressaltar ainda que foi organizado pela Toys’R’Us um monitoramento do 

cumprimento do acordo com os fabricantes. Assim, as próprias fabricantes, ao notarem algum 

descumprimento por parte de seus concorrentes, já informavam a Toys’R’Us, que era 

responsável por administrar a situação122. 

Em sua defesa, a Toys’R’Us alegou que seu acordo com os fabricantes seria uma 

forma de coibir o comportamento oportunista (free-rider) dos fabricantes de brinquedos, uma 

vez que a Toys’R’Us ofereceria uma série de serviços para os consumidores, como 

propagandas e um maior leque de produtos. No entanto, a Federal Trade Commission refutou 

esse argumento, demonstrando que, na verdade, os fabricantes ressarciam a varejista por esses 

custos. 

A Federal Trade Commission concluiu, ao fim, pela existência de uma conduta que 

seria um ilícito concorrencial per se, razão pela qual sequer haveria necessidade de 

demonstrar o poder de mercado das empresas envolvidas (ainda que ele nitidamente estivesse 

presente). Ainda que não fosse considerado um ilícito per se, também sob uma análise da 

regra da razão a conduta seria considerada um ilícito concorrencial.  

A Toys’R’Us então recorreu da decisão da Federal Trade Commission ao judiciário 

norte-americano, alegando, dentre outros pontos, que haveria uma confusão da comissão entre 

 
                                                           
121 “A Mattel executive said that it would not sell the clubs the same items it was selling to TRU, and that this 

decision was ‘based on the fact that competition would do the same’. A Hasbro executive said much the 

same thing: ‘because our competitors had agreed not to sell loaded (that is, promoted) product to the clubs, 

that we would go along with this’. TRU went so far as to assure individual manufacturers that no one would 

be singled out” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC (TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). p. 7). 
122 Segundo a Federal Trade Commission, “the toy companies participated in this exchange of complaints, 

which was frequent and continued over lengthy periods, effectively making their competitors’ compliance a 

part of their agreements with TRU” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC (TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). 

Opinion of the Commission. p. 33). 
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condutas horizontais e verticais, não havendo elementos suficientes para que fosse 

demonstrada a existência de uma conduta horizontal entre a varejista e os fabricantes de 

brinquedos, não havendo, consequentemente, que se falar em ilícito per se123.  

A Corte de Apelações norte-americana, contudo, concordou com a posição da 

Federal Trade Commission, inclusive fazendo referência ao caso Interstate Circuit, porém 

ressaltando que o caso da Toys’R’Us era ainda mais evidente quanto à existência de um 

acordo horizontal. Primeiro, porque a mudança de comportamento dos fabricantes de 

brinquedos era clara e representava uma alteração abrupta do que vinha sendo feito. Segundo, 

porque havia evidências de comunicação que não estavam presentes no caso Interstate Circuit 

– evidências essas que reforçavam que os fabricantes apenas tomariam tal decisão se seus 

concorrentes agissem da mesma forma, caso contrário a conduta não faria sentido e eles 

apenas perderiam mercado para os fabricantes que continuassem vendendo seus produtos em 

clubes de compra normalmente. 

Em resumo, o caso Toys’R’Us pode ser visto como o primeiro caso em que um 

cartel hub-and-spoke foi amplamente analisado pela Federal Trade Commission, cuja posição 

ainda foi ratificada pela Corte de Apelações norte-americana. A investigação realizada acabou 

por demonstrar que, por meio de uma série de acordos verticais, a Toys’R’Us acabou por 

organizar um acordo horizontal entre as fabricantes de brinquedos124. 

Nesse sentido, é essencial entender a posição da Toys’R’Us não apenas como 

organizadora e facilitadora da colusão, mas como ponto focal da conduta. Ao agir como um 

 
                                                           
123 “In TRU’s opinion, this record shows nothing more than a series of separate, similar vertical agreements 

between itself and various toys manufacturers. It believes that each manufacturer in its independent self-

interest had an incentive to limit sales to the clubs, because TRU’s policy provided strong unilateral 

incentives for the manufacturer to reduce its sales to the clubs. Why gain a few sales at the clubs, it asks, 

when it would have much more to gain by maintaining a good relationship with the 100-pound gorilla of the 

industry, TRU, and make far more sales?” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC (TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 

2000). p. 11). 
124 Novamente segundo a Federal Trade Commission, “The record demonstrates that TRU organized and 

enforced a horizontal agreement among its various suppliers. Despite TRU’s considerable market power, key 

toy manufacturers were unwilling to refuse to sell to or discriminate against the clubs unless they were 

assured that their competitors would do the same. To overcome that resistance, TRU gave initial assurances 

that rival toy manufacturers would commit to comparable sales programs; TRU representatives then acted as 

the central player in the middle of what might be called a hub-and-spoke conspiracy, shuttling commitments 

back and forth between toy manufacturers and helping to hammer out points of shared understanding; toy 

manufacturers’ commitments were carefully conditioned on comparable behavior by rivals; and, after the 

discriminatory program was in place, TRU and the toy manufacturers worked out a program to detect, bring 

back into line, and sometimes discipline, manufacturers that sold to the clubs” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC 

(TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). Opinion of the Commission. p. 50). 
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elo entre os concorrentes, ela acabou por funcionar como um polo de intercâmbio de 

informações sem que houvesse necessidade de contato direto entre as fabricantes. Há 

evidências de troca de compromissos entre os fabricantes, não necessariamente comunicações 

diretas entre eles, mas claramente por meio da Toys’R’Us como intermediária. 

A condenação surge, então, como decorrência de um contexto maior do que apenas 

os contratos verticais, considerando também (i) a falta de racionalidade da conduta – ou seja, 

não era do interesse das fabricantes agir dessa forma a menos que seus concorrentes também o 

fizessem; (ii) evidências de que a Toys’R’Us repassou informações entre as fabricantes para 

assegurar que todas agiriam da mesma forma; e (iii) um sistema de monitoramento que incluía 

os fabricantes de modo que cada um fiscalizasse seus concorrentes e reportasse infrações ao 

polo de intercâmbio de informações – a Toys’R’Us. 

É de suma importância concluir desse caso que a conduta de cartéis hub-and-spoke, 

formada a partir da troca indireta de informações, deve ser entendida como uma conduta 

única. A análise de cada contrato ou relação vertical isolada acabaria por não fornecer um 

panorama real da conduta125. 

2.2.2.6. United States v. Apple, Inc. 

Também conhecido como o “e-book case” (United States v. Apple, Inc.), a 

investigação envolvendo a Apple e cinco das principais editoras de livros norte-americanas 

foi também um importante passo no amadurecimento e consolidação dos cartéis hub-and-

spoke na jurisprudência norte-americana. 

Em 2009, com o iminente lançamento de seu novo produto, o iPad, a Apple 

desejava aproveitar a oportunidade para passar a comercializar e-books em seu novo tablet. À 

época, o mercado era dominado pela Amazon e seu aparelho Kindle. 

O modelo de negócios adotado pela Amazon era bem definido e similar ao adotado 

para livros impressos: os editores recomendavam um preço de venda digital à Amazon e 

 
                                                           
125 De acordo com a decisão da Federal Trade Commission, “an examination limited to each individual 

agreement in isolation (TRU agrees with Mattel, TRU agrees with Hasbro, TRU agrees with Tyco, etc.) 

would blind us to the true anticompetitive nature and effect of TRU’s course of conduct” (Toys’R’Us, Inc. v. 

FTC (TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). Opinion of the Commission. p. 86). 
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recebiam um valor de atacado para cada e-book vendido. Em contrapartida, a Amazon poderia 

vender os e-books e determinar o preço de varejo. 

Em geral, os editores sugeriam que a Amazon vendesse os livros a um valor 20% 

menor que o valor cobrado por livros impressos, uma vez que não haveria custos com 

impressão, armazenamento, envio etc. Em geral, essa política era seguida pela Amazon, 

exceto para aqueles livros que faziam parte dos best-sellers do The New York Times, para os 

quais a Amazon estipulou um valor fixo de US$ 9,99, que era ligeiramente inferior ao valor 

de atacado pago aos editores por cada livro. Tratava-se de um desconto claramente com a 

intenção de encorajar os consumidores a adquirirem a plataforma Kindle. 

As seis maiores editoras dos Estados Unidos, chamadas de Big Six (Hachette, 

HarperCollins, Macmillan, Penguin, Random House e Simon & Schuster) e que 

representavam mais de 90% dos títulos da lista de best-sellers do The New York Times, 

passaram a demonstrar certo incômodo com a política da Amazon, que representava uma 

ameaça à forma pela qual elas vinham fazendo negócios. De modo geral, a estratégia de 

preços da Amazon poderia incentivar clientes a adquirir menos livros impressos, além de 

aumentar o poder da Amazon, que no futuro poderia diminuir o valor de atacado pago às 

editoras ou passar a publicar livros diretamente com os autores. 

A investigação demonstrou que as editoras tinham uma relação bastante próxima e 

davam diversas indicações de que deveriam agir em conjunto. A corte distrital inclusive 

identificou que os presidentes das seis editoras mantinham jantares regulares em salas 

privadas de restaurantes em Nova York, sem advogados ou assistentes, para discutir os 

desafios enfrentados no setor. 

Muito embora os editores estivessem bastante descontentes com a política adotada 

pela Amazon, uma dificuldade que enfrentavam era como atingir o objetivo de aumentar os 

preços dos e-books, uma vez que era nítido que havia uma mudança na indústria e cada vez 

mais os consumidores prefeririam os livros digitais126. 

 
                                                           
126 Uma troca de correspondências entre um autor e um representante de uma editora, transcrita na decisão 

norte-americana, é bastante representativa da situação que as Big Six enfrentavam: “One author wrote to 

Sargent in December 2009 that the ‘old model has to change’ and that it would be better to ‘embrace e-

books’, publish them at the same time as the hardcovers, ‘and pray to God they both sell like crazy’. Sargent 

agreed, but expressed the hope that e-books could eventually be sold for between $12,95 and $14,95. ‘The 



86 
 

A resposta parecia chegar com a entrada da Apple no mercado, enfrentando a 

Amazon, que à época já detinha 90% do mercado de e-books. Com o lançamento do iPad se 

aproximando, a Apple teria que agir rápido para lançar sua iBookstore caso quisesse anunciar 

ambos os produtos simultaneamente (o que seria desejável, porém não essencial). Dessa 

forma, a Apple concentrou seus esforços nas Big Six e, a partir de pesquisas de mercado, 

identificou que os editores temiam que o modelo de negócios da Amazon pudesse modificar a 

indústria. 

Após uma série de negociações, a Apple sugeriu aos editores um modelo de 

agência, pelo qual, em vez de pagar aos editores um valor de atacado para cada livro vendido, 

os editores pagariam à Apple um percentual fixo de 30% para cada e-book vendido. Nesse 

modelo, os editores teriam liberdade para definir o preço a ser vendido. 

Para o modelo funcionar, contudo, os preços definidos deveriam ser competitivos. 

Assim, a Apple tinha dois problemas: o primeiro seria impor limites aos preços a serem 

definidos pelos editores (limites esses que naturalmente deveriam ser superiores ao preço 

cobrado pela Amazon, caso contrário não seria resolvido o problema dos editores) e o 

segundo seria garantir que a concorrência no nível do varejo de e-books deveria ser eliminada, 

ou seja, os editores deveriam mudar seu modelo para o modelo de agência com todas as 

varejistas, inclusive e, principalmente, a Amazon. 

O resultado, portanto, seria Apple e Amazon não competindo por preço no nível do 

varejo e os editores podendo estipular o preço que quisessem para e-books, dentro dos limites 

impostos, resolvendo o problema que eles vinham enfrentando com a Amazon. 

Finalmente, de modo a garantir que as editoras adotariam o mesmo modelo de 

agência com as demais varejistas, a Apple adotou cláusulas de nação mais favorecida em seus 

contratos, determinando que os preços dos e-books em outras plataformas nunca seriam 

inferiores ao preço na iBookstore. Isso naturalmente exigiria que as editoras mudassem os 

modelos de atacado, como da Amazon, para modelos de agência. 

É essencial notar o papel que a Apple teve nessa mudança de modelo. Apenas 

unidos os editores poderiam modificar o modelo de negócios da indústria dessa forma e a 

 
                                                           

question is’, he mused, ‘how to get there?’” (United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 

2015). p. 17). 
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Apple forneceu os subsídios necessários para que isso fosse feito. Em verdade, a Apple sabia 

que os contratos eram interessantes para os editores apenas se todos seguissem – caso 

contrário, os clientes prefeririam os livros mais baratos vendidos pela Amazon127. 

Além disso, a Apple teve papel fundamental em repassar informações entre os 

editores, uma vez que garantia que não seguiria no negócio a menos que tivesse o aval de 

cinco dos seis principais editores128. 

Nesse sentido, a corte norte-americana entendeu que a Apple atuou como um polo 

de troca de informações entre as editoras, indo além de uma troca de informações legítima ou 

dentro do curso normal dos negócios. A Apple não apenas incentivou e organizou um conluio 

entre os editores, mas foi fundamental para que todos aceitassem, uma vez que não seria 

economicamente racional que as editoras adotassem a mudança sem que seus concorrentes 

fizessem o mesmo. A Apple, então, repassou informações sobre quais editoras teriam aceitado 

e quais faltariam aceitar, facilitando o acordo. 

O aspecto mais importante do caso, contudo, envolve a forma pela qual a corte 

norte-americana decidiu, considerando a conduta como um ilícito per se. Ainda que casos 

anteriores tenham decidido da mesma forma, a decisão no caso da Apple trata extensivamente 

sobre o tema, rebatendo cada um dos argumentos da representada que procuravam convencer 

a corte de que a regra da razão seria aplicável. 

Ainda que tenha havido um juiz dissidente, que entendeu pela aplicabilidade da 

regra da razão, a corte norte-americana foi enfática ao decidir que não é o fato da conduta da 

Apple ser vertical que justificaria, por si só, a conclusão de que a conduta não seria um ilícito 

 
                                                           
127 “Apple understood that its proposed contracts were attractive to the Publisher Defendants only if they 

collectively shifted their relationships with Amazon to an agency model – which Apple knew would result in 

higher consumer-facing e-book prices. In addition to these contracts, moreover, ample additional evidence 

identified by the district court established both that the Publisher Defendants’ shifting to an agency model 

with Amazon was the result of express collusion among them and that Apple consciously played a key role 

in organizing that collusion” (United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 58). 
128 “Correspondence from within the publishing companies also shows that Cue promoted the proposal as the 

‘best chance for publishers to challenge the 9.99 price point’, and emphasized that Apple would ‘not move 

forward with the store [unless] 5 of the 6 [major publishers] signed the agreement” (United States v. Apple, 

Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 31). 
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per se. O fato de a Apple ter facilitado, por meio de condutas verticais, uma conduta 

horizontal é suficiente para que se conclua pela aplicação do ilícito per se129. 

Assim, segundo a corte norte-americana, casos em que a regra da razão foi aplicada 

a condutas verticais são claramente distintos daqueles em que um agente vertical organiza um 

cartel. No caso, a Apple não apenas organizou condutas verticais, mas concordou em 

participar de um cartel. Não haveria que se falar, portanto, de restrições geradas pelos 

acordos, uma vez que todos os participantes concordaram com a restrição horizontal. 

Em suma, o cartel funcionou como uma forma de barrar o avanço da política da 

Amazon, que ia de encontro ao que pretendiam os editores. Já a Apple foi ponto central para 

organizar a colusão – sem ela é possível que as editoras jamais conseguissem atingir o 

objetivo de colocar fim aos preços praticados pela Amazon130. Por estruturar um cartel entre 

os editores, a corte norte-americana entendeu que a conduta deve ser vista como um ilícito per 

se. 

2.2.2.7. In re Musical Instruments and Equipment Antitrust Litigation (Guitar 

Center) 

Mais recentemente, a corte de apelações norte-americana teve a oportunidade de 

julgar outro caso supostamente envolvendo um cartel hub-and-spoke, no caso In re Musical 

Instruments and Equipment Antitrust Litigation (2015). A decisão, contudo, foi 

surpreendentemente de encontro à jurisprudência supra descrita, de modo que o caso se 

mostra relevante. 

No caso em análise, um conjunto de empresas adquirentes de guitarras e 

amplificadores de guitarra alegou que certos fabricantes de guitarras adotaram políticas 

similares de propaganda em circunstâncias que sugeririam um acordo entre eles. Essas 

políticas teriam sido resultado da pressão de um varejista de instrumentos musicais, a Guitar 

 
                                                           
129 “The response, raised by Apple and our dissenting colleague, that Apple engaged in ‘vertical conduct’ that is 

unfit for per se condemnation therefore misconstrues the Sherman Act analysis. It is the type of restraint 

Apple agreed to impose that determines whether the per se rule or the rule of reason is appropriate” (United 

States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 72). 
130 “In other words, the Publisher Defendants took by collusion what they could not win by competition. And 

Apple used the publishers’ frustration with Amazon’s $9,99 pricing as a bargaining chip in its negotiations 

and structured its contracts to coordinate their push to raise prices throughout the industry” (United States v. 

Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 86). 
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Center, que exigiu que os fabricantes estipulassem um preço mínimo de revenda para seus 

produtos. 

A questão que se colocou, portanto, foi se é possível inferir a existência de uma 

conduta horizontal na presença de uma série de comportamentos verticais semelhantes. 

Segundo os autores, seria possível a identificação de uma série de plus factors131 

que indicariam a existência de uma conduta horizontal entre os fabricantes. Assim, a conduta 

poderia ser considerada um acordo horizontal na medida em que (i) os representados teriam 

um motivo comum para agir em conluio; (ii) os fabricantes teriam agido contra seus próprios 

interesses; (iii) os fabricantes teriam adotado políticas de preço mínimo de revenda similares 

simultaneamente; (iv) havia uma investigação do FTC envolvendo a conduta, bem como um 

acordo envolvendo as investigadas132; (v) as representadas participavam de associação do 

setor, a National Association of Music Merchants – NAMM; e (vi) os preços no varejo de 

guitarras e amplificadores subiram no período considerado, sendo que o número de unidades 

vendidas caiu. 

Antes de iniciar a análise dos argumentos trazidos pelos autores, a corte de 

apelações norte-americana ressalta que o que se deve avaliar é se estar-se-ia diante de um 

cartel hub-and-spoke ou de uma série de condutas verticais isoladas. Segundo a corte, “a linha 

entre restrições horizontais e verticais pode muitas vezes ser nebulosa. Uma conduta pode 

envolver tanto concorrentes diretos como agentes acima e abaixo da cadeia produtiva, 

configurando assim acordos tanto horizontais quanto verticais”133. 

Assim, segundo a corte, cartéis hub-and-spoke envolveriam (i) um agente como o 

hub, como um comprador com poder de mercado; (ii) os spokes, que seriam concorrentes que 

entrariam em acordos com o hub; e (iii) o rim, que seria o elo entre os concorrentes, ou seja, o 

 
                                                           
131 Tratou-se brevemente da teoria dos plus factors no capítulo anterior. No próximo capítulo, o tema será 

tratado em detalhes. 
132 A investigação do FTC envolveu suposto acordo de preços na indústria de instrumentos e equipamentos 

musicais. Suposto acordo de preços teria ocorrido no âmbito da associação relacionada ao setor (National 

Association of Music Merchants – NAMM). Segundo o FTC, a NAMM promovia e incentivava a discussão 

de estratégias de implementação de preços mínimos de revenda e a necessidade de maiores preços na 

indústria como um todo. O caso foi encerrado após um acordo entre a NAMM, em que a associação se 

comprometeu a fazer cessar tais trocas de informações. 
133 No original: “But the line between horizontal and vertical restraints can blur. One conspiracy can involve 

both direct competitors and actors up and down the supply chain, and hence consist of both horizontal and 

vertical agreements” (In re Musical Instrs. And Equip. Antitrust Litig. (Guitar Center), 798 F.3d 1186, 1194 

(9th Cir. 2015). p. 11). 
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acordo horizontal entre eles. De modo a identificar a existência, ou não, de tais elementos, a 

corte de apelações norte-americana, portanto, passa a analisar cada um dos plus factors 

levantados pelos autores. 

Com relação ao motivo comum e à alegação de que os fabricantes teriam agido 

contra seu próprio interesse, a corte menciona que tais elementos, por si só, não demonstram 

colusão, mas sim um mercado em que há interdependência entre os concorrentes, ou seja, que 

o resultado das decisões de uma empresa relativas a precificação depende das reações dos 

concorrentes. Essa interdependência pode levar a decisões que, em uma primeira análise, 

podem parecer contra o interesse das empresas, mas que são resultado de paralelismo 

consciente. Assim, decisões dos fabricantes de atenderem a demandas de um mesmo e 

importante cliente não sugerem colusão, mas sim uma conduta paralela independente em um 

mercado interdependente134. 

Argumento similar foi utilizado pela corte com relação à adoção simultânea de 

políticas similares de preço mínimo de revenda pelas fabricantes. Segundo a corte, esse fato 

seria uma decorrência não de coordenação, mas de pressões similares de um mesmo cliente, a 

Guitar Center, que exigiu termos similares para todas as fabricantes. Assim, não haveria que 

se falar em colusão, mas em conduta paralela independente. 

Quanto à investigação do FTC, a corte menciona que nem a nota de instauração da 

investigação pelo FTC, nem o acordo assinado com a associação mencionam que as empresas 

teriam conspirado ou acordado para adotar políticas de preço mínimo de revenda. Nesse 

sentido, a investigação estaria baseada no parágrafo 5º do FTC Act, que proíbe métodos 

desleais de concorrência, e não no parágrafo 1º do Sherman Act, que exige a existência de um 

acordo, combinação ou conspiração, sendo que é justamente esse dispositivo que seria 

aplicável aos cartéis hub-and-spoke. 

Tampouco a participação das representadas em uma mesma associação comercial 

poderia ser considerada como um fator para demonstrar a existência de colusão, segundo a 

corte de apelações. Assim, a mera participação em reuniões da associação, nas quais haveria 

troca de determinadas informações, não sugeriria um acordo ilícito. Ainda que tenha havido a 

 
                                                           
134 In re Musical Instrs. And Equip. Antitrust Litig. (Guitar Center), 798 F.3d 1186, 1194 (9th Cir. 2015). p. 18. 
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sugestão pela associação de adoção de preços mínimos de revenda, tal conduta não demonstra 

mais que uma conduta paralela que poderia ter ocorrido de forma independente. 

Finalmente, também o aumento dos preços no período não seria um indicativo da 

colusão, uma vez que os preços teriam subido em toda a indústria, e não apenas os associados 

aos representados. Assim, até mesmo preços de produtos que estariam fora do mercado 

relevante teriam subido, como é o caso de importações de baixo custo. Não teria sido 

demonstrada, assim, a relação entre a suposta conduta ilícita e o aumento de preços. 

Tendo analisado cada um dos fatores trazidos pelos autores, a corte de apelações 

conclui que não há comprovação de um acordo anticompetitivo. Ainda que as condutas 

isoladas possam ser consideradas prejudiciais à concorrência (o que não seria objeto de 

análise nesse caso), não haveria um acordo entre os representados para restringir a 

concorrência. Vale ressaltar que um dos membros da corte, Judge Pregerson, discordou da 

posição majoritária, uma vez que, segundo ele, os fatores trazidos pelos autores, se analisados 

em conjunto, sugerem fortemente a existência de um acordo. 

Ao final, ainda não é possível definir se o caso Guitar Center constituiu uma 

decisão isolada na jurisprudência norte-americana ou se é a sinalização de uma mudança de 

comportamento. De todo modo, fato é que a decisão representou uma guinada do que vinha 

sendo entendido como ilícito em casos anteriores, chegando a ser criticada pela doutrina, 

como é o caso do professor Barak Orbach, para quem, “muito embora a corte tenha 

reconhecido que cartéis hub-and-spoke podem tornar nebulosa a distinção entre acordos 

horizontais e verticais, ao final a corte acabou por não reconhecer que acordos verticais 

reduziriam a necessidade de coordenação horizontal”135.  

Assim, ainda segundo o professor Orbach, a decisão da corte de apelações parece 

exigir que os autores demonstrem evidência direta de coordenação horizontal, o que muitas 

vezes pode se mostrar inexistente em cartéis hub-and-spoke, nos quais a existência de troca 

indireta de informações, por exemplo, por acordos verticais, tornaria a coordenação direta 

desnecessária. 

 
                                                           
135 No original: “Thus, although the court recognized that hub-and-spoke conspiracies blur the distinction 

between vertical and horizontal agreements, in effect the court was unwilling to recognize that vertical 

restraints reduce the need for horizontal coordination” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The 

Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 11. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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A decisão do caso Guitar Center é, portanto, perigosa na medida em que poderia 

criar incentivos para cartéis hub-and-spoke, organizados por meio da troca indireta de 

informações, não fossem punidos como cartéis clássicos, já que não haveria comprovação de 

um acordo horizontal entre as partes. 

2.2.3. União Europeia 

Apesar da bem desenvolvida jurisprudência no Reino Unido e nos Estados Unidos 

da América, a Comissão Europeia ainda não teve a oportunidade de se manifestar em um caso 

declaradamente envolvendo cartéis hub-and-spoke. Ainda assim, alguns autores136 indicam 

alguns casos como referências sobre uma possível futura interpretação da Comissão Europeia 

sobre o tema. 

Em dois casos julgados137, ambos envolvendo a participação da empresa AC 

Treuhand, a Comissão Europeia entendeu que a mera participação de uma empresa como 

organizadora de um cartel entre outras empresas (ou seja, sem que ela efetivamente 

participasse do mercado afetado pelo cartel), tendo, assim, uma postura passiva ou acessória, 

não seria suficiente para que ela não fosse responsabilizada pela infração. Muito embora 

diferente de um caso de cartel hub-and-spoke, uma vez que a empresa envolvida não atuava 

em mercado verticalmente relacionado, ainda assim o caso assinala que a Comissão Europeia 

dificilmente deixaria de responsabilizar determinada empresa envolvida em uma conduta 

anticompetitiva apenas por ela não estar no mesmo mercado das demais. 

O único caso que chegou à Comissão Europeia e que envolvia uma conduta que 

poderia ser associada a cartéis hub-and-spoke é o caso dos e-books138, o mesmo que foi 

julgado nos Estados Unidos da América e descrito acima. No entanto, as partes envolvidas 

assinaram acordos com a autoridade, de modo que a Comissão Europeia não teve a 

oportunidade de se aprofundar no assunto. 

 
                                                           
136 Nesse sentido, cf. VEREECKEN, Bram. Hub and Spoke Cartels in EU Competition Law. 2015. Disponível 

em: <http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/684/RUG01-002213684_2015_0001_AC.pdf>. Acesso em: 

20 jun. 2017; e APOSTOLOV, Natasha; BALICKI, Andrzej; BAMBERGER, David H et al. Hubs, spokes, 

middlemen and signaling. Março de 2016. Disponível em: <https://www.dlapiper. 

com/en/uk/insights/publications/2016/03/hubs-spokes-middlemen-and-signalling/>. Acesso em: 20 jun. 

2017. 
137 Case COMP/E-2/37.857 e Case COMP/38.589. 
138 Case COMP/39.847. 
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Não obstante a ausência de precedentes da Comissão Europeia, a troca indireta de 

informações e os cartéis hub-and-spoke foram objeto de análise ainda em uma série de países 

da União Europeia. Assim, algumas breves considerações sobre os países em que tais casos 

foram tratados são apresentadas a seguir. 

Em 22 de junho de 2015, a autoridade de defesa da concorrência da Bélgica 

celebrou acordos com varejistas e fornecedores atuantes no segmento de drogarias e 

perfumarias entre 2002 e 2007. A investigação teve início a partir de um acordo de leniência 

assinado por uma das empresas envolvidas. Segundo a investigação, a conduta teria envolvido 

as maiores cadeias de varejo da Bélgica, que trocaram informações sobre preço por meio de 

seus fornecedores. A autoridade de defesa da concorrência belga não encontrou evidências de 

contato direto entre os varejistas, de modo que a coordenação ocorreu exclusivamente de 

forma indireta a partir da troca de informações pelos fornecedores. 

Vale ressaltar que, nesse caso, à semelhança dos precedentes do Reino Unido e dos 

Estados Unidos da América, o contexto da troca de informações e o elemento intencional 

foram avaliados – ou seja, os receptores de informações concorrencialmente sensíveis tinham 

conhecimento das circunstâncias em que a informação estava sendo trocada. A conduta foi 

analisada como um ilícito pelo objeto, isto é, independente de possíveis efeitos 

anticompetitivos139. 

Em 2015, a Corte de Cartéis da Áustria condenou a varejista Spar pelo 

envolvimento em um cartel hub-and-spoke. Segundo as autoridades, sempre que algum 

fornecedor pretendia aumentar o preço de seu produto, a varejista exigia que a margem no 

varejo fosse mantida constante, não apenas com relação à própria Spar, mas principalmente 

com relação aos demais varejistas. A decisão foi posteriormente confirmada pela Suprema 

Corte austríaca. 

Ainda na Áustria, em fevereiro de 2017, a Corte de Cartéis condenou a empresa 

De’LonghiKenwood por liderar um cartel hub-and-spoke no mercado de máquinas de café. A 

conduta tinha como objetivo fixar o preço no varejo das máquinas de café produzidas pela 

empresa, bem como limitar as vendas pela internet. 

 
                                                           
139 MATTIOLI, Evi. Hub and Spoke: Towards a Belgian Precedent? Journal of European Competition Law & 

Practice, v. 4, n. 4, abr. 2016, p. 261-266.  
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Em dezembro de 2015, a autoridade de defesa da concorrência polonesa condenou 

a Swatch Group Polska, empresa fabricante de relógios, e diversos varejistas que 

comercializavam os relógios da empresa. As empresas estiveram envolvidas em uma conduta 

visando à fixação de preços, sendo que a Swatch Group Polska atuou como polo de 

intercâmbio de informações de preço entre os varejistas. 

Finalmente, em setembro de 2011, a autoridade de defesa da concorrência 

holandesa entendeu que uma série de varejistas pressionou a fabricante de bicicletas Batavus a 

encerrar seu contrato de distribuição com uma revendedora com atividades limitadas à 

internet. Segundo a autoridade, o que foi posteriormente confirmado pela corte competente, o 

fim desse contrato seria prejudicial à concorrência. 

2.3. Conclusões preliminares 

Com base nos precedentes supradescritos, cabem algumas considerações 

preliminares antes de seguir para a análise da troca indireta de informações e dos cartéis hub-

and-spoke à luz do direito brasileiro. 

Como já mencionado, é nítida a falta de uniformização no tratamento da conduta, 

que acaba sendo intimamente ligada à legislação concorrencial de cada jurisdição. Além 

disso, enquanto a análise das autoridades do Reino Unido e da União Europeia estão voltadas 

para a troca de informações e relações verticais em sentido amplo, os precedentes dos Estados 

Unidos utilizam o conceito de forma acessória, voltando sua análise para acordos verticais em 

sentido estrito. 

Ainda assim, a dificuldade enfrentada pelas autoridades permanece a mesma: de 

que forma enfrentar uma conduta vertical mas que produz efeitos horizontais? O ponto focal 

de todas as análises passa a ser definir o que faz com que uma série de condutas verticais 

(essencialmente a troca de informações, ainda que por meio de acordos ou relações verticais) 

passe a ser considerada uma única conduta horizontal. 

Nesse sentido, é importante destacar que todas as análises consideram o elemento 

intencional das partes ou as circunstâncias do caso antes de concluir pela existência do ilícito. 

A ausência de uma explicação racional e lícita para a conduta investigada reforça a conclusão 

pela existência de uma infração concorrencial. 
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Como visto, o teste “A-B-C” proposto pelas autoridades do Reino Unido envolve 

basicamente uma análise subjetiva sobre a intenção e o conhecimento do proprietário da 

informação confidencial e do seu concorrente receptor final da informação. Assim, as 

autoridades exigem que se prove que determinada empresa A repassou informações 

consciente de que elas seriam transmitidas a seu concorrente C e C recebe essa informação 

consciente de que ela teria vindo de A e ainda faz uso dela para influenciar as condições de 

mercado. O contexto da troca de informações é, assim, a base para a configuração do ilícito. 

Também as autoridades dos Estados Unidos utilizam o contexto como fundamento 

para que se passe de uma série de relações verticais a uma única conduta horizontal. Como 

visto principalmente nos casos Toys’R’Us e Apple, é justamente esse contexto fático que 

passa a unir uma série de acordos verticais, levando em consideração a mudança abrupta de 

postura das partes, a racionalidade econômica da conduta e as evidências de comunicação. 

Caso esse contexto não estivesse presente, ter-se-ia o que veio a ser conhecido na doutrina 

norte-americana como rimless wheel, isto é, uma série de condutas verticais independentes, 

que podem ou não ser ilícitas por si só. 

Assim, o que os precedentes demonstram, cada jurisdição com a sua 

particularidade, é que a análise de licitude da troca indireta de informações envolve 

essencialmente uma análise muito detalhada e complexa dos fatos envolvidos no caso. O que 

as autoridades alertam é que não se pode descuidar de uma análise cuidadosa dos fatos, uma 

vez que a ideia da troca indireta de informações é facilitar e muitas vezes mascarar a colusão. 

Vale ainda ressaltar que tanto os precedentes dos Estados Unidos quanto os 

precedentes do Reino Unido indicam uma preocupação quanto à definição de acordo. O 

elemento intencional e o contexto surgem, assim, para facilitar a caracterização do acordo.  

De todo modo, demonstrado o acordo, todas as autoridades abordaram a conduta 

como um ilícito per se (no caso dos Estados Unidos da América) ou como um ilícito pelo 

objeto (no caso do Reino Unido e países europeus). Assim, a dificuldade não residiu em 

demonstrar efeitos ao mercado, mas sim em demonstrar a existência do acordo, do contexto 

que explicaria a colusão. 

Finalmente, é possível perceber na maior parte dos precedentes uma aproximação 

com outras práticas que podem ser consideradas anticompetitivas, como a fixação de preço de 
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revenda, a sinalização de preços e o boicote. No entanto, o que resta claro é que os cartéis 

hub-and-spoke, ainda que possam conter elementos dessas outras práticas (e na maior parte 

das vezes de fato possuem, pois é o que configura as relações verticais), vão além, formando 

uma conduta horizontal entre concorrentes. 

Feita essa análise de como outras jurisdições trataram da troca indireta de 

informações entre concorrentes e os cartéis hub-and-spoke, propõe-se o estudo de tais 

condutas à luz do direito brasileiro. 
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3  PROPOSTA DE ANÁLISE DA TROCA INDIRETA DE 

INFORMAÇÕES SEGUNDO O DIREITO BRASILEIRO 

3.1. A ainda incipiente experiência brasileira 

Enquanto em outras jurisdições há precedentes consolidados tratando da troca 

indireta de informações entre concorrentes e os chamados cartéis hub-and-spoke, como visto 

no capítulo anterior, a discussão no Brasil, seja na doutrina ou na jurisprudência, ainda é 

muito incipiente – poder-se-ia dizer inclusive que é praticamente inexistente. Por essa razão, a 

análise do tema sob a perspectiva da legislação brasileira de defesa da concorrência mostra-se 

tão relevante. 

Há poucos casos em curso no CADE que mencionam expressamente a tipologia 

hub-and-spoke ao tratar da conduta a ser investigada, nenhum deles ainda julgado pela 

autoridade140. Mesmo nesses casos, a análise feita pelo CADE sobre a conduta é bastante 

confusa e superficial141. 

Dentre os casos em curso, há dois envolvendo investigações nos mercados de 

distribuição e revenda de combustíveis. No entanto, um deles, o Processo Administrativo n. 

08012.006043/2008-37, trata como de acesso restrito a maior parte das informações da nota 

técnica de instauração142, inclusive a seção em que é analisada efetivamente a conduta. Ainda 

assim, vale ressaltar que a nota técnica de instauração menciona a investigação de um “cartel 

misto”, ou seja, conduta que envolveria “mais de uma etapa da cadeia produtiva, o que 

confere à prática concertada tanto elementos horizontais (entre concorrentes no mesmo 

mercado), quanto verticais (entre empresas atuantes em diferentes níveis da cadeia)”. Tendo 

 
                                                           
140 Tendo em vista que os casos ainda não foram julgados pelo CADE, todos os comentários são limitados às 

informações disponíveis nas versões públicas das notas técnicas de instauração. A opinião apresentada, 

portanto, não configura um juízo sobre o mérito dos casos, uma vez que a decisão final pode ter como base 

informações e dados não disponíveis até o momento ou que sejam de natureza confidencial. Serão 

apresentadas, assim, algumas considerações preliminares sobre as condutas descritas à luz da doutrina e 

jurisprudência estrangeira sobre troca indireta de informações, vista no capítulo anterior. 
141 Vale ressaltar que é possível a existência de outros casos (em curso ou julgados) em que condutas que 

poderiam ser associadas aos chamados cartéis hub-and-spoke foram investigadas, porém tal denominação 

não é expressamente mencionada, não havendo, assim, uma análise específica de cartéis hub-and-spoke, o 

que foge do objeto deste trabalho. 
142 Nota Técnica n. 68/2016/CGAA6/SGA2/SG/CADE, disponibilizada em 16 de setembro de 2016. 
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em vista a indisponibilidade de informações suficientes para analisar a conduta nos 

documentos públicos do caso, a análise resta prejudicada em relação a esse caso. 

O outro caso em curso no mercado de distribuição e revenda de combustíveis, o 

Processo Administrativo n. 08700.009879/2015-64, traz mais detalhes sobre a conduta 

investigada. Segundo a nota técnica de instauração143, distribuidores de combustíveis teriam 

contribuído para o cartel entre revendedores, auxiliando na estabilização do mercado. 

A partir das informações disponíveis na nota técnica, a conduta parece envolver 

contatos diretos entre os revendedores concorrentes, muitas vezes promovidos no âmbito de 

associações de classe144, sendo que a participação das distribuidoras teria sido uma forma de 

estabilizar o mercado e evitar desvios. Não obstante, a nota técnica de instauração não 

apresenta muitos detalhes sobre a conduta em relação às distribuidoras. 

Em verdade, o documento discorre de forma detalhada sobre a participação das 

revendedoras na conduta, porém é bastante breve ao relatar o envolvimento das distribuidoras. 

Segundo a nota técnica, as distribuidoras teriam transmitido informações sobre preços e 

coordenado a ação entre postos de combustíveis. Sua participação teria sido relevante tendo 

em vista a pulverização do mercado de revenda de combustíveis, o que dificultaria que se 

atingisse um acordo entre todos os concorrentes no mercado sem que houvesse a participação 

das distribuidoras. 

Tendo em vista essas informações limitadas, é importante que a Superintendência-

Geral e, posteriormente, o Tribunal Administrativo do CADE analisem com cuidado a 

conduta investigada para verificar se ela, de fato, pode ser considerada um cartel hub-and-

spoke ou se seria um cartel clássico com participação de um agente vertical.  
 
                                                           
143 Nota Técnica n. 86/2015/CGAA6/SGA2/SG/CADE, disponibilizada em 1º de outubro de 2015. 
144 A nota técnica é clara ao mencionar que um grupo de revendedores seria responsável por efetivamente 

organizar o cartel, passando a aliciar outros distribuidores posteriormente, sempre com o apoio das 

distribuidoras e da associação de classe: “Além dos revendedores mencionados no item anterior, que teriam 

efetivamente organizado o acordo de preços, formando um núcleo diretivo do suposto cartel, um grande 

número de empresários do setor teria mantido contato com pessoas deste grupo principal, combinando 

condutas comerciais e demandando das pessoas do núcleo medidas corretivas das ações de seus 

concorrentes. Pelos indícios contidos nos autos, verifica-se que essa franja de revendedores teria adotado 

uma postura mais oportunista, exigindo garantias e provas do cumprimento do acordo de preços pelos outros 

revendedores antes de aderirem eles próprios aos preços acordados. Nesse sentido, o trabalho dos 

revendedores do grupo principal, bem como do SINDIPETRO e das distribuidoras Rejaile, Alesat e, 

sobretudo, Ipiranga, seria garantir o cumprimento do acordo e fazer com que os demais revendedores 

confiassem no comportamento dos demais” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Processo Administrativo n. 08700.009879/2015-64. Nota Técnica n. 86/2015/CGAA6/SGA2/SG/CADE, 

disponibilizada em 1º de outubro de 2015. Parágrafo 97). 
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Como será apresentado em detalhes mais adiante neste capítulo, a mera 

participação de um agente vertical na conduta, ainda que para estabilização do acordo entre 

concorrentes, não permite concluir pela caracterização de um cartel hub-and-spoke. É 

importante que o agente vertical tenha como função a própria viabilização do cartel, sem que 

haja necessidade de contato direto entre concorrentes (muito embora esse contato possa 

ocorrer em paralelo). 

Finalmente, os dois casos em que a Superintendência-Geral do CADE apresentou 

mais detalhes sobre os cartéis do tipo hub-and-spoke são os Processos Administrativos n. 

08012.007043/2010-79 e 08700.008098/2014-71, ambos tratando do mercado de licitações 

para produtos de informática. Vale destacar que a caracterização dos cartéis hub-and-spoke 

nesses casos é ainda mais nebulosa que aquela descrita no caso visto acima, envolvendo 

distribuidoras de combustíveis, razão pela qual será dedicado um pouco mais de espaço a 

esses casos. 

Tendo em vista que a conduta investigada por ambos é bastante parecida, são 

apresentadas considerações sobre o segundo caso, por ser mais recente e descrever a conduta 

de forma mais detalhada, e na sequência são estabelecidas as devidas comparações com o 

primeiro caso. 

Em linhas gerais, o Processo Administrativo n. 08700.008098/2014-71 envolve 

investigação de duas condutas supostamente ilícitas. Uma primeira, envolvendo a fabricante 

de computadores pessoais Positivo e seus distribuidores, e uma segunda envolvendo suposto 

cartel em licitações destinadas à aquisição de equipamentos e materiais de informática nos 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O foco deste trabalho recairá sobre a primeira 

conduta, uma vez que ela teria, segundo a nota técnica de instauração, envolvido a troca 

indireta de informações entre concorrentes. 

Segundo a Superintendência-Geral do CADE, a Positivo instituiu uma política de 

mapeamento e reserva de oportunidades em concorrências destinadas ao fornecimento de 

equipamentos e materiais de informática em geral. De acordo com essa política, sempre que 

um distribuidor identificasse uma nova oportunidade de venda dos produtos Positivo por meio 

de licitação, ele deveria informar à Positivo, que avaliaria, primeiro, se ela gostaria de 

participar diretamente da licitação, hipótese na qual nenhum distribuidor poderia participar, 

inclusive aquele que identificou a oportunidade. Caso a Positivo não tivesse interesse em 
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participar diretamente, o distribuidor que identificou a oportunidade poderia participar com 

exclusividade da licitação, ou seja, a Positivo impediria que outros distribuidores 

concorressem com ele nessa licitação específica. 

Conforme indicado na nota técnica de instauração do caso145, a conduta poderia ser 

considerada um cartel hub-and-spoke, uma vez que “a Positivo teria supostamente passado a 

centralizar e repassar informações comerciais sensíveis entre revendedores (...) e a conferir 

uma ‘autorização’ para determinado revendedor participar de uma licitação (...)”. Além disso, 

o documento ainda afirma que a política da Positivo não necessariamente seria ilícita por si 

só, porém suas regras poderiam restringir ou falsear a concorrência, podendo, em última 

instância, ensejar a adoção de conduta comercial uniforme entre concorrentes146. 

Inicialmente, e com base nas limitadas informações disponíveis na mencionada 

nota técnica de instauração, parece que a Superintendência-Geral do CADE faz uma certa 

confusão com o conceito de troca indireta de informações e cartéis hub-and-spoke utilizados 

pela doutrina e jurisprudência estrangeiras.  

Nesse sentido, é preciso ter muito cuidado ao analisar condutas que envolvem 

agentes verticais e horizontais. Como dito anteriormente, a presença de ambos em uma 

mesma prática não autoriza a conclusão pela existência de um cartel hub-and-spoke. Da 

mesma forma, a constatação da existência de troca indireta de informações entre concorrentes, 

por si só, não permite concluir pela existência de um cartel hub-and-spoke. Como visto, a 

troca indireta de informações pode funcionar como um instrumento para a execução de um 

cartel, facilitando a colusão, porém a existência do primeiro não implica, necessariamente, na 

existência do segundo. Uma análise cuidadosa é, portanto, extremamente importante. 

De fato, a partir das informações disponíveis, pode-se dizer que havia troca indireta 

de informações concorrencialmente sensíveis entre os distribuidores da Positivo, uma vez que 

 
                                                           
145 Nota Técnica n. 61/2015/CGAA8/SGA2/SG/CADE, disponibilizada em 22 de julho de 2015. 
146 Segundo a Superintendência-Geral, “há indícios de que a conduta da Positivo constitua um cartel do tipo 

hub-and-spoke. Nesse tipo de cartel, o distribuidor/fabricante de um determinado produto funciona como 

ponto focal (‘hub’) para o compartilhamento de informações comercialmente sensíveis com as empresas 

responsáveis pelas vendas finais do referido produto (‘spokes’). Nesse tipo de acordo colusivo, o 

distribuidor/fabricante obtém informação comercialmente sensível de determinado revendedor (Fase 1) e as 

repassa para sua cadeia de revendedores (Fase 2), tornando desnecessário que estes se comuniquem entre si 

para atuarem de maneira coordenada (Fase 3). Posteriormente, o distribuidor monitora o cumprimento do 

acordo e, no caso em questão, ainda aplicaria penalidades aos dissidentes” (BRASIL, Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08700.008098/2014-71. Nota Técnica n. 

61/2015/CGAA8/SGA2/SG/CADE, disponibilizada em 22 de julho de 2015. p. 7). 
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informações sobre novas licitações eram repassadas para a Positivo, que era responsável por 

determinar quem poderia participar de cada licitação, sob pena de os produtos não serem 

fornecidos ao distribuidor que participou de uma licitação indevidamente. 

Não obstante, há uma questão central ao caso que deve ser levada em consideração 

na análise: de acordo com as informações disponíveis na nota técnica, trata-se de uma política 

comercial determinada pela Positivo aos seus distribuidores. Eles não parecem possuir 

qualquer margem para atuar de maneira diferente, a menos que parem de comercializar os 

produtos da Positivo. Parece faltar algo essencial para a configuração do que a doutrina e a 

jurisprudência entendem por cartel: o acordo. No caso dos cartéis hub-and-spoke, faltaria o 

que a doutrina americana veio chamar como rim, ou seja, o elo que dá “liga” à conduta 

vertical, aproximando-a de uma conduta horizontal. 

Nessa linha, Benjamin Klein acerta ao afirmar que, “quando uma relação vertical 

está presente, assim como em qualquer suposto de cartel hub-and-spoke, algo além da 

aceitação unânime dos termos de um contrato vertical é necessário para inferir a existência de 

um acordo horizontal entre os spokes”147.  

Segundo o autor, o fato de vários distribuidores aceitarem determinada relação 

vertical imposta pelo fabricante não implica necessariamente a existência de um acordo, 

especialmente quando os distribuidores possuem incentivos para agirem assim, o que ocorre 

no caso de ameaça do fornecedor de parar de vender seus produtos a esse distribuidor148. 

Muito embora seja possível notar certa proximidade entre o caso Positivo, no 

Brasil, e alguns casos julgados pela jurisprudência norte-americana descritos no capítulo 

 
                                                           
147 No original: “When a vertical relationship is present, as in all hub-and-spoke conspiracy claims, something 

more than the unanimous acceptance of the vertical contract terms is necessary to infer the existence of a 

horizontal agreement among the spokes” (KLEIN, Benjamin. Antitrust Analysis of Hub-and-spoke 

Conspiracies. Janeiro de 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2909341>. Acesso em: 23 nov. 

2017. p. 14). 
148 “Therefore, contrary to the reasoning of Interstate Circuit, one cannot infer the existence of a horizontal 

agreement among the spokes necessary for per se illegality in a hub-and-spoke conspiracy on the basis of 

uniform spoke behavior that appears to be contrary to their individual economic interests or from spoke 

behavior that involves a significant change in previous business practices. In contrast to a simple horizontal 

conspiracy, when evaluating individual spoke conduct in the context of a hub-and-spoke conspiracy one 

must consider the vertical sanction that would be imposed by the hub on spokes for non-compliance with the 

hub’s demands. The inference of a horizontal agreement necessary for the evaluation of a hub-and-spoke 

claim under a per se standard requires evidence of inter-spoke communications from which one can conclude 

that the spokes have each accepted the hub’s contract conditions contingent on the acceptance of the 

conditions by the other spokes” (KLEIN, Benjamin. Antitrust Analysis of Hub-and-spoke Conspiracies. 

Janeiro de 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2909341>. Acesso em: 23 nov. 2017. p. 15). 
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anterior, especialmente o caso Parke Davis, algumas diferenças importantes devem ser 

notadas. Ainda que tanto o caso Parke Davis quanto o caso Positivo envolvam uma política 

comercial de distribuição, justamente o acordo entre concorrentes, presente no caso Parke 

Davis, não parece estar presente, com base nas informações disponíveis, no caso Positivo.  

Segundo a Suprema Corte norte-americana, “foi apenas por trazer substancial 

unanimidade entre os concorrentes que a Parke Davis conseguiu aderência à sua política”. 

Assim, para poder implementar a sua política, a Parke Davis precisou da aderência dos 

varejistas, que foram informados que seus concorrentes agiriam da mesma forma149. 

Esse elemento falta no caso Positivo: ao menos na nota técnica de instauração, a 

Superintendência-Geral do CADE parece não ter elementos que comprovem a existência de 

um acordo entre os distribuidores.  

Vale ressaltar, ainda, que há certa similaridade entre o caso da Positivo e o caso 

norte-americano envolvendo denúncia da PepsiCo contra a Coca-Cola150. Nele, a PepsiCo 

alegou que a Coca-Cola e seus distribuidores fariam parte de um cartel hub-and-spoke, uma 

vez que a Coca-Cola mantinha relações de exclusividade com eles, supostamente sendo 

assegurado aos distribuidores que todos seguiriam a mesma política. 

A Corte de Apelações norte-americana, contudo, discordou dessa posição, 

afirmando não estar demonstrado esse suposto acordo entre os distribuidores. Afirmou ainda 

que o caso não seria semelhante a casos típicos de cartéis hub-and-spoke, como o caso 

Toys’R’Us, tratado no capítulo anterior. Assim, no caso Toys’R’Us, o acordo horizontal foi 

assumido com base (i) em uma mudança abrupta de comportamento entre os fabricantes de 

brinquedo; (ii) em evidências de contato entre os fabricantes; e (iii) em evidências de que os 

fabricantes apenas concordaram com a prática na medida em que foi assegurado que seus 

concorrentes fariam o mesmo151. 

 
                                                           
149 Como afirmado na decisão da Suprema Corte norte-americana: “When the manufacturer’s actions, as here, 

go beyond mere announcement of his policy and the simple refusal to deal, and he employs other means 

which effect adherence to his resale prices, this countervailing consideration is not present, and therefore he 

has put together a combination in violation of the Sherman Act. Thus, whether an unlawful combination or 

conspiracy is proved is to be judged by what the parties actually did, rather than by the words they used”. 

(United States v. Parke, Davis & Co. 362 U.S. 29 (1960). p. 13) 
150 PepsiCo, Inc. v. Coca-Cola Co., 315 F.3d 101, 110-11 (2d Cir. 2002). 
151 Como afirmado no caso envolvendo PepsiCo e Coca-Cola, ao fazer referência ao caso Toys’R’Us: “In 

addition, the court’s bases for holding that a horizontal agreement had been established were that: the 
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Ausente a caracterização de acordo entre concorrentes, a conduta parece estar mais 

próxima de uma restrição vertical, ou seja, uma política comercial da Positivo, imposta a seus 

distribuidores152. Essa política pode ter efeitos anticompetitivos e ser considerada ilícita à luz 

da legislação brasileira de defesa da concorrência, porém não parece possuir os elementos 

suficientes para que seja considerada um cartel153. 

Nesse sentido, é possível traçar certa similaridade do caso Positivo com a fixação 

de preço de revenda ou com restrições territoriais, na medida em que todas são políticas 

determinadas por um fornecedor a seus distribuidores, reduzindo ou até mesmo eliminando a 

concorrência intramarca. Há, possivelmente, uma racionalidade econômica na conduta, que 

seria vantajosa a todos, gerando eficiências econômicas154. Como computadores Positivo 

tendem a ser mais baratos, a participação de vários distribuidores em uma mesma 

concorrência poderia ocasionar a canibalização entre eles, com uma guerra de preços, 

resultando em um preço final muito mais baixo.  

Desqualificar a conduta como cartel e caracterizá-la como uma restrição vertical, 

no entanto, não significa que ela seria lícita segundo a legislação brasileira. Como visto no 

primeiro capítulo desta dissertação, a Lei n. 12.529/2011 diferencia condutas que são ilícitas 

pelo seu objeto daquelas que são ilícitas pelos seus efeitos. Parece, assim, a partir das 

 
                                                           

manufacturers abruptly shifted their practice of selling to the warehouse clubs; there was direct evidence of 

communication among the manufacturers; and there was evidence that they only agreed to the demand on 

the condition that their competitors also agree to go along with it” (PepsiCo, Inc. v. Coca-Cola Co., 315 F.3d 

101, 110-11 (2d Cir. 2002). Parágrafo 24). 
152 Nesse sentido, afirmam Sahuguet e Walckiers: “From an economics perspective, hub-and-spoke conspiracies 

share similarities with the horizontal effect of vertical restrictions, because in both cases horizontal collusion 

is facilitated through vertical interactions. However, hub-and-spoke conspiracies usually do not rest on 

contractual agreements, which are generally banned by competition authorities and therefore impossible to 

enforce in Court” (SAHUGUET, Nicolas; WALCKIERS, Alexis. Hub-and-spoke conspiracies: the vertical 

expression of a horizontal desire? Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=2502147>. Acesso em: 20 jun. 2017. p. 6). 
153 Como afirma Orbach, “Under antitrust law, the characteristic that separates an unlawful conspiracy 

facilitated through vertical relationships from a lawful vertical arrangement is proof of a horizontal 

‘agreement’ among competitors. In hub-and-spoke conspiracies, this agreement is the ‘rim’ that connects the 

spokes. Without the rim, an alleged hub-and-spoke cartel is merely a set of vertical relationships (or 

restraints) that result in parallel conduct and does not establish a horizontal conspiracy” (ORBACH, Barak. 

Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 3. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
154 Como afirma Jorge Fagundes, “As restrições verticais podem ser promotoras de eficiências econômicas na 

medida em que ajudam a eliminar determinadas formas de externalidades verticais na relação fabricante-

distribuidor, bem como externalidades horizontais entre distribuidores e/ou fabricantes, derivadas, por 

exemplo, de ‘free-riding’ entre eles” (FAGUNDES, Jorge. Restrições verticais: efeitos anticompetitivos e 

eficiências. Disponível em: <http://www.faestudos.com.br/admin/download/artigos/Restricoes_ 

Verticais(IBRAC).pdf>. Acesso em: 23 nov. 2017. p. 12). 
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informações disponíveis na nota técnica de instauração do caso, que a licitude da conduta 

investigada no caso Positivo deva ser analisada à luz de seus efeitos. 

Não obstante, como mencionado, não é o objetivo deste estudo traçar uma análise 

conclusiva sobre o caso, especialmente tendo em vista que ele ainda está em fase de instrução, 

de modo que novas evidências podem surgir até o julgamento final do processo. Assim, as 

considerações trazidas têm por base exclusivamente as informações disponíveis na nota 

técnica de instauração, sendo feita uma leitura à luz da jurisprudência e doutrina estrangeiras 

sobre o tema. 

Dessa forma, com base nas informações disponíveis, não parece haver elementos 

suficientes para qualificar o caso como um cartel do tipo hub-and-spoke, faltando algo 

essencial para essa conduta: o acordo entre os concorrentes155. O caso, assim, aparenta estar 

muito mais próximo de uma restrição vertical, que deve ter, por via de regra, a sua licitude 

avaliada a partir dos efeitos anticompetitivos gerados, ainda que potenciais156. 

De todo modo, ressalta-se a importância de o CADE ter cuidado com a análise do 

caso. Como visto, a classificação de um cartel como hub-and-spoke ainda é nebulosa, de 

modo que a criação de um precedente brasileiro deve ser muito cuidadosa e bem trabalhada. 

Não são todas as condutas envolvendo agentes verticais e horizontais que podem ser 

consideradas cartéis hub-and-spoke, da mesma forma que não é toda troca indireta de 

informações entre concorrentes que deve ser considerada parte de um cartel.  

Para isso, é extremamente importante que a Superintendência-Geral do CADE 

busque entender como essa política foi estruturada, se foi imposta ou se necessitou da 

concordância dos distribuidores. Deve-se entender também se pode ser inferida a existência 

de um acordo entre esses concorrentes, o que tornaria a conduta mais próxima de uma relação 

horizontal do que de uma relação vertical.  

 
                                                           
155 Como será visto mais adiante, a identificação do acordo entre concorrentes torna-se ainda mais difícil em 

situações em que o agente vertical possui poder sobre eles, como é o caso em tela, uma vez que a Positivo 

tem poder suficiente para determinar a política comercial para seus distribuidores e simplesmente não 

comercializar para aqueles que não aderirem a sua política. 
156 Vale ressaltar que, muito embora o caso trate também de uma segunda conduta, envolvendo um suposto 

cartel em licitações, a nota técnica não apresenta de forma clara qual seria a ligação entre ambas as condutas 

investigadas, de modo que não parece adequado pressupor a existência de um acordo entre os distribuidores 

da Positivo a partir da existência de um acordo entre as empresas que participariam de um cartel em licitação 

em outro mercado, até mesmo porque sequer haveria completa similaridade entre as empresas envolvidas em 

cada conduta. 
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No caso em análise, a troca indireta de informações entre os concorrentes não 

poderia, por si só, demonstrar a existência de um acordo, uma vez que ela é essencial para a 

natureza da própria política da Positivo. Dito de outra forma, não poderia haver a política em 

discussão sem que informações fossem repassadas. Da mesma forma, não poderiam os 

distribuidores comercializar produtos Positivo sem aderir a essa política e, consequentemente, 

trocar informações. 

É preciso entender também, de forma precisa, quais seriam os incentivos 

econômicos da política da Positivo para cada uma das partes envolvidas. Assim, parece 

razoável assumir que a política é interessante para os distribuidores, que não enfrentariam 

concorrência de outros distribuidores Positivo em licitações. No entanto, deve-se avaliar quais 

os interesses da própria Positivo na política (além, é claro, de ter a oportunidade de participar 

ela mesma em licitações). A inexistência de um interesse claro de todos os lados pode ser um 

dos elementos para que se conclua pela existência de um acordo157. 

Por fim, vale traçar ainda algumas considerações sobre o Processo Administrativo 

n. 08012.007043/2010-79, que envolve conduta muito parecida com aquela investigada no 

caso Positivo. Cuida a investigação de suposta conduta anticompetitiva envolvendo a 

distribuidora de equipamentos de informática Scheiner (e, após a decretação de falência da 

Scheiner, a distribuidora Conesul) e os revendedores a ela associados. 

Segundo informações da nota técnica158 que reinstaurou o processo 

administrativo159, a Scheiner/Conesul havia implementado um sistema muito parecido com 

aquele implementado pela Positivo, por meio do qual seus revendedores, ao identificarem 

uma oportunidade comercial, fosse uma concorrência pública ou privada, deveriam informar à 

Scheiner/Conesul, que seria responsável por orientar aos demais revendedores que não 

 
                                                           
157 Afirma Paula Forgioni: “Há casos em que o desestímulo à competição intramarca é interessante para o 

fornecedor e para os seus distribuidores. Todavia, em outros, o fomento a essa disputa trabalha em prol do 

fornecedor e em detrimento dos distribuidores, porque a rivalidade tende à redução dos preços e à maior 

preocupação com a qualidade do produto ou do serviço prestado” (FORGIONI, Paula A. Direito 

concorrencial e restrições verticais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 44). 
158 Nota Técnica n. 071/Superintendência-Geral, disponibilizada em 14 de março de 2014. 
159 O caso havia sido instaurado inicialmente com base em indícios de condutas anticompetitivas envolvendo 

uma única concorrência pública, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Posteriormente à busca e apreensão, a Superintendência-Geral do caso reinstaurou o processo administrativo 

com base em novas evidências encontradas, ampliando o objeto de investigação. 
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deveriam participar (ou ao menos não apresentar propostas competitivas) na oportunidade em 

questão. 

Assim como no caso Positivo, a política implementada pela Conesul160 envolvia 

três fases: (i) a identificação da oportunidade de venda pelo revendedor; (ii) o repasse da 

informação pela Conesul aos demais revendedores, solicitando que eles apresentassem 

propostas superiores de modo a não competirem com o revendedor que identificou a 

oportunidade; e (iii) a garantia de cumprimento, na qual a Conesul dirimia divergências e 

evitava descumprimentos. 

Dadas as similaridades, as considerações apresentadas com relação ao caso Positivo 

são também aplicáveis a esse caso. Ainda que baseadas conclusões deste trabalhado tenham 

sido baseadas exclusivamente nas limitadas informações disponíveis na nota técnica 

mencionada, é importante analisar a forma como a política foi estruturada. Dito de outra 

forma, é importante entender se há de fato um acordo, ainda que indireto, entre concorrentes, 

o que é necessário para qualificar a conduta como um cartel. 

Nesse sentido, vale ressaltar ainda que o caso Scheiner/Conesul traz mais detalhes 

sobre como os revendedores passavam a integrar a rede de revendedores autorizados, 

ressaltando que eles deviam concordar com esses termos para poderem passar a vender os 

produtos distribuídos por Scheiner/Conesul.  

Em uma situação descrita, a empresa Ledz solicitou à Scheiner autorização para 

revender os produtos, sendo informada da política relativa à reserva de oportunidades. No 

entanto, a Ledz apresentou em determinada licitação preço menor que aquele oferecido pela 

“dona” da oportunidade. Como resultado, a Scheiner negou que a Ledz passasse a ser uma 

revendedora autorizada161. 

 
                                                           
160 A nota técnica não indica que a Scheiner teria implementado a conduta de forma estruturada como foi feito 

pela Conesul, muito embora haja evidências de que a Scheiner estaria envolvida também em conduta 

semelhante. 
161 A nota técnica inclusive menciona a mensagem enviada pela Scheiner à Ledz: “Essandro, conforme e-mails 

anteriores, eu avisei para você cotar acima de R$ 13.000 para a licitação da UFRN, onde já tinha uma 

revenda minha lá. A minha revenda tem relacionamento na conta. Tentará eliminar as lousas concorrentes. 

Você não terá carta de distribuidor autorizado. Caso os dois primeiros venham ser desclassificados 

tecnicamente, não validarei a compra para vocês. Não foi bom este começo de parceria, não foi isso que 

conversamos” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 

08012.007043/2010-79. Nota Técnica n. 071/Superintendência-Geral, disponibilizada em 14 de março de 

2014. p. 16).  
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Em suma, as condutas investigadas nos casos Positivo e Scheiner/Conesul ainda 

estão em estágio inicial de investigação e podem, após uma instrução mais detalhada e com 

base em elementos que indiquem a existência de um acordo, ser consideradas exemplos de 

casos em que o CADE declaradamente condenou um cartel hub-and-spoke. Não obstante, os 

elementos disponíveis nos autos até o momento não permitem ainda conclusões absolutas pela 

ocorrência desse tipo de conduta.  

Como visto, as restrições verticais estão muitas vezes associadas a cartéis hub-and-

spoke, porém são categoria maior e podem ao fim não ser instrumento de um cartel. Além 

disso, não se devem considerar os cartéis hub-and-spoke como uma escusa para não avaliar a 

existência de um acordo entre concorrentes, ainda que esse acordo seja inferido a partir de 

provas indiretas, como será visto mais adiante162. 

Finalmente, e considerando os quatro casos envolvendo supostas condutas 

anticompetitivas em que o CADE declaradamente qualificou a conduta investigada como um 

cartel hub-and-spoke, nota-se que a autoridade ainda está dando os primeiros passos na 

análise dessas condutas. Todas elas ainda estão em estágio inicial de investigação, havendo 

muito a ser feito para que se possa atingir uma decisão final por parte da autoridade. Ao longo 

desse processo, novas provas podem ser coletadas, de modo a alterar substancialmente a 

análise feita nas notas técnicas de instauração. 

Por esse motivo, o objetivo deste trabalho não é fazer uma análise conclusiva sobre 

as condutas investigadas, mas apenas descrever as investigações em curso e traçar algumas 

opiniões baseadas exclusivamente nas limitadas informações disponíveis nas notas técnicas de 

instauração. 

Nesse sentido, é importante tratar mais a fundo a conduta de troca indireta de 

informações (e, consequentemente, dos cartéis hub-and-spoke), de modo a elaborar uma 

proposta de análise dessas condutas. 

 
                                                           
162 Orbach afirma que “What distinguishes a potentially efficient and permissible arrangement from unlawful 

conspiracy is a conscious horizontal agreement; such horizontal agreement may be facilitated and find 

expression in vertical relationships. The ‘rim requirement’ reflects this economic insight: proof of a hub-and-

spoke conspiracy requires evidence of a horizontal agreement” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke 

Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 14-15. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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3.2. Teoria do dano: a caracterização de um ilícito concorrencial a partir da troca 

indireta de informações 

Antes de dar início à análise da troca indireta de informações entre concorrentes 

sob a perspectiva da legislação brasileira de defesa da concorrência, vale traçar algumas 

breves considerações sobre qual seria a teoria do dano dessa conduta. Dito de outra forma, é 

importante refletir sobre quais seriam as preocupações concorrenciais que potencialmente 

adviriam da troca indireta de informações e que, possivelmente, justificariam sua qualificação 

como um ilícito concorrencial. 

A doutrina e a jurisprudência costumam denominar teoria do dano como sendo a 

análise sobre as consequências de determinada conduta sobre o ambiente competitivo. É uma 

análise, portanto, sobre as razões pelas quais a conduta deveria ser considerada ilícita.  

Ela necessariamente envolve uma avaliação do contrafactual da conduta, ou seja, 

quais seriam a configuração e a situação do mercado caso a conduta não existisse. O que ela 

busca identificar são as consequências que a conduta trouxe para o ambiente competitivo e se 

essas consequências são prejudiciais à concorrência. 

Como visto no primeiro capítulo, a troca de informações entre concorrentes pode 

ocorrer de muitas formas, havendo diversas possíveis classificações a serem feitas. Uma das 

que mais interessa para fins deste trabalho, como já mencionado, é entre as trocas de 

informações horizontais, ou diretas, entre concorrentes e as trocas de informações verticais, 

ou indiretas, entre concorrentes.  

Nesse sentido, a troca de informações entre concorrentes, seja ela direta ou indireta, 

tem como efeito imediato a diminuição da assimetria informacional entre concorrentes, o que 

pode resultar ou não em um comportamento paralelo. Se a redução de assimetria e, 

principalmente, o paralelismo tácito são ilícitos sob a perspectiva da legislação brasileira é 

algo que será objeto de estudo mais adiante. É inegável, contudo, que ambos são facilitados 

pela troca de informações e possuem efeitos importantes sobre o ambiente concorrencial. 

A redução de assimetria informacional e o paralelismo de ações, por sua vez, têm 

como consequência a criação de fortes incentivos à coordenação dos agentes econômicos – ou 

seja, à formação e preservação de cartéis. Como visto no primeiro capítulo, a troca de 

informações pode, a depender da natureza da informação trocada, criar mecanismos que 
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facilitam não apenas o surgimento, mas também o monitoramento de cartéis pelos seus 

participantes. 

Dessa forma, a troca de informações entre concorrentes tem como consequência 

direta a redução de assimetria informacional e os incentivos ao comportamento paralelo, 

tendo, ainda, como efeito indireto a criação de incentivos à coordenação. Esses efeitos são 

reconhecidos na doutrina como fazendo parte da teoria do dano da troca de informações. 

Como afirmam Bennet e Collins, a troca de informações possibilita às empresas 

atingirem um ponto comum para coordenação. Segundo os autores, “a troca de informações 

pode facilitar concorrentes a chegarem a um ponto focal para coordenação, seja através de 

comunicações diretas ou por meio de terceiros”163. Além disso, os autores ressaltam a 

importância da troca de informações para, após as partes terem alcançado a coordenação, 

monitorarem o cartel164-165. 

Assim, é importante ter claro que a coordenação não é uma consequência imediata 

da troca de informações, mas uma possível (e muitas vezes provável) decorrência da redução 

da assimetria informacional e do comportamento paralelo. Compreender esse ponto com 

clareza é essencial para as distinções que serão propostas mais adiante. 

Nesse sentido, está correto Odudu ao afirmar que, para atingir uma resposta 

coordenada no mercado, é necessário que os concorrentes (i) identifiquem uma estratégia 

benéfica mútua; (ii) detectem desvios de estratégia; e (iii) pressionem para prevenir desvios da 

 
                                                           
163 No original: “Information sharing can facilitate competitors in reaching a focal point or points for the 

coordination, whether this be through direct communications or via third-party information” (BENNET, 

Matthew; COLLINS, Philip. The Law and Economics of Information Sharing: The Good, the Bad and the 

Ugly. European Competition Journal, v. 6, n. 2, 2010, p. 320). 
164 “Information sharing can be the mechanism that allows firms to monitor adherence to collusion (tacit or 

explicit), and provide better information on when and how far to punish firms when they deviate. Simply 

having the ability to punish deviations is not sufficient to sustain coordination” (BENNET, Matthew; 

COLLINS, Philip. The Law and Economics of Information Sharing: The Good, the Bad and the Ugly. 

European Competition Journal, v. 6, n. 2, 2010, p. 322). 
165 No mesmo sentido, afirma Alberto Afonso Monteiro que, “Por outro lado, parece também intuitivo que a 

troca de informações pode originar ou facilitar comportamentos colusivos entre os agentes do mercado, na 

medida em que essa prática tem potencial para (i) facilitar um entendimento comum; (ii) auxiliar o 

monitoramento dos termos do acordo; e (iii) facilitar e reduzir os custos de punição de desvios” 

(MONTEIRO, Alberto Afonso. Troca de informações entre concorrentes: limites e possibilidades da 

configuração de prática anticoncorrencial autônoma. Revista do IBRAC: Direito da Concorrência, Consumo 

e Comércio Internacional, São Paulo, v. 23, p. 97-115, jan.-jun. 2013, p. 2). 
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estratégia166. A troca de informações diminui a incerteza e, consequentemente, facilita a 

identificação de uma estratégia mutualmente benéfica, além de possibilitar o monitoramento 

de condutas. 

A coordenação não é, contudo, o único efeito da troca de informações – tampouco 

é uma consequência imediata. A doutrina tem identificado situações em que a troca de 

informações pode levar também a estratégias de fechamento de mercado e ao que vem sendo 

denominado softening competition, ou uma suavização da concorrência, em tradução literal. 

Essas estratégias são o que Bennet e Collins denominam como teorias do dano de 

não coordenação. Segundo os autores, a teoria do dano da troca de informações pode envolver 

situações em que há uma redução de incerteza sem que haja qualquer coordenação, ainda que 

tácita. Isso faz com que, ao tirar da teoria do dano o maior aspecto que atribuiria à troca de 

informações um caráter anticompetitivo – a coordenação –, surjam questões sobre os efeitos 

negativos da conduta167. Isso traz à tona a análise da ilicitude da conduta como um ilícito pelo 

objeto ou pelos efeitos. 

No caso da troca direta de informações, todos os efeitos tratados acima são claros e 

já amplamente discutidos na doutrina. No entanto, convém analisar se a teoria do dano para a 

troca indireta de informações segue o mesmo roteiro ou se haveria peculiaridades a serem 

observadas por conta da presença do agente vertical. 

Como visto, a troca indireta de informações cuida de situações em que os 

concorrentes não possuem contato direto, porém trocam informações concorrencialmente 

sensíveis por meio de um terceiro, como um parceiro comercial em comum – um distribuidor 

ou fornecedor, por exemplo. Nessas situações, a avaliação da teoria do dano deve 

 
                                                           
166 No original: “In order to achieve a coordinated response on the market, it is necessary that both A and C are 

able to: (i) identify a mutually beneficial strategy; (ii) detect deviation from that strategy; and (iii) apply 

pressure to prevent deviation from the mutually beneficial strategy” (ODUDU, Okheoghene. Indirect 

Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition 

Journal, v. 7, n. 2, p. 216, ago. 2011). 
167 “These theories are sometimes termed “softening competition” theories of harm, whereby reductions in 

uncertainty without any coordination, tacit or otherwise, soften the degree of competition. Clearly, by 

abstracting away from the main theory of harm – coordination – this strand of economic literature is not, in 

itself, sufficient to determine when a particular case of information sharing will harm consumers. However, 

it does provide insight into the question of whether a reduction in uncertainty is, of itself, harmful to 

competition” (BENNET, Matthew; COLLINS, Philip. The Law and Economics of Information Sharing: The 

Good, the Bad and the Ugly. European Competition Journal, v. 6, n. 2, 2010, p. 325). 
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necessariamente levar em conta a presença do agente vertical e quais seriam seus interesses 

em participar dessa conduta. 

Ao fim e ao cabo, o interesse do agente vertical estará intimamente ligado ao efeito 

anticompetitivo decorrente da conduta. Afinal, ele não teria, por via de regra, interesse em 

participar de conduta que, em uma primeira análise, poderia ser prejudicial a ele. A análise 

dos casos de cartéis hub-and-spoke trazidos no capítulo anterior reforça esse entendimento de 

que, para identificar o efeito anticompetitivo de uma conduta que envolva a troca indireta de 

informações, o interesse do agente vertical deve ser analisado. Tal aspecto é destaco a seguir à 

luz dos precedentes já trazidos no presente trabalho. 

No caso Interstate Circuit, a intenção dos agentes verticais (Interstate Circuit e 

Texas Consolidated) era aumentar os preços dos ingressos de admissão. Isso somente foi 

possível com a garantia de que todos os distribuidores aceitariam as condições. 

Já no caso Toys’R’Us, a varejista de brinquedos pretendia impedir que 

determinados produtos fossem comercializados para os clubes de compra. Assim, o objetivo 

da conduta era limitar a concorrência desse novo canal de vendas que surgia à época e vinha 

ganhando parcela de mercado antes detida pela Toys’R’Us. A conduta apenas foi colocada em 

prática após a varejista adquirir uniformidade dos fabricantes, que não desejavam abrir mão 

desse novo canal de vendas a menos que seus concorrentes fizessem o mesmo. 

O caso Apple é curioso, pois a intenção da empresa de tecnologia não é tão 

evidente como nos outros casos, uma vez que eram as editoras que estavam incomodadas com 

a atuação da Amazon no mercado, precificando os e-books em patamar tão baixo e 

prejudicando as vendas de livros físicos. No entanto, a Apple, percebendo essa situação e 

considerando seu interesse em entrar no mercado com o lançamento do iPad, tratou de 

organizar uma conduta uniforme entre as editoras com o objetivo de, em última instância, 

aumentar o preço dos e-books. Novamente, isso apenas foi possível com a aceitação da maior 

parte das grandes editoras. 

É possível chegar às mesmas conclusões a partir da análise dos casos do Reino 

Unido. No caso Dairy, o objetivo era aumentar a margem de lucro dos produtores fazendeiros. 

Para isso, os processadores atuaram como um polo de intercâmbio de informações entre os 

varejistas de modo a aumentar o preço de queijos e derivados no varejo. Já no caso Hasbro, a 
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intenção também era o aumento dos preços de seus produtos no varejo, de modo a aumentar a 

margem de seus varejistas insatisfeitos. Para isso, estruturou um sistema de troca de 

informações concorrencialmente sensíveis no qual ela era o polo de intercâmbio. 

Nota-se, assim, que a teoria do dano em casos envolvendo a troca indireta de 

informações acaba por passar pelo agente vertical e seu interesse. Odudu chega a afirmar que 

a teoria do dano da troca indireta de informações é uma em que B deseja aumentar ou manter 

os seus preços para A e C, sendo que A não concordará com esses preços a menos que C 

também concorde, e vice-versa168. 

Diferentemente da troca direta de informações entre concorrentes, a troca indireta 

necessariamente envolve duas fases. A teoria do dano estaria incompleta sem a análise de 

ambas, o que acaba por passar inevitavelmente pelo agente vertical e sua intenção com a 

conduta. 

No entanto, como visto para os casos de troca direta de informações, a colusão não 

é uma consequência inevitável da troca indireta de informações, ainda que ela seja facilitada a 

partir da redução de incerteza e do comportamento paralelo. Tal conclusão é válida também 

para o caso da troca indireta de informações. 

Assim, não parece que a existência de um acordo entre concorrentes no ínterim 

dessas duas fases deva ser necessária para que esteja configurada uma possível conduta 

anticompetitiva. A teoria do dano, portanto, independeria da existência de um acordo, sendo 

diferente na medida em que for identificada a existência de um acordo ou não. Isso tem 

implicações diretas na qualificação da conduta como ilícita.  

Por esse motivo, nos próximos tópicos, a troca de informações acompanhada de um 

acordo entre concorrentes será diferenciada daquela em que o acordo está ausente. 

 

 

 
                                                           
168 “Thus the indirect information-exchange story of harm is one in which B wishes to increase or maintain 

wholesale prices in sales to A and C, prices to which A will not agree unless C also agrees to purchase at the 

same price” (ODUDU, Okheoghene. Indirect Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and 

Spoke Collusion. European Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 217, ago. 2011). 
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3.3. Classificação da conduta a partir da existência de acordo horizontal 

No capítulo anterior, foi apresentada uma série de precedentes que ilustram como 

as outras jurisdições vêm tratando a troca indireta de informações entre concorrentes e os 

chamados cartéis hub-and-spoke. Na sequência, ao tratar do tema no Brasil, foi constatado 

que o CADE ainda não possui uma posição consolidada sobre o tema. De fato, os únicos 

casos em que são investigados supostos cartéis hub-and-spoke ainda não tiveram o seu 

julgamento final. 

Não obstante, a troca indireta de informações pode ter consequências sobre o 

ambiente concorrencial, de modo que uma avaliação sobre as condições para que seja 

considerada ilícita é necessária. Assim, muito embora os precedentes estrangeiros surjam 

como referência, uma análise sob a perspectiva da lei brasileira é essencial. 

Em verdade, o que se nota a partir da análise de casos de outras jurisdições é uma 

certa confusão de termos e formas de analisar condutas que, em última análise, seriam muito 

próximas. Assim, enquanto os precedentes norte-americanos criam a expressão “cartéis hub-

and-spoke” e analisam a conduta a partir da noção de acordo (o que a doutrina norte-

americana passou a chamar de “rim” da conduta), que uniria uma série de condutas verticais, 

os precedentes ingleses falam em troca indireta de informações e criam critérios, de certa 

forma subjetivos, para poder caracterizar o que eles chamam de “conduta concertada”, que 

atribuiria a ilicitude à conduta. 

O objetivo deste estudo, ao propor a análise da licitude de troca indireta de 

informações entre concorrentes, é delinear exatamente as condutas a serem tratadas, 

“separando o joio do trigo”, por assim dizer, utilizando elementos tanto da teoria norte-

americana quanto da inglesa. Superada essa etapa, serão trazidas considerações sobre a 

metodologia de análise proposta neste estudo. 

Inicialmente, vale esclarecer que o objeto do trabalho é a troca indireta de 

informações entre concorrentes. Assim, como mencionado no capítulo anterior, entende-se 

que mesmo as condutas tratadas nos precedentes norte-americanos devem ser vistas à luz da 
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troca indireta de informações, e não como acordos verticais. Essa compreensão é de enorme 

importância, uma vez que é a base para o critério proposto neste estudo169. 

Em seguida, é importante separar a troca indireta de informações dos chamados 

“cartéis hub-and-spoke”. Muito embora a doutrina frequentemente trate ambos como 

sinônimos170, sem sequer questionar a existência de uma eventual diferença, a conclusão 

alcançada por este estudo é de que seriam conceitos distintos e defini-los de forma correta é 

imprescindível para sua análise concorrencial. 

Assim, a troca indireta de informações, como detalhado no primeiro capítulo deste 

trabalho, envolveria situações em que informações sensíveis são trocadas entre concorrentes 

por meio de parceiros comerciais em comum, verticalmente relacionados. Dito de outra 

forma, informações sensíveis são repassadas a concorrentes por meio de seus fornecedores, 

distribuidores e clientes, por exemplo, sem que haja um contato direto entre as empresas 

detentoras das informações. A troca indireta de informações, portanto, suprime o contato entre 

concorrentes. 

Já os cartéis hub-and-spoke vão além: eles são acordos ilícitos entre concorrentes, 

estruturados por meio da troca indireta de informações. São cartéis atípicos, pois não 

envolvem necessariamente o contato direto entre os concorrentes. Diferenciam-se da troca 

indireta de informações na medida em que é possível identificar um “acordo” entre os 

concorrentes, ainda que esse acordo seja indireto, dada a ausência de contato entre eles171.  

Nesses casos, a troca indireta de informações serve como instrumento para a 

concretização de outra conduta, um cartel atípico, que pode ser denominado “cartel hub-and-

 
                                                           
169 Assim, a troca indireta de informações deve ser vista como a troca de qualquer informação 

concorrencialmente sensível, seja informações sobre preços, volume de vendas ou até mesmo condições 

comerciais ou concordância em seguir com determinada prática. Veja, por exemplo, no caso dos e-books: o 

que foi repassado ali por meio da Apple foi a concordância das demais editoras em adotar determinada 

prática comercial. Esse tipo de informação é definitivamente sensível na medida em que seu conhecimento 

por concorrentes pautou determinada conduta. Nesse sentido, propõe-se analisar os casos norte-americanos 

por essa ótica, em vez da ótica de relações verticais, a exemplo do que já é feito com os casos ingleses. 
170 Na medida em que os precedentes norte-americanos e, consequentemente, a doutrina falam em hub-and-

spoke, enquanto os precedentes e a doutrina inglesa falam em troca indireta de informações. 
171 Assim, é possível perceber certa confusão em parte da doutrina, na medida em que carteis hub-and-spoke 

acabam sendo confundidos com a troca indireta de informações. Elisa Santos Coelho Sarto, por exemplo, 

trata a troca indireta de informações como sinônimo de carteis hub-and-spoke: “A troca de informações 

sensíveis ao mercado passou a se dar de modo indireto, utilizando-se, muitas vezes, de uma terceira parte. A 

este modo de troca de informações recebeu o nome de cartel hub-and-spoke” (SARTO, Elisa Santos Coelho. 

Cartéis Hub-and-Spoke: coordenação horizontal por meio de restrições verticais. Revista de Defesa da 

Concorrência. v. 5, n. 2, p. 31, nov. 2017). 
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spoke”, como a doutrina estrangeira costuma chamar. É uma linha muito tênue e nem sempre 

é simples identificá-la, especialmente em casos de cartéis em que o conjunto probatório 

coletado é escasso. 

Dessa forma, os casos tratados no capítulo anterior são exemplos de trocas indiretas 

de informações que serviram para viabilizar um cartel atípico do tipo hub-and-spoke. Essa 

distinção não fica clara a partir da leitura dos precedentes: embora todos falem de condutas 

similares, os EUA não falam de troca indireta de informações (muito embora ela seja a base 

da conduta por eles analisada), enquanto a Inglaterra não fala de cartel hub-and-spoke, ainda 

que esteja analisando cartéis. 

A distinção proposta neste trabalho é relevante na medida em que se a doutrina e a 

prática diferenciam a troca direta de informações dos cartéis clássicos, por que razão o mesmo 

não deveria ser feito para o caso da troca indireta de informações? Assim, não parece razoável 

que se coloque em um mesmo pacote condutas diferentes e que necessariamente envolvem 

uma análise concorrencial específica.  

A simplificação que vem sendo feita na análise do tema não parece adequada, 

especialmente na discussão sobre os parâmetros pelos quais determinada conduta seria lícita 

ou ilícita. Para isso, a distinção feita no primeiro capítulo sobre práticas que seriam ilícitas 

pelo seu objeto ou pelos seus efeitos é de enorme importância. 

O trabalho propõe-se, portanto, a destrinchar a troca indireta de informações e 

analisá-la, à luz da legislação brasileira de defesa da concorrência, sob dois prismas: o 

primeiro, como parte de um cartel hub-and-spoke, ou seja, como um instrumento para a 

viabilização de um acordo anticompetitivo; o segundo, como uma conduta autônoma, que 

independe de um acordo anticompetitivo entre concorrentes para que possa eventualmente ser 

considerada ilícita. Para essa proposta, a ideia de “acordo” e sua definição dentro de um caso 

concreto é essencial, na medida em que será a sua presença ou não que classificará a conduta 

como um cartel atípico hub-and-spoke ou como uma troca indireta de informações autônoma. 
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3.3.1. Troca indireta de informações na presença de um acordo horizontal 

Como mencionado, pretende-se analisar a troca indireta de informações entre 

concorrentes separando aquelas que funcionam como instrumento para viabilizar um cartel 

daquelas que configurariam uma prática autônoma. 

Nessa primeira etapa, serão analisados os chamados cartéis hub-and-spoke, como 

são estruturados, de que forma a troca indireta de informações está inserida em sua 

caracterização e como pode ser avaliada a sua licitude à luz da legislação brasileira de defesa 

da concorrência. 

Esse tópico está dividido em duas partes: primeiro serão apresentados os elementos 

necessários para a caracterização de um acordo horizontal no caso de troca indireta de 

informações para, na sequência, analisar a responsabilidade dos agentes envolvidos na 

conduta. 

3.3.1.1. Caracterização do acordo horizontal 

Os cartéis hub-and-spoke são cartéis atípicos formados sem que haja necessidade 

de um contato direto entre os concorrentes172. No entanto, cartéis envolvem por definição um 

acordo entre concorrentes173, de modo que para os cartéis do tipo hub-and-spoke, em que não 

há contato direto entre eles, esse acordo deve ser realizado de alguma forma alternativa. A 

troca indireta de informações surge, assim, como o instrumento mais importante para 

viabilizar a conduta. 

A dificuldade, no entanto, é como diferenciar a troca indireta de informações 

autônoma, tratada mais adiante, daquela que faz parte de um cartel hub-and-spoke. Dito de 

 
                                                           
172 “Hub-and-spoke cartels falls within this grouping of ‘a-typical’ cartels in that they do not conform to the 

classic model of ‘hard core’ price-fixing, bid-rigging, and allocation schemes among horizontal competitors, 

given an added vertical element manifested in relationships between those competitors and a third party” 

(PREWITT, Elizabeth; FAILS, Greta. Indirect information exchanges to hub-and-spoke cartels: enforcement 

and litigation trends in the United States and Europe. Competition Law & Policy Debate, v. 1, maio de 2015. 

Disponível em: <https://www.hugheshubbard.com/news/indirect-information-exchanges-to-hub-and-spoke-

cartels-enforcement-and-litigation-trends-in-the-united-states-and-europe>. p. 63). 
173 Como afirma Calixto Salomão Filho, “por colusão horizontal deve-se entender qualquer tipo de acordo, 

expresso ou tácito, firmado entre concorrentes” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as 

condutas. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 260). 
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outra forma, a questão que se coloca é como identificar um acordo entre concorrentes em 

situações em que não há contato direto entre eles. 

Assim, para que haja um cartel do tipo hub-and-spoke, não basta a verificação da 

troca indireta de informações, tampouco do mero comportamento paralelo (que pode decorrer 

da troca indireta de informações sem que haja de fato um acordo), deve haver algo além. É o 

que Barak Orbach chama de rim da conduta, ou a liga que une os agentes174. Para os fins dete 

trabalho, o rim é o acordo entre concorrentes, ainda que esse acordo seja indireto nessas 

situações. 

No entanto, é importante ter em mente que muitas vezes os recursos e o conjunto 

probatório reunido pela autoridade de defesa da concorrência para demonstrar a existência de 

um acordo ilícito são limitados175. Isso ocorre por uma série de fatores e é natural de qualquer 

tipo de cartel, mas ainda mais evidente naqueles em que não há contato direto entre os 

concorrentes. 

A ausência de provas diretas de um acordo entre concorrentes, contudo, não é 

suficiente para que se descarte de pronto a existência de um ilícito. Nesse sentido, autoridades 

de todo o mundo lançam mão de uma série de recursos para poder concluir pela existência de 

um acordo ilícito ainda que ausente a evidência clara desse acordo. São as chamadas provas 

indiretas176: elas serão de fundamental importância na análise dos cartéis hub-and-spoke. 

 
                                                           
174 Segundo Orbach, “Proving a hub-and-spoke conspiracy thus requires evidence of the rim that connects the 

spokes. The ‘rim requirement’ is well established under antitrust law, but the question remains how the 

requirement may be satisfied” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], 

v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 4. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. 

Acesso em: 20 jun. 2017). 
175 Segundo o Conselheiro Paulo Burnier em seu voto-vogal no Processo Administrativo n. 

08012.001273/2010-24, “exigir a existência de ‘prova direta’ para toda e qualquer condenação de cartel 

significa (i) aceitar a impunidade de diversos cartéis, que não deixam traços evidentes através de material 

probatório explícito; e (ii) incentivar uma ainda maior profissionalização dos cartéis, que, pela própria 

natureza de acordos secretos, evitam deixar rastros do acordo ilícito” (BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.001273/2010-24. Voto-vogal do Conselheiro Paulo 

Buernier. 16 de setembro de 2015. Parágrafo 2º). 
176 Como afirma Amanda Athayde Linhares Martins: “Importante esclarecer que utilizamos o conceito de prova 

indireta em contraposição ao que se considera prova direta – cópia de um acordo por escrito, testemunho, 

memorandos, circulares, etc. Esse tipo de prova, embora mais desejável para a apuração de infrações, 

dificilmente é conseguida, dado que as empresas envolvidas têm consciência da ilegalidade de sua conduta e 

da importância da prova para uma condenação” (MARTINS, Amanda Athayde Linhares. Prova indireta de 

cartel no âmbito das associações: comportamento paralelo e plus factors. Economic Analysis of Law Review, 

v. 2, n. 1, p. 41-64, p. 43, jan.-jun. 2011). 
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Okeoghene Odudu propõe ainda uma metodologia alternativa às provas indiretas 

para caracterização do que ele denomina “prática concertada”177, que poderia ser identificada 

a partir da própria troca indireta de informações. Segundo o professor Odudu, para que se 

pudesse falar em cartel no caso das trocas indiretas de informações, a autoridade de defesa da 

concorrência deveria fazer uma avaliação em duas fases. A primeira fase envolveria o repasse 

de informações concorrencialmente sensíveis da empresa A para a empresa B (sendo que B 

atuaria em um mercado verticalmente relacionado, como, por exemplo, um cliente ou um 

distribuidor). Segundo o professor, nessa etapa, é necessário que A repasse a informação com 

a intenção de que B a compartilhe com C, concorrente de A. Na segunda fase, a informação 

concorrencialmente sensível de A seria repassada para C por meio de B, sendo que C 

confiaria na informação repassada178. 

Não obstante o inegável mérito da análise do professor Odudu em corretamente 

destrinchar a troca indireta de informações em duas fases, essa análise é mais aplicável (ainda 

que com algumas ressalvas necessárias, como será detalhado mais adiante) para a troca 

indireta de informações vista como um ilícito autônomo do que para a configuração de um 

acordo indireto179. Isso porque, primeiro, a análise proposta pelo professor Odudu atribui uma 

carga grande de subjetivismo à análise da conduta, o que diminui consideravelmente a 

previsibilidade dos agentes econômicos, não sendo algo desejável na análise de cartéis. 

Segundo, a análise insere a troca de informações no centro da discussão do acordo, enquanto 

ela deve ser vista como um instrumento para a viabilização desse acordo e, 

consequentemente, do cartel.  

 
                                                           
177 Pode ser feita ainda uma diferenciação entre “acordo” e “conduta concertada”. Como afirmam Einer Elhauge 

e Damien Geradin, “In US case-law, the terms ‘agreement’ and ‘concerted action’ are generally used 

interchangeably (...). EC Article 81 similarly covers ‘agreements’ and ‘concerted practices’, with the latter 

designed to prevent firms from evading Article 81 by colluding in ways that may not involve an agreement 

per se, but nevertheless involve an element of anticompetitive cooperation”. No Brasil, contudo, tal 

diferenciação não é normalmente feita, muito embora seja possível traçar um paralelo entre a ideia de 

“conduta concertada” e “cooperação” entre concorrentes. ELHAUGE, Einer; GERADIN, Damien. Global 

Competition Law and Economics. Oxford: Hart Publishing, 2007. p. 735. 
178 “In the first phase, the A-B phase, there is (i) a direct exchange of commercially sensitive information 

between A and B and (ii) the commercially sensitive information directly exchanged is intended to be 

disclosed to one or more of A’s competitors. In the second phase, the B-C phase, (i) B discloses A’s 

commercially sensitive information in discussions with C and (ii) C, confident that the information is 

credible, relies on the disclosed information” (ODUDU, Okheoghene. Indirect Information Exchange: The 

Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 218, ago. 

2011).  
179 Até mesmo o uso da expressão “prática concertada” sugere a ausência de um acordo explícito e aproxima-se 

da ideia de cooperação, o que está relacionado à troca indireta de informações como um ilícito autônomo, 

que será vista mais adiante neste trabalho. 
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Assim, a análise do que seria um “acordo” para os casos de cartel em que não há 

um contato direto entre os concorrentes deve necessariamente envolver os elementos que 

circundam a troca de informações180, o que parece estar mais alinhado com o que propõe 

Orbach ao tratar da definição do rim181-182. 

3.3.1.1.1 Teoria dos plus factors como instrumento 

A teoria dos plus factors surge, então, como uma importante ferramenta que as 

autoridades podem lançar mão na análise desse tipo de conduta. Segundo Orbach, evidências 

circunstanciais, ou os plus factors, podem ser utilizadas para caracterizar o rim, sendo a 

coordenação vertical um aspecto crítico dessa análise183. 

Nesse sentido, a teoria dos plus factors, ou paralelismo plus, visa fornecer subsídios 

para que as autoridades possam condenar cartéis mesmo na ausência de provas diretas de um 

acordo entre concorrentes184, provas essas que de fato podem ser escassas em muitas 

situações. 

 
                                                           
180 Como afirmado no caso Apple: “These additional circumstances can, of course, consist of ‘direct evidence 

that the defendants entered into an agreement’ like ‘a recorded phone call in which two competitors agreed 

to fix prices’. But plaintiffs may also present circumstantial facts supporting the inference that a conspiracy 

existed” (United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 55). 
181 “Under antitrust law, the characteristic that separates an unlawful conspiracy facilitated through vertical 

relationships from a lawful vertical arrangement is a proof of a horizontal ‘agreement’ among competitors. 

In hub-and-spoke conspiracies, this agreement is the ‘rim’ that connects the spokes” (ORBACH, Barak. 

Hub-and-Spoke Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 3. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
182 Prewitt e Fails vão no mesmo sentido ao afirmar que “U.S. antitrust law therefore evaluates hub-and-spoke 

cartels according to the same standards applied to hard-core conspiratorial agreements. These cartels are 

characterized by a series of vertical agreements between numerous ‘spokes’ and a common ‘hub’. The series 

of agreements becomes an actionable horizontal conspiracy when the facts show a connecting agreement 

among the horizontal competitors that form the spokes” (PREWITT, Elizabeth; FAILS, Greta. Indirect 

information exchanges to hub-and-spoke cartels: enforcement and litigation trends in the United States and 

Europe. Competition Law & Policy Debate, v. 1, maio de 2015. Disponível em: 

<https://www.hugheshubbard.com/news/indirect-information-exchanges-to-hub-and-spoke-cartels-

enforcement-and-litigation-trends-in-the-united-states-and-europe>. p. 67). 
183 No original: “Circumstantial evidence (plus factors) may be used to establish the existence of the rim, and 

vertical coordination is a critical aspect of that circumstantial evidence” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke 

Conspiracies. The Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 4. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
184 Segundo Ivo Teixeira Gico Júnior, “De acordo com a teoria, conhecida como doutrina do paralelismo mais 

ou no inglês parallelism plus doctrine, não é necessário se provar a existência de um acordo ou de um 

mecanismo explícito de coordenação de preços para a configuração do ilícito. Basta o paralelismo não ser 

suficientemente explicável pela interdependência que a semelhança de condutas pode, por si só, ser 

considerada demonstração suficiente de uma infração à ordem econômica. De qualquer forma, não basta o 

comportamento paralelo, mesmo se interdependente, é necessário haver algum fator a ‘mais’ para qualificar 
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Muito embora tenha origem nos Estados Unidos da América185, a teoria ganhou 

repercussão entre as autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo. O então 

Conselheiro Luís Fernando Schuartz, no âmbito do Processo Administrativo n. 

08012.002493/2005-16, afirmou que “a ideia central por trás dessa doutrina consiste na 

apresentação de condições necessárias e suficientes para inferir, a partir do paralelismo entre 

condutas dos agentes em mercados oligopolizados na ausência de evidências explícitas de 

acordo, a existência do último”. 

Como afirmam Leslie Marx e Robert Marshall, a teoria dos plus factors é o corpo 

das evidências econômicas circunstanciais para demonstrar a existência de colusão, sendo o 

critério econômico para auxiliar no diagnóstico de colusão186. 

De acordo com a teoria, havendo paralelismo entre os agentes do mercado, a 

verificação pelas autoridades de defesa da concorrência da existência de troca de informações 

entre eles muito provavelmente será vista como um elemento adicional para inferir pela 

existência de um acordo nesse mercado187. 

Como mencionado, a mera existência de troca indireta de informações não parece 

ser suficiente, por si só, para que se conclua pela existência de um acordo entre concorrentes. 

Devem estar presentes elementos adicionais que reforcem esse entendimento. 

Nesse sentido, vale tratar um pouco sobre quais elementos poderiam ser 

considerados em uma análise de plus factors188. Ainda que a análise de qualquer caso hub-

 
                                                           

a conduta como anticompetitiva” (GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Cartel: teoria unificada da colusão. São 

Paulo: Lex Editora, 2006. p. 315).  
185 Cf. KOVACIC, William E. The identification and proof of horizontal agreements in antitrust laws. The 

Antitrust Bulletin, v. 38, n. 5, 1993. 
186 No original: “Plus factors are the body of economic circumstantial evidence of collusion, above and beyond 

the parallel movement of prices by firms in an industry. Plus factors are the economic criteria that can assist 

with the diagnosis of collusion” (MARSHALL, Robert C.; MARX, Leslie M. The Economics of Collusion: 

Cartels and Bidding Rings. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 213). 
187 Deve-se, neste ponto, naturalmente dissociar das práticas ilícitas aquelas que sejam consideradas exemplos 

de paralelismo consciente, ou paralelismo tácito. Como afirma Paula A. Forgioni, “Partindo-se do 

pressuposto da racionalidade dos agentes econômicos, a semelhança de condutas não implicaria a existência 

de prática ilícita, mas decorreria da resposta ‘racional’ de todos a determinada situação de mercado. Nesse 

caso, a prática somente poderia ser sancionada diante da comprovação do ‘acordo’ entre os agentes” 

(FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 133).  
188 Para uma análise extensiva e detalhada, sob a perspectiva econômica, de quais plus factors são comumente 

encontrados em casos de cartéis clássicos, faz-se referência à obra de Leslie Marx e Robert Marshall. Cf. 

MARSHALL, Robert C.; MARX, Leslie M. The Economics of Collusion: Cartels and Bidding Rings. 

Cambridge: The MIT Press, 2012. 
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and-spoke seja muito específica e individualizada, é possível lançar mão de alguns 

importantes fatores que foram considerados nos casos norte-americanos. 

Um primeiro fator que deve ser considerado na análise de uma eventual conduta é o 

contexto em que a troca de informações surgiu e a forma como ela foi implementada por cada 

um dos participantes. Entender se a troca de informações fazia parte de relações comerciais ou 

se surgiu para resolver um problema do mercado (como no caso Toys’R’Us e Apple e-books) 

é essencial para uma correta compreensão do que de fato as partes buscavam ao trocar 

informações. 

De modo semelhante, vale identificar se as empresas estariam agindo contra o 

próprio interesse. Essa questão fica evidente no caso Toys’R’Us, analisado no capítulo 

anterior: um dos pontos considerados pela corte de apelações dos EUA para condenar as 

empresas foi o fato de as fabricantes de brinquedos estarem agindo contra o que seria 

economicamente racional sob a perspectiva delas ao interromperem a venda de determinados 

produtos para clubes de compra. 

De fato, parece contraintuitivo que as empresas abram mão de um canal de vendas 

que vinha crescendo à época, renunciando a essa receita, sem que essa decisão fosse tomada 

por meio de um acordo ilícito. Dito de outra forma, não seria racional, sob a perspectiva 

econômica, que as empresas passassem a fazer isso – a menos que todos os seus concorrentes 

também o fizessem. 

Dessa forma, a identificação de ações pelas empresas que apenas fazem sentido na 

medida em que os concorrentes tomem a mesma postura é um importante ponto a ser 

considerado em eventual análise da troca indireta de informações189. É razoável assumir que, 

em um cenário de troca indireta de informações, a adoção de um comportamento que não 

seria economicamente racional, a menos que todos no mercado o adotassem, sugere a 

existência de um acordo ilícito entre os concorrentes. 

 
                                                           
189 Como afirmam Einer Elhauge e Damien Geradin, “In other cases, the parallel conduct would be unprofitable 

if other firms did not engage in the same conduct. These cases are tricky because firms might engage in such 

parallel conduct either because they have a hidden agreement or because they are in an oligopolistic market 

and recognize their price interdependence” (ELHAUGE, Einer; GERADIN, Damien. Global Competition 

Law and Economics. Oxford: Hart Publishing, 2007. p. 735). 
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A conclusão alcançada neste estudo é de que esse é o ponto central na análise da 

eventual existência de acordo entre concorrentes nos casos de troca indireta de informações. 

A identificação pela autoridade da existência de troca de informações do tipo “ele fará se você 

fizer”, como é possível identificar nos casos Toys’R’Us190 e Apple191, por exemplo, 

claramente permite a conclusão pela existência de um acordo indireto. Assim, ainda que 

ausente o contato direto entre os concorrentes, o acordo é caracterizado pelo agente vertical 

repassando informações concorrencialmente sensíveis sobre a aceitação de determinada 

prática. 

Nessas hipóteses, nota-se que as decisões dos agentes econômicos deixam de ser 

autônomas e passam a ser interdependentes em função do que fora combinado entre eles. A 

ausência de contato entre eles não impede a formação do acordo na medida em que o contato 

é centralizado no agente vertical (hub). 

Outros fatores que reforçam a existência de um acordo são a eventual mudança 

abrupta de comportamento e a adoção de novas práticas simultaneamente pelas empresas. 

Contudo, é preciso ter cuidado neste ponto, uma vez que a mudança de comportamento pode 

ser consequência da troca de informações sem que haja de fato um acordo entre os 

concorrentes.  

Uma das consequências da troca de informações entre concorrentes, inclusive a 

troca indireta, é a redução da assimetria informacional e, consequentemente, eventual 

paralelismo, ainda que tácito. Como será analisado mais adiante, essa troca de informações, 

por si só, poderia ser considerada um ilícito, mas não necessariamente possui elementos 

suficientes para ser tratada como um cartel hub-and-spoke. Dito de outra forma, o 

comportamento paralelo por si só não seria suficiente para demonstrar a existência de um 

acordo entre concorrentes, muito embora seja um fator que deva ser considerado na análise 

(chegar-se-ia a conclusão diversa caso ele fizesse parte de um conjunto probatório maior que 

demonstrasse de fato a existência de um acordo entre concorrentes). 

 
                                                           
190 “In Goddu’s words, TRU, during its meetings and conversations with the manufacturers, communicated the 

message ‘I’ll stop if they stop’ from manufacturer to competing manufacturer” (Toys’R’Us, Inc. v. FTC 

(TRU), 221 F.3d 928, 934-36 (7th Cir. 2000). Opinion of the Commission. p. 30). 
191 “Apple understood that its proposed contracts were attractive to the Publisher Defendants only if they 

collectively shifted their relationships with Amazon to an agency model — which Apple knew would result 

in higher consumer‐facing e-book prices” (United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). 

p. 58). 
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A identificação pela autoridade de mecanismos de monitoramento, ainda que por 

meio da própria troca de informações, é também indicador da existência de um acordo ilícito 

entre os concorrentes. É o que se extrai, por exemplo, do caso Parke Davis e também do caso 

Toys’R’Us, em que concorrentes fiscalizavam uns aos outros para identificar casos de 

descumprimento do acordo e, caso identificassem alguma situação, reportavam ao agente 

vertical, que seria responsável por administrar o caso. 

Assim, se é possível identificar que há um sistema de monitoramento de desvios de 

conduta entre os concorrentes, é plausível assumir que de fato haveria um acordo entre eles a 

ser respeitado, ainda que, como nos casos hub-and-spoke, não haja um contato direto, sendo 

essa interação substituída por um agente vertical. 

Finalmente, a análise da estrutura do mercado é também fator a ser considerado. 

Como visto no primeiro capítulo, mercados concentrados também possuem maiores 

incentivos à coordenação: é o que pode ser verificado em diversos casos listados no capítulo 

anterior, como no caso dos e-books, Toys’R’Us, Hasbro e Interstate Circuit. Isso porque em 

mercados concentrados é mais fácil para o agente vertical (hub) atuar como um polo de 

intercâmbio de informações de maneira a efetivamente possibilitar um acordo ilícito entre 

concorrentes. 

Não obstante os diversos fatores supracitados, é importante entender que a análise 

da existência de um acordo entre concorrentes a partir da avaliação de plus factors levará em 

conta as circunstâncias particulares de cada caso. É possível, assim, que apenas um conjunto 

dos fatores exemplificados supra consiga ser suficiente para demonstrar a existência de um 

acordo entre os concorrentes. A análise caso a caso pela autoridade é, portanto, essencial. 

Em verdade, a autoridade de defesa da concorrência, ao avaliar a conduta, deve 

formar uma tese baseada em um conjunto de fatores – por isso o nome provas circunstanciais 

ou plus factors. Os vários pedaços formam um mosaico capaz de evidenciar a existência de 

um acordo ilícito, porém os pedaços isolados não são, por via de regra, suficientes para 

demonstrar cabalmente a existência de um acordo. 

Isso fica claro no caso Guitar Center, tratado no capítulo anterior. Nele, é analisada 

uma série de fatores que poderiam ser considerados como evidências da existência de um 
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acordo. Ainda assim, o tribunal (em decisão bastante questionável) decidiu por não condenar 

a empresa diante da ausência de elementos suficientes que comprovassem a conduta. 

É importante ter em mente, contudo, que a análise de plus factors e de provas 

indiretas tem como objetivo identificar a existência de um acordo entre concorrentes – ainda 

que indireto. Assim, não se trata de uma análise dos efeitos da conduta, mas de uma análise 

para demonstrar a própria existência da conduta. Essa diferença é relevante e será retomada 

em detalhes mais adiante neste trabalho. 

3.3.1.1.2 Ausência de necessidade de contato direto 

Vale ressaltar que ainda que os cartéis hub-and-spoke sejam aqueles formados a 

partir da troca indireta de informações, ou seja, sem contato direto entre concorrentes, a 

existência de contato direto ao longo da conduta é possível, embora não seja usual e não 

desfigure a sua natureza de hub-and-spoke na medida em que o cartel permanece fundado 

(ainda que apenas em seu princípio) na troca indireta de informações. 

Segundo Benjamin Klein, quanto maior o poder do agente vertical (hub), menor a 

possibilidade de serem identificados contatos diretos entre os concorrentes, na medida em que 

podem ser impostas sanções pelo próprio hub192. A necessidade de contato direto entre 

concorrentes é, assim, inversamente proporcional ao poder do agente vertical. 

É possível, portanto, que um cartel tenha início como sendo um cartel atípico hub-

and-spoke e acabe por, ao longo do tempo, tornar-se um cartel clássico. Também é possível 

que um cartel hub-and-spoke envolva, ainda que em menor escala, contatos diretos entre 

concorrentes. É o que ocorreu no caso dos e-books, por exemplo, em que as editoras já 

possuíam contatos entre elas antes da conduta, porém foi apenas com a presença da Apple que 

foi possível trazer uniformização à conduta. Nesse caso, o papel do agente vertical é 

 
                                                           
192 “The necessity for direct or indirect (through the hub) evidence of inter-spoke communications before 

inferring the existence of a horizontal agreement among the spokes of joint contingent on group acceptance 

of a hub’s vertical contract terms may appear to produce somewhat counter-intuitive results. The greater a 

hub’s market power, and therefore the greater the sanction the hub can impose for non-compliance with its 

vertical contract terms, the less likely it is to observe such evidence of a horizontal agreement among the 

spokes. For example, because Interstate Circuit had more market power than Toys’R’Us, there may have 

been no need for the Interstate Circuit hub to coordinate a horizontal agreement among the film distributor 

spokes” (KLEIN, Benjamin. Antitrust Analysis of Hub-and-spoke Conspiracies. Janeiro de 2017. Disponível 

em: <https://ssrn.com/abstract=2909341>. Acesso em: 23 nov. 2017. p. 19). 
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justamente viabilizar o acordo entre os concorrentes, o que qualificaria a conduta como um 

cartel hub-and-spoke. 

Em suma, nota-se que a identificação de um acordo em cartéis hub-and-spoke não é 

tarefa simples. Ela dependerá de uma análise profunda da conduta e dos elementos que a 

circunscrevem. Não parece correto considerar apenas a troca indireta de informações como 

indicação definitiva da existência de um acordo, muito embora deva ser entendida como mais 

um dos elementos a serem considerados. 

A tarefa de identificar um acordo ilícito em situações de troca indireta de 

informações é sem dúvida mais difícil e tortuosa do que nos casos de troca direta. A 

autoridade deve coletar informações suficientes para demonstrar o objetivo ilícito das partes 

envolvidas. 

A análise dos chamados plus factors e das provas indiretas surge como uma saída 

para esse problema. A ausência de um acordo direto entre concorrentes por vezes torna a 

análise da autoridade nebulosa, mas a junção de diversos fatores relacionados à conduta pode 

ajudar a chegar a uma conclusão. Tem-se que cada vez mais as autoridades de defesa da 

concorrência, inclusive o CADE193, têm utilizado provas indiretas em suas decisões, inclusive 

para cartéis clássicos. 

As autoridades devem estar atentas, contudo, para analisar as evidências como 

parte de um conjunto, uma vez que dificilmente será encontrada uma demonstração cabal de 

acordo, ainda mais sem que haja o contato direto entre os concorrentes. Deve-se atentar para 

evitar repetir casos como Guitar Center, nos EUA, em que havia diversos fatores que 

poderiam indicar a existência de um acordo horizontal, porém não foram considerados em 

conjunto. 

 
                                                           
193 O Conselheiro Paulo Burnier assim afirmou em seu voto no Processo Administrativo n. 08012.002921/2007-

64: “Não se está a sustentar com isso que o CADE não possa ou não deva condenar empresas com base 

apenas em provas indiretas. As provas indiretas podem e devem sim ser utilizadas como instrumento de 

prova diante da natureza secreta de acordos ilícitos entre concorrentes. Em realidade, as provas indiretas, 

como bem destacado pela SG, assumem uma importância fundamental na demonstração da existência de 

conluio entre os concorrentes diante das ‘estratégias de dissimulação e destruição das provas levadas a cabo 

pelos participantes de cartéis’”. O mesmo entendimento foi adotado no julgamento dos Processos 

Administrativos n. 08012.004039/2001-68, 08012.001273/2010-24 e 08012.001029/2007-66. BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.002921/2007-64. Voto 

do Conselheiro Paulo Burnier. 20 de setembro de 2017. Parágrafo 177. 
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Feitos esses esclarecimentos sobre a definição de acordo para os cartéis conhecidos 

como hub-and-spoke, vale traçar algumas considerações sobre a responsabilidade de cada 

agente que faz parte da conduta. 

3.3.1.2. Parâmetros probatórios e responsabilização 

Como visto no item anterior, a identificação da existência de um acordo entre 

concorrentes pode ser muitas vezes uma tarefa árdua para as autoridades de defesa da 

concorrência. Esse trabalho é ainda mais complicado nos casos dos cartéis hub-and-spoke, em 

que não há, por via de regra, contato direto entre os concorrentes. 

A teoria dos plus factors surge, assim, como uma ferramenta que as autoridades 

podem lançar mão para conseguir demonstrar a existência desse acordo. Entender o contexto 

que circunda a conduta mostra-se de grande relevância para que se consiga chegar a uma 

eventual comprovação do acordo ilícito. 

Superada a discussão sobre como identificar um acordo no caso dos cartéis hub-

and-spoke, cabe traçar algumas considerações sobre a responsabilização dos agentes 

envolvidos na conduta e sobre o padrão probatório que recai sobre a autoridade para que a 

conduta possa ser considerada ilícita e as partes envolvidas condenadas. 

3.3.1.2.1 Padrão de prova em cartéis formados a partir da troca indireta de 

informações 

Inicialmente, vale destacar que não se deve confundir o padrão probatório utilizado 

para condenar as partes envolvidas na conduta com a demonstração da própria existência do 

acordo. São passos diferentes e complementares da análise antitruste. 

Assim, a teoria dos plus factors e as provas circunstanciais exercem um relevante 

papel na demonstração do acordo. No entanto, demonstrado o acordo, deve a autoridade 

avaliar a licitude da conduta e a responsabilização dos agentes envolvidos. É nesse momento 

que surge a discussão sobre o padrão de prova da autoridade194. 

 
                                                           
194 Vale aqui trazer uma ressalva feita por Luis Fernando Schuartz: “o tratamento doutrinário de uma conduta 

como sujeita à regra per se ou à regra da razão para fins da análise não é algo que cabe à livre escolha do 

doutrinador, ainda que acredite estar com os melhores argumentos econômicos do seu lado” (SCHUARTZ, 
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Foi tratado no primeiro capítulo deste trabalho da diferenciação, no contexto da 

legislação brasileira, entre as condutas que são ilícitas pelo seu objeto e as condutas que são 

ilícitas pelos seus efeitos, ainda que potenciais. Nos EUA, a dicotomia é entre as condutas 

ilícitas per se e a chamada regra da razão. 

A doutrina e a prática costumam associar, por via de regra, condutas horizontais 

como sendo ilícitas pelo objeto e condutas verticais como ilícitas pelos seus efeitos. Os cartéis 

hub-and-spoke, contudo, por não envolverem contato direto entre concorrentes, podem ter a 

sua classificação mais nebulosa, razão pela qual é importante traçar algumas considerações 

sobre esse ponto. 

Nos EUA, a discussão é grande, especialmente tendo em vista que os cartéis hub-

and-spoke costumam ser vistos como uma série de condutas verticais. Analisar a conduta sob 

esse prisma naturalmente torna ainda mais complicado definir o seu padrão de prova, havendo 

muitas discussões sobre a classificação dos cartéis hub-and-spoke como ilícitos per se ou se 

devem ter sua licitude avaliada sob a regra da razão. 

Ainda que haja uma enorme queda de braço entre empresas e autoridade, com as 

primeiras defendendo a regra da razão e a última defendendo a regra per se, as cortes vêm 

reconhecendo que a análise como um ilícito per se seria a abordagem mais adequada, o que 

foi extensivamente tratado no caso Apple195. 

No Brasil, a discussão seria menos complexa – ainda que não menos relevante – 

por, principalmente, dois motivos. 

Primeiro, como mencionado, os EUA analisam a prática a partir da noção de 

relações verticais, o que de fato pode ofuscar a natureza de coordenação da conduta. Ao 

mudar o foco para a troca indireta de informações, como proposto neste trabalho, e 

verificando que ela serviu como um instrumento para um acordo entre concorrentes, parece 

ficar mais clara a associação da prática a uma conduta horizontal – um cartel, ainda que 

atípico. 

 
                                                           

Luís Fernando. Ilícito antitruste e acordos entre concorrentes. In: POSSAS, Mario Luiz (coord.). Ensaios 

sobre economia e direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2002. p. 119). 
195 “The response, raised by Apple and our dissenting colleague, that Apple engaged in ‘vertical conduct’ that is 

unfit for per se condemnation therefore misconstrues the Sherman Act analysis. It is the type of restraint 

Apple agreed to impose that determines whether the per se rule or the rule of reason is appropriate” (United 

States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 72). 
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Segundo, como visto no primeiro capítulo, há uma diferença entre ilícitos pelo 

objeto e ilícitos per se, muito embora a doutrina e a prática na enorme maioria das vezes 

tratem ambos como sinônimos. Entender uma conduta como ilícita pelo objeto é assumir que 

seus participantes tinham como objetivo inerente à própria conduta prejudicar a concorrência. 

Para definir se uma conduta teria como objetivo prejudicar a concorrência, é 

necessário analisar as hipóteses legais trazidas pelos incisos do art. 36 da Lei n. 12.529/2011. 

Assim, nos termos da lei brasileira, constituem infração à ordem econômica as condutas que 

tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos: (i) limitar, falsear ou de qualquer 

forma prejudicar a livre concorrência ou a livre-iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de 

bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; ou (iv) exercer de forma abusiva 

posição dominante. 

Portanto, um acordo entre concorrentes seria ilícito pelo seu próprio objeto, que se 

enquadra nos incisos acima, ao menos limitando e falseando a concorrência e aumentando 

arbitrariamente os lucros. 

O fato de não haver contato direto entre os concorrentes na ocorrência do acordo 

não desqualifica seu objeto. Assim, pouco importaria se o acordo entre concorrentes é direto 

ou indireto, seu objetivo continua sendo ilícito nos termos dos incisos do art. 36. 

Isso é reforçado pelo inciso I do § 3º do mesmo artigo. Tal parágrafo traz um rol 

exemplificativo de condutas que configurariam as hipóteses do caput e incisos do art. 36. O 

inciso I coloca como exemplo 

acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer 

forma, (a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; (b) a 

produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de 

bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada 

de serviços; (c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou 

potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de 

clientes, fornecedores, regiões ou períodos; e preços, condições, vantagens 

ou abstenção em licitação pública. 

Nesse sentido, é importante notar que o inciso I dispõe claramente sobre acordar 

com concorrente sob qualquer forma. Assim, ainda que o acordo seja feito de forma indireta, 

como é o caso dos cartéis hub-and-spoke, ele deve ser considerado como ilícito pelo seu 

objeto nos termos do art. 36 da Lei n. 12.529/2011. 
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O fato de o acordo ser um ilícito pelo objeto decorre de sua própria natureza: as 

partes desse acordo têm como principal objetivo justamente os efeitos listados no artigo. Não 

se trata, portanto, de uma conduta que pode produzir efeitos anticompetitivos. Trata-se de 

conduta que sua própria natureza e seu nascimento pressupõem o objetivo de atingir efeitos 

anticompetitivos. 

Essa compreensão é fundamental para a discussão do padrão de prova nos casos de 

cartéis hub-and-spoke. Uma vez identificada a existência de um acordo entre concorrentes, 

não há necessidade de a autoridade de defesa da concorrência demonstrar que esse acordo 

produziu efeitos: a sua própria realização é ilícita. Caberá, nesse caso, às empresas 

representadas desconstruir a tese da autoridade para demonstrar que não houve acordo. A 

discussão de efeitos, nesse caso, deixa de ser relevante. 

Assim, a troca de informações entre concorrentes, quando parte de um acordo 

indireto entre concorrentes (cartel atípico hub-and-spoke), deve ser vista como um ilícito pelo 

objeto, nos termos do art. 36 da Lei n. 12.529/2011. Isso significa que não recai sobre a 

autoridade de defesa da concorrência a demonstração dos efeitos do mencionado artigo, mas 

tão somente a demonstração da ocorrência do acordo. 

É nesse sentido, portanto, que a análise de plus factors e provas indiretas não é para 

a demonstração de efeitos, mas sim para a identificação de um acordo entre concorrentes. Isso 

porque, identificado o acordo, não há necessidade de avaliação de efeitos. 

3.3.1.2.2 Responsabilização dos agentes na conduta 

Definido o padrão probatório para os casos dos cartéis hub-and-spoke, cabe ainda 

traçar alguns comentários sobre a responsabilização dos agentes envolvidos na conduta. Dito 

de outra forma, ainda que a conduta seja vista como um ilícito pelo objeto, a pergunta que se 

coloca é se todos os participantes merecem igual tratamento pela autoridade. 

Parece claro que a participação dos concorrentes na conduta deve ser considerada 

ilícita pelo seu próprio objeto, afinal eles foram parte do acordo anticompetitivo, ainda que 

não tenha havido contato direto entre eles. Assim, os concorrentes devem ser 

responsabilizados pelo ilícito, caso seja identificada a existência de um acordo entre eles, 

acordo esse que seria ilícito pelo seu objeto. 
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A situação do agente vertical, contudo, é mais delicada. Isso porque é possível 

alegar que ele não é parte do acordo entre concorrentes, uma vez que sequer atuaria no 

mercado. Além disso, seus interesses em participar da conduta nem sempre são claros. 

A discussão sobre a responsabilização do agente vertical foi extensivamente tratada 

no caso Apple e-books. A Apple sustentou que a regra per se não seria aplicável a ela, sendo 

mais adequado analisar sua conduta a partir da regra da razão, uma vez que ela não faria parte 

do acordo horizontal entre os concorrentes, mas estava em um mercado verticalmente 

relacionado. 

A corte norte-americana concluiu pela participação da Apple no ilícito na medida 

em que sua atuação foi essencial para viabilizar o acordo. Segundo a corte, a questão que se 

coloca é se o agente vertical que organiza um acordo horizontal estaria atuando de forma 

menos anticompetitiva que seus parceiros, escapando da responsabilidade per se. Ainda 

segundo a corte, a responsabilidade desse agente, na medida em que foi responsável por 

organizar a conduta, seria per se196. 

Assim, ainda que o agente vertical não seja parte direta do acordo e não atue no 

mesmo mercado em que os concorrentes atuam, a sua participação na viabilização da conduta 

é fundamental. Sem ele, não haveria o cartel, ou ao menos não um cartel do tipo hub-and-

spoke, que pressupõe a troca indireta de informações. Sua conduta, portanto, deve ser 

enquadrada no art. 36 como ilícita pelo objeto, tal qual a conduta dos concorrentes, na medida 

em que tinha por objetivo atingir um dos efeitos do mencionado artigo. 

Não há, assim, que se falar em análise de efeitos para a responsabilização do agente 

vertical. Tendo a autoridade de defesa da concorrência identificado o acordo ilícito entre 

concorrentes organizado a partir da conduta desse agente, deve ele também ser 

responsabilizado pela conduta por ter atuado com o objetivo de atingir os efeitos do art. 36197. 

 
                                                           
196 “Instead, the question is whether the vertical organizer of a horizontal conspiracy designed to raise prices has 

agreed to a restraint that is any less anticompetitive than its co‐conspirators, and can therefore escape per se 

liability. We think not” (United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 313-14 (2d Cir. 2015). p. 81). 
197 Aproximação pode ser feita com os diversos casos julgados pelo CADE envolvendo associações comerciais. 

Na medida em que elas participaram da conduta, devem ter sua conduta analisada pela autoridade da mesma 

forma que os concorrentes que foram parte do acordo anticompetitivo. 
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Dito de outra forma, o agente estava consciente de sua conduta ao organizar o 

acordo indireto entre concorrentes e agiu com o objetivo de facilitar, ou até mesmo viabilizar, 

a coordenação entre esses concorrentes. 

A adoção de um entendimento diverso acabaria por criar um incentivo adicional 

para que as empresas organizassem cartéis do tipo hub-and-spoke. Isso porque, além da 

dificuldade de se demonstrar o acordo na ausência de contato direto entre os concorrentes, a 

condenação do agente vertical dependeria da demonstração dos efeitos da conduta. 

Em verdade, a análise de casos trazida no capítulo anterior demonstra que não são 

raros os casos em que a conduta parte justamente do agente vertical, para quem é interessante 

organizar o cartel em outro mercado, como é o caso Toys’R’Us. Atribuir uma análise 

probatória a partir dos efeitos à conduta desse agente vertical, portanto, criaria incentivos para 

a realização da conduta por ele, que se veria livre de uma análise mais “rígida”. 

À luz do quanto exposto acima, é possível concluir que os agentes envolvidos em 

um cartel do tipo hub-and-spoke, confirmada a sua participação em um acordo ilícito, devem 

ser responsabilizados por uma infração pelo objeto ao art. 36 da Lei n. 12.529/2011. Ainda 

que essa conclusão seja mais natural para o caso dos concorrentes que são parte direta do 

acordo, o agente vertical também deve ser responsabilizado da mesma forma na medida em 

que sua atuação facilitou, ou até mesmo viabilizou, a realização da própria conduta. 

3.3.2. Troca indireta de informações na ausência de acordo horizontal 

Como visto no tópico anterior, há casos em que a troca indireta de informações 

entre concorrentes serve como um instrumento para a viabilização de um cartel, conduta que 

seria entendida como cartéis hub-and-spoke. Nesses casos, a identificação de um acordo pela 

autoridade de defesa da concorrência, ainda que por meio de provas indiretas, é essencial para 

a caracterização do ilícito concorrencial. 

Assim, parece natural que, nos casos dos cartéis hub-and-spoke, a troca indireta de 

informações seja absorvida pelo ilícito do cartel. Isso porque ela serviu como instrumento 

para a realização do acordo entre concorrentes. 

No entanto, cabe discutir se a troca indireta de informações, por si só, poderia 

também ser considerada um ilícito concorrencial. Dito de outra forma, ausente o acordo entre 
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concorrentes (ou não sendo possível sua demonstração pela autoridade concorrencial), ainda 

assim a troca indireta de informações poderia ser punida? 

Quando a teoria do dano da troca de informações foi analisada, ficou demonstrado 

que há efeitos anticompetitivos que podem decorrer da troca por si só, razão pela qual faz 

sentido discutir o tema. 

Assim, o que o trabalho propõe é uma reflexão sobre as circunstâncias nas quais a 

troca indireta de informações poderia ser considerada um ilícito antitruste por si só, ou seja, 

sem que haja um acordo anticompetitivo entre concorrentes198. Em seguida, são trazidas 

algumas considerações sobre o padrão de prova da análise da conduta e a responsabilização 

dos agentes envolvidos, em linha com o que foi feito no tópico sobre os cartéis hub-and-

spoke. 

3.3.2.1. Aplicabilidade da teoria do rimless wheel ao direito brasileiro 

A troca indireta de informações na ausência de um acordo anticompetitivo é de 

certa forma tratada pela doutrina norte-americana a partir da teoria do rimless wheel199. Não 

obstante, os norte-americanos enxergam os cartéis hub-and-spoke como uma roda de 

bicicleta: um aro com diversos raios conectados. O aro (ou rim) é o que dá liga à conduta. Na 

associação com os cartéis hub-and-spoke, é justamente o acordo que liga os concorrentes. 

Rimless wheel seria, assim, a conduta que não teria a comprovação desse acordo. 

Naturalmente, essa associação faz muito mais sentido quando se considera a 

conduta como uma série de relações verticais. Não obstante, como mencionado anteriormente, 

 
                                                           
198 A troca de informações como uma prática autônoma, isto é, dissociada de outras condutas, é reconhecida 

pela OCDE: “Generally, information exchanges among competitors may fall into three different scenarios 

under competition rules: (i) as a part of a wider price fixing or market sharing agreement whereby the 

exchange of information functions as a facilitating factor; (ii) in the context of broader efficiency enhancing 

cooperation agreements such as joint venture, standardization or R&D agreements; or (iii) as a stand-alone 

practice, whereby the exchange of information is the only cooperation among competitors” 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Information Exchanges 

Between Competitors under Competition Law. 2010. Disponível em: <http://www.oecd.org/ 

competition/cartels/48379006.pdf>. Acesso em: 13 maio 2016. p. 9). 
199 Como afirma Barak Orbach: “The metaphor crept slowly into antitrust as private plaintiffs tried to use 

Kotteakos to advance ‘rimless wheel’ theories of conspiracy. Under these theories, courts could infer from a 

set of vertical agreements that result in parallel conduct a conspiracy among the spokes in violation of 

Section 1 of the Sherman Act. Rimless wheel theories interpret Kotteakos to allow inference of a single 

conspiracy where there is no evidence to prove a rim” (ORBACH, Barak. Hub-and-Spoke Conspiracies. The 

Antitrust Source, [s.l.], v. 15, n. 4, abr. 2016, p. 5. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=2765476>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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a conduta deve ser analisada a partir da troca indireta de informações, o que não tira o mérito 

da análise feita pela teoria do rimless wheel, sendo ela também basicamente a análise de uma 

prática sem que esteja demonstrado um acordo. 

Nessa linha, faz sentido pensar em uma aproximação com a ideia de “prática 

concertada”, muito comum no direito europeu. Assim, em contraposição aos acordos, a troca 

de informações poderia ser relacionada a uma “cooperação” ou “colaboração” entre 

concorrentes, sem que eles de fato entrem em um acordo. Isso não impede, contudo, que a 

conduta possa ser considerada ilícita, como será visto adiante. 

Assim, cabe discutir, à luz do direito brasileiro, se a troca indireta de informações, 

na ausência de um acordo anticompetitivo entre concorrentes, seria também considerada 

ilícita. Para isso, inicialmente será abordada a posição da doutrina e da prática sobre a troca de 

informações em geral, ou seja, se ela vem sendo reconhecida como um ilícito autônomo. Em 

seguida, serão apresentadas considerações sobre a caracterização do ilícito nas trocas indiretas 

de informação. 

3.3.2.1.1 A troca de informações como um ilícito autônomo 

É pacífico hoje na doutrina antitruste que há uma separação entre as trocas de 

informação entre concorrentes que fazem parte de um cartel e aquelas trocas de informação 

que poderiam configurar um ilícito autônomo. 

Ainda assim, a doutrina demorou para perceber essa diferenciação e assumir que a 

troca de informações entre concorrentes poderia, por si só, prejudicar a concorrência. Essa 

conclusão está muito relacionada aos efeitos que a troca de informações causa no mercado200. 

 
                                                           
200 É possível ainda fazer uma comparação entre as chamadas naked restraints (ou restrições puras) e ancillary 

restraints (ou restrições ancilares), de um lado, e os cartéis e a troca de informações, de outro lado. Como 

afirma Luis Fernando Schuartz, “o caráter naked ou não de uma restrição horizontal pode ser inferido a partir 

de uma análise das suas condições de racionalidade (ou, o que dá no mesmo, lucratividade): uma restrição é 

pura quando sua lucratividade é condicionada pela detenção conjunta, por parte dos envolvidos, de poder de 

mercado; ela será ancilar quando for lucrativa independentemente de os agentes envolvidos, em conjunto, 

deterem ou não poder de mercado suficiente para aumentar seus preços e reduzir as quantidades ofertadas” 

(SCHUARTZ, Luís Fernando. Ilícito antitruste e acordos entre concorrentes In: POSSAS, Mario Luiz 

(coord.). Ensaios sobre economia e direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2002. p. 129 – grifos do 

autor). 
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Kai-Uwe Kühn e Xavier Vives, dois estudiosos da troca de informações, afirmam, 

considerando o contexto da legislação europeia, que 

a troca de informações pode (...) alterar o ambiente para empresas na 

indústria de tal forma que o escopo para colusão é aumentado. (...) Assim, 

tais trocas de informações devem ser consideradas uma infração ao artigo 85 

(1) a menos que as empresas consigam demonstrar os benefícios201-202. 

Da mesma forma, Richard Whish afirma que, “de fato, em certas circunstâncias, é 

possível que a mera troca de informações por si só seja suficiente para eliminar a rivalidade 

normal no mercado”203. 

Ainda segundo Whish, a Comissão Europeia pode considerar intervir em práticas 

ainda que não haja um cartel, uma vez que a própria troca de informações pode facilitar que 

as partes alinhem suas condutas sem que entrem em um acordo. O perigo seria justamente que 

a troca de informações facilitaria a colusão tácita, em vez da colusão explícita204. 

Nesse sentido, a repressão à troca de informações serviria como uma política de 

prevenção à ocorrência de cartéis, que muitas vezes são difíceis de ser comprovados. Assim 

 
                                                           
201 No original: “Information exchange may, as we discuss in more detail in other cases below, change the 

environment for firms in the industry in such a way that the scope for collusion is increased. Especially the 

exchange of information of individual firm data on prices or quantities, can dramatically increase the danger 

of tacit collusion without strong beneficial effects emerging. Therefore such exchange of information should 

be an infringement of Art 85(1) unless firms can demonstrate such benefits” (KÜHN, Kai-Uwe; VIVES, 

Xavier. Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition. Junho de 1994. Disponível 

em: <http://blog.iese.edu/xvives/files/2011/09/Information-Exchanges-and-their-Impact-on-Competition. 

pdf>. p. 90). 
202 Continuam Kai-Uwe Kühn e Xavier Vives: “However, there are some practices that facilitate the 

establishment of tacit collusion, i.e. that create an environment in which collusion becomes much easier. We 

believe that such practices should be considered as independent violations of Art 85(1) if beneficial effects 

are unlikely. From our discussion of information exchange in dynamic settings it should be clear that some 

forms of information exchange should fall into this category” (KÜHN, Kai-Uwe; VIVES, Xavier. 

Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition. Junho de 1994. Disponível em: 

<http://blog.iese.edu/xvives/files/2011/09/Information-Exchanges-and-their-Impact-on-Competition.pdf>. p. 

90). 
203 No original: “Indeed in some circumstances it may be that the mere exchange of information will in itself be 

sufficient to eliminate normal competitive rivalry” (WHISH, Richard. Information Agreements. In: 

KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: 

<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-

sharing.pdf>. p. 20). 
204 “(...) in other cases the Commission may consider intervention under Article 81 even though there is no 

broader cartel, because the exchange of information may make it easier for the parties to align their behavior 

without actually entering into an explicit agreement or concerted practice to rig the market. Here the danger 

is that the exchange of information will facilitate tacit, as opposed to explicit, collusion” (WHISH, Richard. 

Information Agreements. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. 

Estocolmo, 2006. Disponível em: <http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-

and-cons-of-information-sharing.pdf>. p. 20). 
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afirmam Caffara e Kühn, para quem a troca de informações pode ser considerada uma 

violação por si só na medida em que, em um mundo em que é difícil de se demonstrar um 

cartel, medidas preventivas devem ser adotadas para reduzir a probabilidade de colusão entre 

empresas205. Contudo, é importante que isso seja feito com parcimônia206. 

A Comissão Europeia já teve a oportunidade de tratar sobre a troca de informações 

como um ilícito autônomo em alguns casos, mais especificamente nos casos Wood Pulp, 

Fatty Acids e UK Agricultural Tractors Exchange207. 

Especificamente com relação ao caso Wood Pulp, a Comissão Europeia afirma que 

envolvia a “criação de um sistema de solidariedade e influência mútuas e, portanto, tenderia a 

substituir os riscos inerentes à concorrência”208. Afirma ainda que “a troca de informações 

não apenas era parte de uma prática concertada envolvendo preços mas também parte de uma 

infração autônoma ao artigo 85 (1)”209. 

No Brasil, a discussão sobre o tema ainda é embrionária, porém vem ganhando 

força. Alberto Monteiro afirma que, “caso um acordo entre concorrentes para troca de 

informações tenha potencial para produzir os efeitos anticoncorrenciais previstos no caput do 

 
                                                           
205 “We do believe that such arrangements can be considered as violations of antitrust laws in themselves under 

some restrictive circumstances. The idea is that in a world in which proving collusion is difficult, preventive 

measures should be taken to reduce the likelihood of collusion – as long as the costs of such measures are 

limited” (CAFFARA, Cristina; KÜHN, Kai-Uwe. The cost of simplistic rules for assessing information 

exchange: The Italian jet fuel decision. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information 

Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: <http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/ 

research/the-pros-and-cons-of-information-sharing.pdf>. p. 141). 
206 Como afirmam Kai-Uwe Kühn e Xavier Vives, “Our study leads to the general conclusion that information 

sharing in itself cannot generally be regarded as detrimental to welfare and therefore a restriction of 

competition. However, economic analysis does justify competition policy intervention in regard to specific 

information exchange mechanisms. We believe that these specific types of information exchange can be 

considered as a restriction of competition in themselves in the sense of Art. 85(1). In general the main reason 

for public policy intervention with regard to information exchange agreements must be seen in their role of 

facilitating practices for sustaining explicitly or tacitly collusive conduct among firms” (KÜHN, Kai-Uwe; 

VIVES, Xavier. Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition. Junho de 1994. 

Disponível em: <http://blog.iese.edu/xvives/files/2011/09/Information-Exchanges-and-their-Impact-on-

Competition.pdf>. p. 110). 
207 Wood Pulp (OJ L 85, 1985), Fatty Acids (OJ L 3, 1987) e UK Agricultural Tractors Exchange (OJ L 20, 

1993). 
208 No original: “creates a system of mutual solidarity and influence and thereby tends to substitute for the risks 

inherent in competition” (Wood Pulp (OJ L 85, 1985). p. 85-21). 
209 No original: “this exchange of information was not only part of the concertation of prices but was also part 

of an independent infringement of Art 85(1)” (Wood Pulp (OJ L 85, 1985). p. 85-20). 
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artigo 36, aos envolvidos hão que ser impostas as penalidades do artigo 37, mesmo que não 

haja ou não tenha sido comprovado o cartel”210. 

Não obstante, também na prática começam a surgir casos em que a troca de 

informações entre concorrentes é investigada como um ilícito autônomo. O Processo 

Administrativo n. 08700.006386/2016-53, instaurado em 29 de setembro de 2016, cuida 

exatamente da investigação de suposta troca de informações concorrencialmente sensíveis 

entre concorrentes211-212. 

Nesse sentido, hoje é reconhecido na doutrina e na jurisprudência que a troca de 

informações entre concorrentes pode ser considerada um ilícito concorrencial por si só, ou 

seja, sem que seja parte de um cartel. Isso ocorreria não porque o paralelismo tácito deva ser 

considerado um ilícito concorrencial, mas porque condutas que tenham como efeito esse 

paralelismo, ou até mesmo a criação de incentivos à colusão, devem ser avaliadas e 

investigadas pelas autoridades. 

Definida a possibilidade de a troca de informações ser considerada um ilícito 

concorrencial por si só, ou seja, sem que seja instrumento para a realização de um acordo 

anticompetitivo, vale refletir se o mesmo poderia ocorrer no caso das trocas indiretas, e sob 

quais circunstâncias. 

 
                                                           
210 Continua o autor: “Nesse cenário, o eventual paralelismo não decorreria mais de comportamento individual e 

economicamente justificável por parte dos agentes econômicos no mercado, mas de mecanismo artificial de 

troca de informações. Embora pouco explorado pela doutrina no Brasil, o tema já foi (e ainda vem sendo) 

debatido com entusiasmo pela doutrina e jurisprudência estrangeiras, em especial a europeia” (MONTEIRO, 

Alberto Afonso. Troca de informações entre concorrentes: limites e possibilidades da configuração de 

prática anticoncorrencial autônoma. Revista do IBRAC: Direito da Concorrência, Consumo e Comércio 

Internacional, São Paulo, v. 23, p. 97-115, jan.-jun. 2013, p. 103). 
211 Segundo a Superintendência-Geral do CADE, “Não necessariamente a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis acarreta em efeitos negativos no mercado, dado que esse tipo de interação 

entre concorrentes pode produzir tanto efeitos positivos quanto negativos: de um lado, o aumento de 

transparência no mercado pode resultar em ganhos de eficiência, mas, ao mesmo tempo, pode trazer riscos 

concorrenciais” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 

08700.006386/2016-53. Nota Técnica n. 10/2016/SG/CADE. 29 de setembro de 2016. p. 10). 
212 Ainda que não tratando especificamente sobre a troca de informações, vale mencionar o Processo 

Administrativo n. 08012.006923/2002-18, em que o CADE afirmou que “Neste campo, a colusão passível de 

punição por excelência é a colusão explícita, representada pelos acordos de fixação de preços, quantidades 

ou divisão de mercados, que são sem dúvida, como já ressaltei anteriormente, ilícitos pelo próprio objeto. 

Sem prejuízo disso, uma série de condutas reprimidas pelo direito antitruste (distintas do comportamento 

paralelo em si mesmo considerado) são passíveis de punição justamente porque podem estimular ou facilitar 

o paralelismo” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 

08012.006923/2002-18. Voto do Conselheiro Relator Marcos Paulo Veríssimo. 20 de fevereiro de 2013. p. 

29). 
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3.3.2.1.2 Caracterização do ilícito nas trocas indiretas de informação 

Atualmente, é aceito tanto na doutrina quanto na prática que a troca direta de 

informações entre concorrentes poderia configurar um ilícito antitruste por si só, sem que 

fosse instrumento de um arranjo maior, como um cartel. 

Isso posto, não parece razoável que a troca indireta de informações recebesse 

análise diferente. Ainda que ausente o contato direto entre os concorrentes, os efeitos que 

justificariam a caracterização da troca direta de informações como um ilícito concorrencial 

também estão presentes na troca indireta213. 

Assim, assumindo que a troca direta de informações pode ser considerada um 

ilícito à Lei n. 12.529/2011, também a troca indireta de informações entre concorrentes 

poderá ser considerada um ilícito concorrencial. Isso já é mais evidente nas trocas por meio de 

associações, mas deve ser tratada também nas trocas por meio de parceiros comerciais, como 

fornecedores, clientes e distribuidores – que é o objeto deste trabalho. 

Como afirma Whish, a forma pela qual a informação é trocada não deve ser 

relevante para a caracterização do ilícito, de modo que a questão relevante é se a prática pode 

prejudicar a concorrência ou aumentar a eficiência no mercado, não sendo a forma que a 

prática toma determinante para a questão214. 

No entanto, não é toda e qualquer troca de informações que deve ser considerada 

ilícita. Nesse sentido, cabe traçar algumas considerações sobre em quais situações a troca 

indireta de informações seria considerada um ilícito concorrencial para os fins da Lei n. 

12.529/2011. 

 
                                                           
213 Como afirma a Superintendência-Geral do CADE em nota técnica no âmbito do Processo Administrativo n. 

08700.006386/2016-53, “Apesar das trocas diretas e privadas serem consideradas as mais suspeitas, também 

existe grande risco de colusão no âmbito das trocas que são realizadas por meio de terceiros (como 

sindicatos). Dessa forma, ainda que a troca de informações seja forma e através de terceiros, a análise deve 

ser feita de modo completo” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo 

Administrativo n. 08700.006386/2016-53. Nota Técnica n. 10/2016/SG/CADE. 29 de setembro de 2016. p. 

11). 
214 “In principle however the method chosen to exchange information ought not to colour its analysis for the 

purpose of competition law. In each case the important question is whether the agreement might impair 

competition or enhance efficiency and the form the practice takes does not determine this issue” (WHISH, 

Richard. Information Agreements. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information 

Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: <http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/ 

research/the-pros-and-cons-of-information-sharing.pdf>. p. 24). 



138 
 

Em geral, é possível definir alguns pontos como sendo os principais para 

determinar se a troca indireta de informações pode ser considerada um ilícito concorrencial: a 

estrutura do mercado, a natureza da informação, o contexto em que a troca de informações 

ocorreu e a frequência. 

A estrutura do mercado é de grande importância para a avaliação da licitude da 

troca indireta de informações. É natural que trocas em mercados concentrados sejam mais 

propensas a causar os efeitos anticompetitivos que foram vistos na avaliação da teoria do 

dano. Nesse sentido, quanto menos empresas atuantes no mercado, mais provável é a 

ocorrência de paralelismo tácito e, consequentemente, maiores os incentivos à coordenação215. 

Caso o mercado envolva ainda produtos homogêneos, tais efeitos são ainda mais prováveis. 

Whish compartilha desse entendimento, afirmando que é mais fácil afetar a 

concorrência em mercados oligopolísticos nos quais os produtos são homogêneos. Quanto 

maior o grau de diferenciação dos produtos e mais atomizada a estrutura de concorrência, 

mais difícil será para as empresas atingirem colusão tácita ou explícita216. 

Com relação à natureza da informação, vale retomar alguns dos pontos tratados no 

primeiro capítulo sobre o que seriam informações concorrencialmente sensíveis. Nesse 

sentido, informações atuais ou futuras, desagregadas e que envolvam preços, estratégias 

comerciais, condições com fornecedores, dentre outras, são mais propensas a levar a efeitos 

anticompetitivos. 

Assim, para Bennet e Collins, a troca de informações sobre custos e demanda 

passados ou presentes torna mais fácil para as empresas atingirem um entendimento tácito ou 

um ponto para coordenação217. Também para Kai-Uwe Kühn e Xavier Vives, trocas de 

 
                                                           
215 Como afirma Capobianco, “The artificial removal of the uncertainty about competitors’ actions, which is the 

essence of competition, can in itself eliminate the normal competitive rivalry. This is particularly the case in 

highly concentrated markets where increased transparency enables the companies to better predict or 

anticipate the conduct of their competitors and this to align to it” (CAPOBIANCO, Antonio. Information 

Exchange Under EC Competition Law. Common Market Law Review, v. 41, n. 5, p. 1257, out. 2004). 
216 “It will be easier to restrict or distort competition in an oligopolistic market where the products are 

homogeneous. The greater the degree of product differentiation and the more atomistic the structure of 

competition, the more difficult and expensive it will be for firms to achieve collusions, whether of an explicit 

or a tacit kind” (WHISH, Richard. Information Agreements. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and 

Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: <http://www.konkurrensverket. 

se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-sharing.pdf>. p. 22). 
217 “Sharing information about past or current costs or demand may make it easier for firms to come to a tacit 

understanding on a focal point for coordination” (BENNET, Matthew; COLLINS, Philip. The Law and 
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informações devem gerar maiores preocupações quanto mais desagregadas forem as 

informações e quanto mais frequentes forem as trocas218-219. 

A definição do contexto em que as informações foram trocadas, por sua vez, não é 

tarefa simples. Ela necessariamente envolverá uma análise subjetiva das partes e do tipo de 

relação que mantinham. No entanto, ainda assim é importante que seja traçado um critério que 

possa trazer alguma margem de segurança jurídica aos agentes econômicos. 

A dificuldade de caracterizar um contexto para a troca indireta de informações, em 

comparação aos casos envolvendo troca direta, está em definir qual a credibilidade da 

informação trocada. No caso da troca direta, parece claro que o receptor da informação 

acredita que esta é verdadeira na medida em que ele recebeu do próprio detentor original da 

informação. 

No entanto, isso não necessariamente é verdadeiro para o caso da troca indireta de 

informações. Havendo um intermediário entre os dois concorrentes, não é sempre claro para o 

receptor se a informação por ele recebida é confiável. Nesse sentido, não parece razoável 

considerar como ilícita uma situação em que o receptor sequer deu crédito à informação 

recebida. 

No caso dos cartéis hub-and-spoke, o acordo ilícito funciona como uma forma de 

azeitar as relações entre os agentes econômicos, trazendo credibilidade à informação 

repassada. A ausência do acordo, contudo, traz a questão à tona. Deve-se entender em que 

medida a informação repassada era ou não confiável sob a perspectiva do receptor. 

 
                                                           

Economics of Information Sharing: The Good, the Bad and the Ugly. European Competition Journal, v. 6, n. 

2, 2010, p. 322). 
218 “Overall, we believe that the degree to which information sharing agreements should raise concern should be 

related to the degree of disaggregation and frequency of information exchange” (KÜHN, Kai-Uwe; VIVES, 

Xavier. Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition. Junho de 1994. Disponível 

em: <http://blog.iese.edu/xvives/files/2011/09/Information-Exchanges-and-their-Impact-on-Competition. 

pdf>. p. 115). 
219 Vale ressaltar que a troca de informações sobre preços futuros é muitas vezes vista como acordo. Segundo 

Caffara e Kühn: “There is consensus in the literature that private communication about planned future 

pricing behavior should always be seen as direct evidence for collusion. The reason is that there simply 

exists no good efficiency argument to justify firms talking about their planned pricing conduct, while 

communication about future conduct is crucial in coordinating on a collusive outcome” (CAFFARA, 

Cristina; KÜHN, Kai-Uwe. The cost of simplistic rules for assessing information exchange: The Italian jet 

fuel decision. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. 

Disponível em: <http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-

information-sharing.pdf>. p. 139). 
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É nesse cenário que é aplicável a teoria A-B-C do professor Odudu. Muito embora 

a referência anterior a essa doutrina tenha deixado clara a sua insuficiência para fins de 

caracterizar um acordo entre concorrentes (uma vez que parece demasiadamente subjetiva), 

ela pode ser uma forma interessante de analisar o contexto da troca indireta de informações de 

modo a identificar sua licitude. 

Como já explorado, segundo a teoria do professor Odudu, a troca indireta de 

informações deveria ser analisada em duas fases distintas, porém interdependentes. A 

primeira fase envolveria o repasse de informações concorrencialmente sensíveis da empresa A 

para a empresa B (sendo que B atuaria em um mercado verticalmente relacionado, como, por 

exemplo, um cliente ou um distribuidor), sendo que nessa etapa seria necessário que A 

repassasse a informação com a intenção de que B a compartilhasse com C, concorrente de A. 

Na segunda fase, a informação concorrencialmente sensível de A seria repassada para C por 

meio de B, sendo que C confiaria na informação repassada, isto é, ele saberia a origem dessa 

informação220. 

Essa proposta de análise é importante na medida em que utiliza o contexto da troca 

de informações para trazer o foco à análise de credibilidade. Ainda que seja apenas uma 

proposta, servindo mais como um exemplo de contexto que seria considerado problemático 

para fins concorrenciais, serve para demonstrar como uma análise caso a caso deve funcionar, 

procurando entender o quão confiável era a informação repassada sob a perspectiva do 

receptor. 

Nesse sentido, é importante diferenciar as informações trocadas no contexto de 

negociações, que muitas vezes podem até mesmo funcionar como blefes para conseguir 

melhores condições de negócio. Como dito anteriormente, não é qualquer tipo de troca de 

informações que deve ser considerada ilícita221. 

 
                                                           
220 “In the first phase, the A-B phase, there is (i) a direct exchange of commercially sensitive information 

between A and B and (ii) the commercially sensitive information directly exchanged is intended to be 

disclosed to one or more of A’s competitors. In the second phase, the B-C phase, (i) B discloses A’s 

commercially sensitive information in discussions with C and (ii) C, confident that the information is 

credible, relies on the disclosed information” (ODUDU, Okheoghene. Indirect Information Exchange: The 

Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition Journal, v. 7, n. 2, p. 218, ago. 

2011). 
221 Ainda assim, deve-se atentar para o tipo de informação trocada no contexto de negociações. Como afirma 

Whish: “exchanges of information which were not obligatory in a contractual sense could amount to a 

‘gentleman’s agreement’ or a concerted practice and so be caught by Article 81(1) where they have the effect 

of restricting or distorting competition” (WHISH, Richard. Information Agreements. In: 
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Finalmente, com relação à frequência, trocas frequentes de informações tendem a 

levar a efeitos mais danosos ao ambiente concorrencial, na medida em que prolongam os 

efeitos e permitem um maior monitoramento sobre os concorrentes. Além disso, a frequência 

das interações acaba por criar incentivos ainda maiores à coordenação. 

Muito embora as trocas indiretas de informação possam ser consideradas um ilícito 

concorrencial autônomo, isso apenas ocorrerá na medida em que essa troca possa de fato 

trazer efeitos danosos à concorrência. 

A análise, portanto, deve ser cuidadosa e específica de cada caso, levando em 

consideração a estrutura do mercado, o tipo de informação trocada, a frequência com que as 

trocas ocorrem e, principalmente, o contexto em que essa troca de informações ocorreu222. 

De fato, o contexto exerce um papel muito importante no caso das trocas indiretas 

de informação. Diferentemente dos casos envolvendo troca direta, em que a informação é 

repassada entre os concorrentes sem a presença de intermediários, a troca indireta coloca em 

discussão a credibilidade da informação trocada. Entender se a informação recebida pode ser 

percebida como confiável no contexto da troca e sob a perspectiva do receptor é de enorme 

relevância na configuração do ilícito223. 

A proposta de Odudu funciona como um parâmetro importante, porém não deve ser 

tomada como a única forma de analisar a questão. É necessário realizar uma análise individual 

para cada caso, buscando entender todos os aspectos que circundam a troca de informações, 

sob pena de se adotar uma postura demasiadamente restritiva, classificando como ilícitas 

condutas que, por via de regra, não deveriam levantar preocupações concorrenciais. 

Nesse sentido, vale ter em mente que a ilicitude das trocas indiretas de informação 

não deve ser a regra, diferentemente do que ocorre no caso dos cartéis hub-and-spoke. Uma 

 
                                                           

KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: 

<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-

sharing.pdf>. p. 29). 
222 Afirmam E. Thomas Sullivan, Herbert Hovenkamp e Howard A. Shelanski que “the legality of a cooperative 

plan may depend on the context of the exchange and the enforcement mechanism” (SULLIVAN, E. Thomas; 

HOVENKAMP, Herbert; SHELANSKI, Howard A. Antitrust Law, Policy and Procedure: cases, materials, 

problems. 6. ed. San Francisco: LexisNexis, 2009. p. 191). 
223 Por exemplo, a implementação de um sistema informatizado em distribuidores que gera automaticamente 

relatórios com informações concorrencialmente sensíveis de concorrentes é uma forma de diminuir questões 

relacionadas à confiabilidade, na medida em que traz uma segurança adicional de que a informação 

compartilhada é confiável. 
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análise individual dos efeitos da conduta deve ser realizada – e é isso que será tratado no 

próximo item. 

3.3.2.2. Parâmetros probatórios e responsabilização 

Feitos esses esclarecimentos sobre em quais circunstâncias a troca indireta de 

informação poderia ser considerada um ilícito concorrencial, cabe agora discutir quais seriam 

os parâmetros probatórios para que autoridades de defesa da concorrência condenassem 

empresas por envolvimento em trocas indiretas de informação, bem como qual seria a 

responsabilidade de cada um dos agentes envolvidos na conduta. 

O que se nota é que não seria razoável adotar para os casos de trocas indiretas de 

informação sem a presença de um acordo entre concorrentes a mesma abordagem que seria 

adotada para os cartéis hub-and-spoke. 

Isso porque é bastante consolidado na doutrina que os cartéis são condutas 

extremamente danosas e que têm como objetivo prejudicar a concorrência. São, portanto, 

consideradas ilícitas pelo seu próprio objeto – ou ilícitos per se, de acordo com o 

ordenamento jurídico norte-americano. 

As trocas de informação, por outro lado, são mais complexas – e ainda mais as 

trocas indiretas. Merecem, portanto, uma análise própria. 

3.3.2.2.1 Padrão de prova em casos de troca indireta de informações 

Como visto quando se tratou da teoria do dano para a troca de informações, não é 

possível associar, como uma regra geral, efeitos negativos à conduta. Em verdade, a troca de 

informações pode produzir efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais ao mercado, de modo 

que uma análise cuidadosa de cada caso é necessária. 

Nesse sentido, Whish afirma que trocas de informação podem ser benéficas, na 

medida em que os concorrentes não podem atuar no vácuo: quanto mais informações sobre 

condições de mercado, mais fácil é para que os concorrentes tomem decisões racionais e 
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efetivas224. Ainda assim, não se pode negar que a conduta pode, em muitas situações, levar a 

efeitos negativos, como o paralelismo tácito e a criação de incentivos à coordenação. 

Exatamente por essa ausência de clareza sobre a troca de informações, não parece 

fazer sentido que seja adotada a mesma abordagem que aquela utilizada para casos em que 

haveria um acordo entre concorrentes – como os cartéis hub-and-spoke, em que o próprio 

objeto do acordo entre concorrentes é anticompetitivo. Isso é diferente no caso da troca de 

informações, em que seu objeto não necessariamente é anticompetitivo (sendo que, em muitos 

casos, pode até mesmo produzir efeitos benéficos no mercado). 

Nesse sentido, parece adequado assumir que a avaliação da licitude da troca 

indireta de informações entre concorrentes deve ser feita a partir dos efeitos da conduta 

concreta, ainda que potenciais. Isso significa dizer que o padrão de prova da troca indireta de 

informações envolve necessariamente uma análise de efeitos sobre o ambiente concorrencial. 

Esse é também o entendimento de Kai-Uwe Kühn e Xavier Vives, para quem “os 

efeitos da troca de informações devem ser avaliados a partir do potencial que têm de facilitar 

a colusão tácita. Caso a troca de informações não levante preocupações de fixação de preços, 

seria difícil construir uma argumentação econômica contrária de forma consistente”225. 

Nair e Mncube seguem a mesma linha, afirmando que, como pode haver eficiências 

associadas à troca de informações, em certas circunstâncias, não pode haver uma classificação 

inequívoca no sentido de que todas as trocas de informação facilitam a colusão. Assim, tais 

casos são tipicamente analisados pela regra da razão226-227. 

 
                                                           
224 Whish: “Exchanges of information may be highly beneficial. Competitors cannot compete in a statistical 

vacuum: the more information they have about market conditions, the volume of demand, the level of 

capacity that exists in an industry and the investment plans of rivals, the easier it is for them to make rational 

and effective decisions on their production and marketing strategies” (WHISH, Richard. Information 

Agreements. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. 

Disponível em: <http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-

information-sharing.pdf>. p. 19). 
225 No original: “As we have argued before, the effects of information exchange should be mainly evaluated 

from their potential for facilitating tacit collusion. If information exchange would not raise the possibility of 

price fixing it is hard to make a good economic case against it” (KÜHN, Kai-Uwe; VIVES, Xavier. 

Information Exchanges Among Firms and Their Impact on Competition. Junho de 1994. Disponível em: 

<http://blog.iese.edu/xvives/files/2011/09/Information-Exchanges-and-their-Impact-on-Competition.pdf>. p. 

89). 
226 “There could however be valid efficiency defenses for the exchange of information under certain 

circumstances. Because of these, all instances of information exchange cannot unambiguously be classified 

as conduct facilitating collusion. Such cases therefore in international jurisdictions have typically been 
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A tarefa de avaliação dos efeitos da troca indireta de informações, contudo, nem 

sempre é fácil – e uma avaliação criteriosa de cada caso é essencial. Justamente por isso, uma 

análise da licitude a partir dos efeitos mostra-se mais adequada228. 

Os elementos que mencionados na seção anterior, quais sejam, a estrutura do 

mercado, o tipo de informação trocada, a frequência com que as trocas ocorrem e, 

principalmente, o contexto em que essa troca de informações ocorreu, exercem papel 

importantíssimo na avaliação dos efeitos da conduta, de modo a verificar se as eficiências 

trazidas pela conduta são justificáveis229. 

É importante ter em mente que a doutrina não é unânime sobre o tratamento a ser 

dado às trocas de informação. Para Whish, a troca de informações sobre preços futuros seria 

ilícita pelo objeto, tendo em vista que acabaria por representar um acordo por si só230. Bennet 

 
                                                           

scrutinized through a rule of reason framework” (NAIR, Reena das; MNCUBE, Liberty. The role of 

information exchange in facilitating collusion: insights from selected cases. In: MOODALIYAR, Kasturi 

(org.). The Development of Competition Law and Economics in South Africa. Cidade do Cabo: HSRC Press, 

2012. p. 181). 
227 Nair e Mncube mencionam ainda o caso Asnef-Equifax como ilustrativo da importância da regra da razão 

para os casos de troca de informação entre concorrentes: “A more recent case, Asnef-Equifax, illustrates the 

importance in applying a rule of reason approach to an information exchange case. Asnef-Equifax is a group 

of financial organisations that run a register that collates information from members on solvency and credit 

information about their customers as a means of risk evaluation. Ausbanc, an association representing the 

interests of banking services users claimed and won in the national courts that this information sharing was 

anticompetitive. On appeal, the Spanish High Court referred the case to the ECJ which noted that the 

information exchange was potentially efficient as it reduced the number of borrowers who would default on 

their repayments and hence improve and sustain the credit supply system as a whole. This reduced the risk of 

lending by ‘reducing the disparity between the information available to credit institutions and that held by 

potential borrowers’. Therefore, the object of the information exchange was not to restrict competition, but 

the ECJ acknowledged that it could have had the effect of doing so” (NAIR, Reena das; MNCUBE, Liberty. 

The role of information exchange in facilitating collusion: insights from selected cases. In: MOODALIYAR, 

Kasturi (org.). The Development of Competition Law and Economics in South Africa. Cidade do Cabo: 

HSRC Press, 2012. p. 189). 
228 Como afirma Whish: “As the discussion at the start of this chapter demonstrated, it is by no means easy to 

determine when the exchange of information is pro‐or anti‐competitive, and where doubts of this kind exist, 

effects analysis, in principle, is called for” (WHISH, Richard. Information Agreements. In: 

KONKURRENSVERKET. The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: 

<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-

sharing.pdf>. p. 38). 
229 Como afirma Massimo Motta: “The literature on information exchange has ambiguous finding. 

Theoretically, it is possible in certain circumstances that exchanging information helps welfare. However, it 

is unlikely that firms need to exchange individual as disaggregate data in order to achieve whatever 

efficiency there might be” (MOTTA, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice. New York: 

Cambridge University Press, 2004. p. 152). 
230 “It would appear to be the case that exchanges of information about future prices will be considered to 

restrict competition by object” (WHISH, Richard. Information Agreements. In: KONKURRENSVERKET. 

The Pros and Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: 

<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-

sharing.pdf>. p. 37). 
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e Collins, por sua vez, sugerem que deveriam ser tratadas como ilícito pelo objeto trocas 

privadas de informações, enquanto deveria ser ilícita pelos efeitos a troca pública231. 

Muito embora a posição de Whish tenha fundamento – muito embora apenas a 

natureza da informação não devesse ser suficiente para caracterizar um acordo entre 

concorrentes, devendo ser observados outros critérios, como já explorado neste trabalho –, a 

posição de Bennet e Collins não parece acertada. 

Não obstante a posição dos autores ser fundada em argumentos econômicos, não 

parece condizente com a dicotomia entre ilícitos pelo objeto e pelos efeitos. Isso porque a 

troca de informações pode possuir efeitos positivos, independentemente de ser pública ou 

privada. Não se pode assumir, nesse sentido, que toda troca privada de informações teria 

como objeto prejudicar a concorrência, tampouco que representaria um acordo entre 

concorrentes. Assim, uma avaliação de cada caso sobre os efeitos parece mais adequada. 

Finalmente, é importante ter em mente que a troca indireta de informações entre 

concorrentes, na ausência de um acordo anticompetitivo, pode ser considerada uma infração 

ao art. 36 da Lei n. 12.529/2011 (ainda que ela não esteja listada no rol exemplificativo do § 

3º), desde que ela tenha produzido ou possa produzir quaisquer dos efeitos dos incisos desse 

artigo. Assim, a troca indireta de informações deve ser tratada como um ilícito pelos efeitos, 

ainda que potenciais, o que não significa abrir espaço para impunidade. 

Na verdade, o que se pretende é realizar uma análise criteriosa da legalidade de 

cada conduta, sem assumir, prima facie, que seria ilícita ou não. Isso é condizente com a 

própria natureza da conduta, que pode ter efeitos positivos, negativos ou neutros no mercado. 

Essa análise evita que sejam consideradas ilícitas condutas que poderiam, em última instância, 

ser positivas232. 

 
                                                           
231 “One suggestion to address these issues is to delineate infringements by object and effect on the basis of 

whether the information is provided in private or in public – that is, freely available to everyone at no cost” 

(BENNET, Matthew; COLLINS, Philip. The Law and Economics of Information Sharing: The Good, the 

Bad and the Ugly. European Competition Journal, v. 6, n. 2, 2010, p. 334). 
232 Como afirmam Caffara e Kühn: “However, there are potentially so many different types of benefits from 

information exchanges that it is very hard to systematically list them. For this reason, it is inevitable to adopt 

a case‐by‐case approach, which can be guided by contingent rules about the relative anticompetitive threat 

from different information exchange agreements. (...) The overall lesson from the economic literature is that 

the assessment of information sharing and exchanges must be very specific to the industry in question. The 

analysis needs to set out in detail the precise channel through which an information exchange may enhance 

the potential for collusion, and any such effect must be weighed against the potential efficiency benefits of 
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Naturalmente, essa abordagem coloca sobre a autoridade de defesa da concorrência 

o ônus de demonstrar os efeitos negativos da conduta para poder sustentar eventual 

condenação. É certamente um padrão probatório mais alto que aquele que foi visto para os 

cartéis hub-and-spoke, porém parece adequado tendo em vista a complexidade da conduta. 

3.3.2.2.2 Responsabilização dos agentes na conduta 

Quando se tratou dos cartéis hub-and-spoke, foram traçadas algumas considerações 

sobre a responsabilização de cada um dos agentes na conduta. De fato, a presença de um 

agente vertical na conduta torna a análise mais complexa. 

Problema similar pode ser identificado no caso da troca indireta de informações, de 

modo que a ausência de contato direto entre concorrentes justifica uma análise mais cuidadosa 

sobre o papel que cada parte desempenha na conduta. 

Não obstante, se no caso dos cartéis hub-and-spoke o ponto de atenção recai sobre 

o agente vertical, a sensibilidade na troca indireta de informações está nos próprios 

concorrentes. 

Isso porque a atuação do agente vertical é de certa forma clara: ele é o responsável 

por de fato repassar a informação. Enquanto nos cartéis hub-and-spoke o agente poderia 

facilitar um acordo, esse acordo era efetivamente feito entre os concorrentes, ainda que de 

forma indireta.  

Na troca indireta de informações, por sua vez, o agente vertical é efetivamente o 

agente principal ao permitir a própria troca de informações. É natural, portanto, que ele seja 

responsabilizado por tal conduta, caso seja demonstrado seu caráter ilícito com base em uma 

análise de efeitos, como visto acima. 

 
                                                           

the information exchange” (CAFFARA, Cristina; KÜHN, Kai-Uwe. The cost of simplistic rules for 

assessing information exchange: The Italian jet fuel decision. In: KONKURRENSVERKET. The Pros and 

Cons of Information Sharing. Estocolmo, 2006. Disponível em: 

<http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/research/the-pros-and-cons-of-information-

sharing.pdf>. p. 144. 
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O papel dos concorrentes, porém, é mais delicado, diferenciando-se da troca direta 

de informações. Na troca direta não há intermediários: os concorrentes comunicam-se e 

repassam informações sensíveis de forma imediata. A troca indireta, contudo, insere o agente 

vertical na conduta e elimina o contato direto entre concorrentes – e isso leva a dois 

problemas. 

O primeiro problema é a ausência de clareza, sob a perspectiva do agente que 

repassou a informação, sobre o seu uso. Dito de outra forma, o emissor da informação pode 

não ter conhecimento ou não ter concordado com o repasse dessa informação ao seu 

concorrente. Assim, a informação pode ter sido fornecida, por exemplo, no contexto de uma 

negociação e sem que o emissor tivesse qualquer intenção de que houvesse transmissão ao seu 

concorrente. Nesse cenário, não parece fazer sentido que o emissor seja responsabilizado pela 

conduta do agente vertical em transmitir a informação, a menos que em determinado 

momento ele tenha tido ciência da prática e concordou com ela ou ao menos não a impediu. 

O segundo problema é a credibilidade da informação sob a perspectiva do receptor 

– problema esse já discutido quando da análise do contexto da troca de informações. Assim, o 

receptor da informação pode não ter conhecimento sobre a sua procedência. Da mesma forma, 

pode ter recebido a informação e sequer ter feito uso dela. Não deveria, portanto, esse 

receptor ser penalizado por tão somente ter recebido uma informação que não foi solicitada e 

sequer foi utilizada. 

Ambos os problemas são decorrentes basicamente da ausência de contato direto 

entre concorrentes. Além disso, são problemas claramente subjetivos e que merecerão, 

portanto, uma análise subjetiva. 

A teoria de Odudu surge novamente como uma alternativa para tratar o problema. 

Ao dividir a análise da troca indireta de informações em duas fases e atribuir o elemento 

subjetivo à metodologia, considerando tanto a intenção e a expectativa do emissor da 

informação, quanto a confiança do receptor na informação transmitida e a sua atitude após o 

recebimento, Odudu acaba por oferecer uma proposta adequada para cuidar de situações em 

que as partes envolvidas claramente não estariam envolvidas em um comportamento ilícito. 
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Assim, no caso da troca indireta de informações, dois são os elementos que devem 

ser avaliados no momento da análise da responsabilidade das partes na conduta: do lado do 

emissor da informação, a expectativa que ele teria de que ela alcançasse seu concorrente; do 

lado do receptor da informação, a confiabilidade de que essa informação é verdadeira e teve 

origem no concorrente. Uma análise do contexto e da situação das partes será essencial na 

avaliação da conduta. 

Não obstante, como já mencionado acima, a avaliação específica de cada caso é 

imprescindível. Entender as circunstâncias que envolvem a troca de informações é essencial 

para evitar situações em que o emissor ou receptor não estavam de fato envolvidos no ilícito. 

É importante ressaltar, contudo, que a identificação desses elementos é tarefa 

árdua, justamente por envolver um aspecto subjetivo. Ainda assim, em determinadas 

situações, outros aspectos da conduta poderiam auxiliar na avaliação da responsabilidade das 

partes. 

Nesse sentido, do lado do emissor da informação, vale entender que tipo de 

informação foi repassado e em quais circunstâncias. Dito de outra forma, parece natural que 

determinadas informações são razoáveis de serem trocadas no âmbito de negociações com 

clientes e fornecedores, por exemplo. Por outro lado, certas informações seriam 

desnecessárias para o cliente ou fornecedor, não havendo qualquer justificativa razoável para 

sua transmissão para o agente vertical, a não ser a expectativa de que ela seja repassada para 

concorrentes. 

Já do lado do receptor, a retribuição à informação recebida ou a adaptação de 

políticas com base na informação recebida demonstra que a empresa não apenas confiou na 

informação recebida, mas deu seguimento a ela, seja compartilhando informações de seu lado, 

seja ajustando sua conduta. 

Assim, tem-se como exemplo uma situação em que a empresa A está em 

negociações comerciais com seu fornecedor, a empresa B. A empresa A sabe que B fornece 
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também para a empresa C, seu concorrente, e, no âmbito da negociação, A repassa a B 

informações sobre preços futuros. 

A empresa B, então, repassa à empresa C as informações sobre os preços futuros de 

A. A empresa C, sabendo que o fornecedor B também mantém relações com A, recebe a 

informação e repassa também a B informações sobre seus preços futuros. Essa informação é, 

então, compartilhada por B com A. 

Nesse caso, nota-se que a conduta apenas faz sentido se tomadas todas as fases em 

conjunto, assim como proposto por Odudu. Na primeira fase, a empresa A repassa 

informações de preços futuros, que não seriam necessárias para a negociação, com a empresa 

B, o que reforçaria a intenção de que a informação fosse compartilhada com a empresa C. 

Já na segunda fase, a empresa B de fato compartilha as informações com a empresa 

C, que confia no que recebeu e compartilha também as suas informações, que são 

posteriormente repassadas por B a A. A troca de informações está então completa. 

Nenhuma das fases faz sentido sem que a outra também exista. A troca indireta de 

informações entre concorrentes deve ser avaliada pelos seus efeitos, e efeitos apenas podem 

ser produzidos caso todas as fases estejam presentes. 

Em resumo, é importante entender que não há uma resposta única para todas as 

situações. A troca indireta de informações é fenômeno complexo e envolverá também 

elementos subjetivos. As circunstâncias do caso exercem papel de extrema relevância. 

É natural que o elemento subjetivo seja tão marcante. A doutrina antitruste está 

fortemente relacionada ao contato direto entre concorrentes, de modo que a presença de um 

elemento vertical torna a análise mais complexa e nebulosa, por vezes mascarando um acordo 

entre concorrentes (no caso dos cartéis hub-and-spoke) ou a intenção de participar de uma 

conduta anticompetitiva, como no caso das trocas indiretas de informação. 

Isso atribui um ônus elevado sobre a autoridade. No caso dos cartéis hub-and-

spoke, esse ônus é minimizado na medida em que a conduta deve ser analisada como um 
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ilícito pelo objeto. Já no caso da troca indireta, a análise por efeitos exigirá um grande esforço 

da autoridade, que ainda deverá enfrentar diversos aspectos subjetivos da análise em 

decorrência da presença do agente vertical. Deve a autoridade ser responsável por demonstrar 

os efeitos anticompetitivos associados à troca indireta de informações, especialmente de que 

não havia uma justificativa legítima para essa troca, como afirma Bram Vereecken233. 

No entanto, é importante que assim o seja: a troca indireta de informações pode 

trazer efeitos positivos, sendo inclusive necessária em diversas situações. No âmbito de 

negociações com clientes, fornecedores e distribuidores, é natural que informações sejam 

repassadas – até mesmo como forma de barganha, de modo que a existência de regras rígidas 

pode acabar por engessar situações comerciais cotidianas e que não deveriam levantar 

preocupações concorrenciais. Regras mais flexíveis e uma análise específica para cada caso 

são, assim, necessárias. 

Ainda assim, a autoridade deve estar atenta a essas situações, de modo a evitar que 

a presença de um agente vertical possa servir como uma cortina para esconder condutas 

anticompetitivas. 

3.4. Recomendações para redução dos riscos associados à troca indireta de informações 

A troca indireta de informações entre concorrentes é tema delicado e ainda pouco 

discutido no direito da concorrência, muitas vezes caindo em uma zona cinzenta ainda não 

sedimentada na doutrina ou na jurisprudência, especialmente no Brasil. 

O trabalho propõe organizar a análise da conduta por meio da separação das trocas 

autônomas de informações daquelas que servem para viabilizar um acordo anticompetitivo – 

o que é conhecido, em linha com a doutrina e a jurisprudência internacional, por cartéis 

atípicos hub-and-spoke. 

 
                                                           
233 “In other words, the anti-competitive purpose has to be established more explicitly than in case of direct 

information exchange between competitors. And in addition it is for the competition authority to prove the 

absence of a legitimate justification for the information exchange” (VEREECKEN, Bram. Hub and Spoke 

Cartels in EU Competition Law. 2015. p. 14. Disponível em: <http://lib.ugent. 

be/fulltxt/RUG01/002/213/684/RUG01-002213684_2015_0001_AC.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017). 
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Não obstante a abordagem do tema sugerida neste estudo, ainda assim a análise das 

trocas indiretas de informação pode ser um trabalho árduo, em especial por conta da 

necessidade de análise de provas indiretas e circunstanciais, no caso dos cartéis hub-and-

spoke, e da grande carga subjetiva na análise da troca indireta de informações como um ilícito 

autônomo. 

De todo modo, é de grande importância que empresas tenham conhecimento dos 

riscos associados a essas condutas, bem como entendam quais situações poderiam ensejar um 

ilícito concorrencial. 

Isso é relevante na medida em que, de posse dessas informações, as empresas 

podem adotar recomendações práticas mais efetivas para minimizar riscos. Em tempos em 

que políticas de compliance têm ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas, a 

discussão sobre como evitar a ocorrência de ilícitos é fundamental. 

Nesse sentido, com o crescimento das políticas de compliance, cada vez mais 

empresas estão conscientes dos riscos de formação de cartel ou até mesmo da troca de 

informações sensíveis com seus concorrentes. Não obstante, a troca indireta é ainda muito 

pouco discutida, de modo que as empresas acreditam estar imunes à responsabilidade 

concorrencial, uma vez que não há contato direto entre concorrentes. 

Como afirmam Rachel S. Brass e Caeli A. Higney, comunicações com 

concorrentes sobre negócios com um fornecedor ou cliente mútuo levam a riscos 

concorrenciais, porém o fato de concorrentes não se falarem diretamente não impede a 

responsabilização das empresas caso seja demonstrado que terceiro foi utilizado para a 

comunicação entre os concorrentes234. 

 
                                                           
234 “Communications with competitors about dealings with a mutual supplier or buyer create heightened risks. 

But the fact that a firm does not speak directly with competitors about an agreement will not allow it to avoid 

liability if there is evidence that it used the “hub” or another third party as a conduit to communicate with 

competitors” (BRASS, Rachel S.; HIGNEY, Caeli A. Practical Advice for Avoiding Hub-and-Spoke 

Liability. Outubro de 2016. Disponível em: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/ 

publishing/antitrust_source/oct16_full_source.authcheckdam.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2017). 
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Assim, algumas recomendações práticas a serem seguidas por empresas de modo a 

reduzir os riscos associados à troca indireta de informações são trazidas a seguir235. 

Importante notar que tais recomendações envolvem a troca indireta de informações de modo 

geral, valendo tanto para os casos em que a troca é um ilícito autônomo quanto para os casos 

dos cartéis hub-and-spoke236. 

A principal recomendação vai no sentido de que empresas, ao negociarem com seus 

clientes, fornecedores e distribuidores, não repassem informações que não sejam estritamente 

necessárias para o contexto daquela negociação. 

Ainda que a empresa não tenha qualquer intenção de que aquela informação seja 

repassada a seus concorrentes, tendo em vista que a análise da conduta envolve uma carga 

subjetiva, a melhor forma de evitar riscos é sequer compartilhar a informação quando 

considerada de natureza sensível. 

Para tanto, retoma-se a discussão do primeiro capítulo sobre o que seria uma 

informação concorrencialmente sensível. Nesse sentido, é importante evitar o repasse de 

informações (i) atuais ou futuras; (ii) granulares ou específicas; e (iii) sobre preços, descontos, 

fornecedores, estratégias de venda e de marketing, investimentos em inovação, custos de 

produção, entre outras com potencial para reduzir a independência no processo decisório de 

concorrentes. 

Exceção envolve os casos em que essa informação é estritamente necessária para a 

negociação. Ainda assim, é importante que, ao repassar a informação, a empresa deixe 

registrado que se trata de informação confidencial, sendo repassada exclusivamente no 

contexto e para os fins da negociação, não devendo ser enviada para terceiros em qualquer 

hipótese. 

 
                                                           
235 Dessa forma, o que se propõe é traçar algumas breves recomendações sobre como evitar que empresas 

incorram em ilícitos associados à troca indireta de informações. Não é o objetivo deste trabalho tratar 

exaustivamente do assunto, inclusive porque muitas das recomendações podem ser depreendidas de tudo que 

foi dito ao longo deste trabalho, mas pretende-se apenas sistematizar algumas das principais recomendações. 
236 Recomendações sobre como evitar trocas indiretas de informações problemáticas funcionam como formas de 

minimizar riscos inclusive para os casos de cartéis hub-and-spoke. Isso porque é da natureza desses cartéis a 

viabilização por meio da troca indireta de informações: minimizando os riscos a elas associados, minimizam-

se também os riscos associados ao cartel. 
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Da mesma forma, também o fornecedor, cliente ou distribuidor deve abster-se de 

repassar a informação recebida de uma empresa para outra, sob pena de ser envolvida em uma 

conduta anticompetitiva. Assim, especialmente nos casos em que esse fornecedor, cliente ou 

distribuidor mantenha relações comerciais com diferentes empresas que são concorrentes 

entre si, deve ele tomar cuidado redobrado para evitar o repasse de informações de um 

concorrente para o outro. 

Deve também manter a negociação restrita aos termos e informações necessários 

para a própria negociação, rejeitando o recebimento de informações concorrencialmente 

sensíveis e que estão fora do contexto em que as empresas estão inseridas. Nos casos em que 

as empresas sequer fazem parte de uma negociação comercial, o critério para definição de que 

tipo de informação deve ser repassada é ainda mais exigente. 

Finalmente, a empresa que recebe a informação concorrencialmente sensível 

também está em uma situação muito delicada e deve agir imediatamente para que seja 

afastada de qualquer possível risco associado à informação recebida. 

Assim, caso a empresa receba uma informação indesejada e que percebe ser de um 

concorrente seu, deve imediatamente responder àquele que repassou a informação, dizendo 

que aquela informação não foi solicitada e que ela não é desejada, requerendo, ainda, que não 

sejam repassadas mais informações desse tipo. Deve informar também que a informação será 

prontamente apagada237. 

Além das recomendações sobre repasse e recebimento de informações no contexto 

de negociações com fornecedores, clientes e distribuidores, é importante que as empresas 

estejam atentas a sempre manter as suas políticas comerciais e estratégicas independentes – ou 

seja, não as associar de forma alguma às políticas de seus concorrentes. 

 
                                                           
237 “In the context of hub and spoke collusion, C should be able to successfully rebut the presumption of 

restriction via the following steps. Firstly, when C receives unrequested information, it has to reply 

immediately to B stating the information was not requested and is very unwelcome” (VEREECKEN, Bram. 

Hub and Spoke Cartels in EU Competition Law. 2015. Disponível em: 

<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/684/RUG01-002213684_2015_0001_AC.pdf>. Acesso em: 20 

jun. 2017. p. 19). 
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Para tanto, as empresas devem evitar tomar decisões que, ao menos em uma 

primeira análise, vão de encontro ao que seria esperado de um agente racional. É o que se 

extrai, por exemplo, do caso Toys’R’Us, em que as fabricantes de brinquedos abriram mão de 

um canal de vendas que vinha ganhando espaço no mercado, sem que houvesse qualquer 

explicação racional para tanto. 

Da mesma forma, deve-se evitar condicionar decisões comerciais e estratégicas à 

adoção das mesmas decisões por concorrentes, ainda que ausente o contato direto entre esses 

concorrentes. É o que está presente em muitos dos casos analisados no capítulo anterior: 

empresas que trocam indiretamente informações do tipo “farei se ele também fizer”. 

Ainda que possa parecer de certa forma óbvio que tal troca de informações 

configuraria um acordo anticompetitivo, é importante que as empresas deixem isso claro 

internamente, especialmente porque há uma ilusão de que a ausência de contato direto entre 

concorrentes seria suficiente para evitar um cartel. 

Como recomendação geral, é de extrema importância sempre deixar registros, 

preferencialmente via mensagens eletrônicas, posteriormente arquivadas para que possam ser 

recuperadas caso haja qualquer necessidade. Contatos mantidos apenas oralmente são 

perigosos, na medida em que não podem ser recuperados caso haja necessidade. 

Importante ainda orientar os funcionários da empresa a entrarem em contato com o 

departamento jurídico sempre que presenciarem uma situação de risco, de modo a assegurar 

que a postura correta será adotada. 

Não obstante a possibilidade de caracterizar a troca de informações como um ilícito 

concorrencial, é importante diferenciar de casos em que a empresa está fazendo pesquisa de 

benchmarking, como nas áreas de inteligência de mercado. Ainda assim, é preciso ter atenção 

para a forma como essa informação é trocada, a natureza dessa informação e sempre deixar a 

fonte da informação registrada. 

Finalmente, em suma, vale que as empresas e seus colaboradores tenham sempre 

em mente, para os casos de negociações com fornecedores, clientes ou distribuidores, que a 
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troca de informações não deve ir além do curso normal dos negócios. As empresas devem ter 

consciência do tipo de informação que deve ser trocada no contexto da negociação e não ir 

além. Da mesma forma, devem abster-se de repassar informações concorrencialmente 

sensíveis e recusar o recebimento desse tipo de informação. 

Não há como estabelecer uma regra clara que seja aplicável a todos os mercados e 

situações, mas apenas parâmetros úteis que devem ser avaliados pelas empresas diante dos 

casos concretos. De todo modo, é importante entender que na troca indireta de informações o 

objetivo das partes não se mostra relevante para a caracterização do ilícito. São ilícitos pelos 

efeitos, ainda que potenciais, o que significa que não é relevante se as partes pretendiam de 

fato prejudicar a concorrência. 

De fato, muitas trocas de informações surgem sem qualquer objetivo de prejudicar 

a concorrência, havendo ainda uma série de justificativas pró-competitivas para que 

informações sejam trocadas. Não obstante, para uma série de situações, a troca de 

informações pode levar a efeitos anticompetitivos (ainda que não sejam tais efeitos o objetivo 

das partes), o que se mostra suficiente para caracterização do ilícito concorrencial. 

Além disso, vale ter em mente que, para os casos em que a troca indireta de 

informações funciona para viabilizar a ocorrência de um acordo anticompetitivo entre 

concorrentes, essa prática será vista como um ilícito pelo objeto, ou seja, sem que haja 

necessidade de analisar seus efeitos238. 

Feitos esses esclarecimentos, é importante que as empresas sejam cuidadosas 

mesmo quando não há contato direto entre concorrentes. Situações de troca de informações 

com fornecedores, clientes ou distribuidores podem levar a riscos concorrenciais, devendo as 

 
                                                           
238 Afirma Michael Bloom: “An exchange of information that falls outside the safety zone may still be lawful, 

but only if, taking account of likely anticompetitive effects and any procompetitive justifications, the 

exchange promotes competition. But remember, if the sharing of information among competitors results in 

an agreement to fix prices or limit output, that agreement may be unlawful per se, and could lead to criminal 

charges” (BLOOM, Michael. Information Exchange: be reasonable. Federal Trade Commission, 

11.12.2014. Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-events/blogs/competition-

matters/2014/12/information-exchange-be-reasonable>. Acesso em: 30 abr. 2016). 
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empresas orientar seus funcionários para estarem atentos e, acima de tudo, serem razoáveis no 

momento de repassarem e receberem informações. 

3.5. Novas tecnologias e troca indireta de informações 

Por fim, após a análise dos parâmetros gerais da análise das trocas indiretas de 

informações, vale apresentar alguns breves comentários sobre a interface dessas condutas com 

o surgimento de novas tecnologias, como algoritmos e os chamados big data. Tais temas 

estão em evidência no direito da concorrência e podem influenciar condutas envolvendo a 

troca indireta de informações. 

Segundo a OCDE, “com a evolução da ciência da computação, algoritmos foram 

desenvolvidos para realizar tarefas repetitivas envolvendo cálculos complexos e 

processamento de dados, que seriam de difícil execução por seres humanos”239. Assim, 

algoritmos são instrumentos criados para processar dados por meio de softwares que realizam 

análises lógicas complexas e repetitivas, levando a resultados a partir de uma base de 

informações.  

Big data, por sua vez, são grandes volumes de informações coletadas por empresas 

de processamento de dados a partir de diversas fontes, como, por exemplo, aplicativos de 

celular. O processamento de big data pode, por vezes, utilizar algoritmos e permitir o acesso a 

uma base de dados enorme, abrindo espaço para uma série de estudos quantitativos e 

qualitativos. 

Cada vez mais empresas têm feito o uso de algoritmos e big data em suas 

operações diárias. De fato, é inegável que o uso de algoritmos pode trazer diversas eficiências, 

como redução de custos, melhora na qualidade de produtos e no uso de insumos, inovação e a 

possibilidade de oferecer uma experiência mais eficiente e personalizada aos consumidores, 

 
                                                           
239 No original: “With the evolution of computer science, algorithms have been developed to automatically 

perform repetitive tasks involving complex calculations and data processing that could be costly to execute 

for human beings” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. 2017. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>. Acesso 

em: 21 nov. 2017. p. 9). 
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como, por exemplo, ao atingir o exato público-alvo de determinado produto ou ajustar a 

experiência que cada consumidor terá a partir de seus hábitos e preferências. 

Não obstante, ao lado dessas tecnologias, surgem também novas possibilidades 

para que elas sejam utilizadas para fins ilícitos pelas empresas. Nesse contexto, as autoridades 

de defesa da concorrência passam a voltar suas atenções para os possíveis efeitos 

anticompetitivos do uso de algoritmos, território até então desconhecido. 

É da própria natureza do uso de algoritmos, por exemplo, o aumento da 

transparência no mercado, permitindo que empresas tenham acesso à informação em tempo 

real, inclusive de concorrentes. Como abordado no primeiro capítulo deste trabalho, mercados 

em que há elevado grau de transparência são objeto de atenção das autoridades de defesa da 

concorrência, na medida em que são mais propensos à coordenação. 

Além disso, os algoritmos acabam por influenciar nas condições e colocar dúvidas 

sobre os critérios tradicionais para definição de uma informação como sendo 

concorrencialmente sensível. Assim, seu conteúdo acaba tendo que passar por um crivo mais 

detalhado por parte da autoridade, na medida em que a precisão trazida pelos algoritmos 

interfere nas noções de agregação e historicidade vistas no início deste trabalho. 

O uso de algoritmos e big data traz ainda preocupações que não necessariamente 

envolvem a clássica noção de acordo e coordenação do direito da concorrência, mas sim 

preocupações relacionadas à colusão tácita entre concorrentes – que tradicionalmente não é 

vista como um ilícito por si só, colocando ainda mais em cheque a necessidade de discutir em 

que medida o uso dessas novas tecnologias deve ser visto como propenso a levar a ilícitos 

concorrenciais. Assim, algoritmos funcionariam como intermediários entre empresas, 

prescindindo o contato direto (e a coordenação), mas facilitando a colusão tácita a partir da 

coleta e processamento de dados de mercado em velocidade suficiente para afetar as 

condições de mercado240. 

 
                                                           
240 Nesse sentido, afirma a OCDE: “In addition to the concerns typically evoked in the oligopoly problem, 

algorithms might directly facilitate a non-competitive equilibrium by working as instruments that eliminate 
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De modo semelhante, o uso de algoritmos pode levantar preocupações envolvendo 

também os cartéis hub-and-spoke. O uso por concorrentes de uma mesma plataforma baseada 

em algoritmos para precificação, por exemplo, pode acabar levando a uma situação em que 

esses concorrentes vão confiar no mesmo algoritmo para tomarem suas decisões sobre preço, 

levando a uma uniformização no mercado. 

Nesse sentido, afirmam Ariel Ezrachi e Maurice E. Stucke que o uso amplo em 

uma indústria de um determinado algoritmo que serve como forma de precificação pelas 

empresas ou como forma de reação a mudanças de mercado resultaria em uma estrutura hub-

and-spoke de fato, uma vez que o comportamento de concorrentes estaria alinhado devido ao 

uso de um mesmo “cérebro” para determinar estratégias de preço241. 

Nos EUA, por exemplo, foi feita uma denúncia contra a Uber em que se alegou que 

a empresa atuaria como o hub de um cartel hub-and-spoke ao utilizar algoritmo para 

determinar o preço dos seus motoristas parceiros. Nesse sentido, ainda que os motoristas 

tivessem a intenção de dar descontos a seus passageiros, esses descontos não seriam 

possíveis, pois o algoritmo definiria e padronizaria os preços242. Haveria, assim, uma 

 
                                                           

the need for explicit communication or interaction between competitors. Indeed, algorithms function as an 

‘intermediary’ between firms, by collecting and processing market data, and rapidly responding to rivals’ 

actions” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Algorithms and 

Collusion: Competition Policy in the Digital Age. 2017. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>. Acesso 

em: 21 nov. 2017. p. 36). 
241 “An industry-wide use of a single algorithm, which competitors use to determine the market price or react to 

market changes, would result in de-fact hub-and-spoke structure, as the market behavior of the competitors 

aligns due to the use of a similar ‘brain’ to determine their price strategy” (EZRACHI, Ariel; STUCKE, 

Maurice E. Algorithmic Collusion: Problems and Counter-Measures. Nota apresentada como material para a 

127ª reunião do Comitê de Concorrência da OCDE. Maio de 2017. p. 10. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD%282017%29

25&docLanguage=Em>).  
242 “The plaintiffs in the Uber case will argue that Uber has engaged in the same conduct as the hubs in the 

previously discussed cases. They will argue that Uber is orchestrating price-fixing among the drivers by 

making use of its app contingent on agreeing to its pricing structure. The theory will try to analogize Uber’s 

conduct to that of these previously discussed hubs by characterizing it as Uber reaching out to all of the 

potential drivers with this deal involving an anticompetitive price fix and those drivers accepting. The 

drivers would not have accepted independently if they did not know the other drivers were accepting as 

well” (PASSARO, Nicholas Andrew. How Meyer v. Uber Could Demonstrate That Uber and the Sharing 

Economy. Setembro de 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2880204>. Acesso em: 21 nov. 

2017. p. 13). 
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padronização dos preços a serem cobrados pelos motoristas parceiros, sendo esse preço fruto 

do algoritmo implementado pela Uber. 

Surgem, nesse contexto, também discussões sobre a responsabilidade das empresas 

nessa conduta. Assim, a doutrina passa a questionar se as empresas, ao confiarem em uma 

plataforma de precificação, por exemplo, poderiam ser responsabilizadas por um ilícito 

concorrencial. Recentemente, a Comissária europeia de concorrência, Margrethe Vestager, 

afirmou que algoritmos de preço precisam ser construídos de modo a não levar à colusão243, 

sugerindo que é responsabilidade das empresas garantir isso e atribuindo aos desenvolvedores 

e às próprias empresas que utilizam as plataformas e softwares o dever de verificar se regras 

de compliance concorrencial estão sendo seguidas. 

Além disso, vale notar que o uso de plataformas e softwares pode, muitas vezes, 

servir como um campo para a troca indireta de informações. Como explorado ao longo deste 

trabalho, a confiabilidade da informação é um ponto crítico na análise de condutas que não 

envolvem contato direto entre concorrentes, na medida em que os concorrentes não 

conseguem ter absoluta certeza de que a informação teve origem no concorrente e que é fiel.  

Não obstante, o uso de uma plataforma que coleta informações de diversos 

concorrentes, por exemplo, pode funcionar como uma forma de mitigar as preocupações 

relacionadas à confiabilidade na medida em que garante a origem e veracidade da informação, 

criando incentivos para que empresas adotem essas plataformas e abasteçam-nas com seus 

dados. 

Assim, é importante ter em mente que o uso de plataformas de informação e 

algoritmos pode muitas vezes auxiliar na troca indireta de informações e nos cartéis hub-and-

spoke244. Não obstante, a forma como o direito da concorrência lida com novas tecnologias, 

 
                                                           
243 VESTAGER, Margrethe. Palestra na Bundeskartellamt 18th Conference on Competition, Berlin, 16 de 

março de 2017. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-

2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en>. 

Acesso em: 21 nov. 2017. 
244 Como afirma a OCDE: “For instance, concerns of co-ordination could arise if firms outsourced the creation 

of algorithms to the same IT companies and programmers. This might create a sort of ‘hub and spoke’ 

scenario where co-ordination is, willingly or not, caused by competitors using the same ‘hub’ for developing 
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especialmente plataformas de informação que utilizam algoritmos, ainda deve ser objeto de 

estudos detalhados. Não se trata de discutir se algoritmos devem ser banidos, na medida em 

que trazem eficiências, mas sim como evitar que eles sejam utilizados para condutas 

anticompetitivas. 

Muito ainda deve ser discutido sobre os efeitos anticompetitivos, bem como suas 

eficiências. É importante considerar, inclusive, que algoritmos muitas vezes surgem como 

uma importante ferramenta para o próprio combate a cartéis, como o Projeto Cérebro do 

CADE, que possibilita o reconhecimento de padrões de mercado para identificar condutas 

colusivas, como, por exemplo, a partir da análise de propostas apresentadas por empresas em 

licitações, de modo a notar um padrão de conduta que pode sugerir um ilícito. 

 
                                                           

their pricing algorithms and end up relying on the same algorithms, or very close versions of them, to 

develop their pricing strategies” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT. Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. 2017. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>. Acesso 

em: 21 nov. 2017. p. 28). 
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CONCLUSÃO 

O tema da troca de informações vem ganhando importância com o amadurecimento 

do direito da concorrência ao redor do mundo. Se antes o foco tanto da doutrina quanto das 

autoridades recaía sobre os atos de concentração, os cartéis clássicos (também tidos como 

cartéis hard-core) e, eventualmente, as chamadas condutas unilaterais, hoje passam a ser alvo 

de atenção também as trocas de informações entre concorrentes (ainda que dissociadas de um 

acordo anticompetitivo) e os cartéis considerados atípicos. É natural que assim seja, uma vez 

que as empresas passam a adotar estratégias mais sofisticadas de modo a evitar a 

responsabilidade por ilícitos, surgindo novas figuras que também podem despertar 

preocupações concorrenciais. 

A troca indireta de informações insere-se nesse contexto, ganhando espaço 

importante nas discussões tanto da doutrina quanto da prática antitruste nos últimos anos245. 

Não à toa, passam a surgir novas investigações, inclusive no Brasil, tendo como objeto 

condutas associadas à troca indireta de informações. 

Ainda assim, não há um consenso sobre o que seria a troca indireta de informações 

e quais seriam as diferenças para os chamados cartéis hub-and-spoke. Como abordado no 

segundo capítulo deste trabalho, ainda que as condutas analisadas sejam muito próximas, a 

abordagem dada pelas autoridades norte-americanas e inglesas é essencialmente diversa. 

Embora muita tinta tenha sido gasta sobre o tema, o discurso entre as autoridades ao redor do 

mundo não parece estar completamente alinhado. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi traçar uma proposta para a análise da 

troca indireta de informações à luz do direito brasileiro, definindo o que deve ser 

eventualmente considerado quando da avaliação da licitude da conduta. A importância de 

definir uma proposta de análise é ainda maior tendo em vista que começam a surgir 

investigações no Brasil envolvendo a troca indireta de informações e os cartéis hub-and-spoke 

no Brasil. 

 
                                                           
245 Segundo Odudu, “One of the most interesting and challenging competition law questions of recent times has 

been the attempt to control the information an undertaking can receive about its competitors – not from the 

competing undertaking directly, but via a common trading partner” (ODUDU, Okheoghene. Indirect 

Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and Spoke Collusion. European Competition 

Journal, v. 7, n. 2, p. 205-242, ago. 2011). 
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Nesse contexto, a noção de acordo está no centro da análise. Assim, é a presença de 

um acordo entre concorrentes, ainda que indireto, que irá diferenciar as condutas que são 

ilícitas pelo seu próprio objeto daquelas que podem ser ilícitas em função de seus efeitos. Isso 

porque o acordo é ilícito pelo objeto, ou seja, o objetivo desse acordo é anticompetitivo por si 

só e, portanto, deve ser considerado ilícito ainda que não produza efeitos. 

Sob essa perspectiva, os chamados cartéis hub-and-spoke, cartéis atípicos 

viabilizados a partir da troca indireta de informações, e suas características foram analisados. 

Assim, são condutas coordenadas que prescindem o contato direto entre concorrentes, 

tradicional nos cartéis clássicos. Dada essa característica, a autoridade deve lançar mão de 

ferramentas como as provas indiretas e circunstanciais de modo a demonstrar a existência do 

acordo, uma vez que dificilmente haverá uma prova definitiva, especialmente tendo em vista a 

ausência de contato direto. Foram tratados neste trabalho alguns dos fatores que devem ser 

considerados nessa análise, como, por exemplo, o contexto em que surgiu a troca de 

informações, quais seriam os interesses racionalmente esperados das empresas envolvidas, a 

mudança abrupta de comportamento, entre outros. 

Em contraponto à ideia de acordo, surge a ideia de cooperação. Assim, ainda que 

ausente a demonstração de um cartel do tipo hub-and-spoke, a troca indireta de informações 

entre concorrentes também pode levantar preocupações concorrenciais, na medida em que 

pode levar aos mesmos efeitos que a troca direta de informações (que vem sendo amplamente 

aceita como um ilícito concorrencial). 

Ainda assim, o caráter cooperativo deve estar presente. Por não haver acordo e 

tampouco contato direto entre os concorrentes, as trocas indiretas de informação levantam 

uma série de preocupações quanto à caracterização do ilícito, em especial dadas as 

dificuldades de confiabilidade da informação. Uma análise específica de cada caso e que 

considera fatores subjetivos é, assim, necessária, sob pena de serem condenadas práticas 

comuns e necessárias do mercado, como uma simples negociação com fornecedor. É 

importante, assim, que as condutas sejam analisadas com cuidado, de modo a preservar 

aquelas que são eficientes e positivas para o mercado. 

Não obstante o objetivo deste estudo foi propor uma análise sistematizada do tema 

segundo a legislação brasileira de defesa da concorrência, com a percepção de que não estão 

esgotados todos os pontos controvertidos possíveis sobre as trocas indiretas de informações e 
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os cartéis hub-and-spoke. A partir do que se propôs neste trabalho, diversas outras questões 

surgem. Algumas dessas inquietações são tratadas, ainda que brevemente, a seguir. 

Um primeiro ponto é a caracterização da conduta dentro da tradicional dicotomia 

entre condutas verticais e condutas horizontais. Como se sabe, a doutrina antitruste com 

relação a condutas anticompetitivas é amplamente fundada na diferenciação entre condutas 

verticais (muitas vezes associadas a condutas unilaterais) e condutas horizontais, ou 

coordenadas, como é o caso dos cartéis, sendo que, tradicionalmente, condutas horizontais 

seriam tratadas como ilícitos pelo objeto (ou per se, segundo o sistema norte-americano), 

enquanto condutas verticais seriam, por via de regra, analisadas pelos seus efeitos (ou pela 

regra da razão, segundo o sistema norte-americano). 

Ainda que se possa questionar se ainda faz sentido classificar condutas 

anticompetitivas dessa forma, tendo em vista a constante sofisticação dos agentes econômicos 

e suas práticas, o fato é que esse modelo continua sendo amplamente seguido. Os cartéis hub-

and-spoke surgem justamente como uma zona cinzenta entre essas duas categorias.  

A dúvida tem origem exatamente na definição norte-americana de hub-and-spoke, 

que entende a conduta como um leque de acordos verticais. Assim, a caracterização dos 

cartéis hub-and-spoke como condutas verticais foi muito aventada durante as investigações 

dos mais recentes casos norte-americanos, em especial o caso Apple e-books, em que se 

sustentou que a regra da razão seria aplicável. 

Parece claro que, na medida em que a conduta envolve a participação de 

concorrentes, ainda que ausente o contato direto, ela deve ser classificada como uma conduta 

horizontal (ou coordenada) – especialmente tendo em vista os seus efeitos sobre o mercado. 

Assim, o fato de o contato entre concorrentes ocorrer por meio de um agente que está 

verticalmente relacionado a eles não exclui a existência de um acordo entre concorrentes. Isso 

é válido tanto para casos de cartéis hub-and-spoke quanto para as trocas indiretas de 

informações na ausência de um acordo anticompetitivo. 

Outra questão que surge a partir da análise da troca indireta de informações é a 

possibilidade de as partes envolvidas serem beneficiárias de um acordo de leniência, que é 

tradicionalmente aplicável a cartéis. 
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Definir que as trocas indiretas de informações podem levar à ocorrência de cartéis 

atípicos (hub-and-spoke) nos permite viabilizar que as partes envolvidas celebrem um acordo 

de leniência com a autoridade, inclusive o agente vertical que esteve envolvido na conduta. 

Ainda assim, alguns autores sugerem que adaptações devem ser feitas aos programas de 

leniência de modo a aumentar os incentivos para as partes de um cartel hub-and-spoke 

celebrarem acordos de leniência246. 

Além disso, a questão que se coloca é se a troca indireta de informações, por si só, 

também pode ser objeto de um acordo de leniência. 

Nesse sentido, vale ressaltar que o Guia de Leniência do CADE menciona 

expressamente que os acordos de leniência são aplicáveis às condutas descritas no art. 36, § 

3º, II, da Lei n. 12.529/2011, ou seja, “promover, obter ou influenciar a adoção de conduta 

comercial uniforme ou concertada entre concorrentes” 247. 

Assim, haveria margem para discussão sobre a possibilidade de as partes 

envolvidas na troca indireta de informações serem parte de um acordo de leniência com o 

CADE248. Não obstante, uma dificuldade nesse ponto é justamente a análise de efeitos que a 

troca de informações requer. Diferentemente dos cartéis, não basta comprovar a ocorrência da 

troca de informações para que ela seja considerada ilícita. Assim, o uso do instrumento do 

acordo de leniência nesse contexto levanta dúvidas e preocupações, que devem ser ainda 

estudadas. 

Outro ponto de dificuldade a ser ainda explorado envolve o cálculo de vantagens 

auferidas em cartéis atípicos hub-and-spoke. Ao mesmo tempo em que é possível notar um 

esforço por parte do CADE de basear as multas em condenações de cartéis a partir da 

 
                                                           
246 Nesse sentido, vale mencionar Rodrigo Van Rutten e Caroline Buts: “Acting as a ring leader, the hub 

stabilizes the conspiracy through an embargo threat. As a result, a classical leniency policy looses optimality 

following the indirect system of communication, causing a decrease in profitability from deviation” (VAN 

RUTTEN, Rodrigo Londoño; BUTS, Caroline. The tell tale heart: leniency policy in hub and spoke cartels. 

In 32 Annual Conference of the European Association of Law and Economics. 2015. Disponível em: 

<http://studyres.com/doc/15651718/the-tell-tale-heart-leniency-policy-in-hub-and-spoke-cartels>. p. 40). 
247 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Guia do Programa de Leniência Antitruste 

do CADE. Maio de 2016. Disponível em <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-leniencia-do-cade-final.pdf>. Acesso em: 12 dez 2017. 
248 Vale ressaltar que, com relação à troca direta de informações, o CADE, ao que tudo indica, aceitou a 

assinatura de um acordo de leniência no contexto do já mencionado Processo Administrativo n. 

08700.006386/2016-53, instaurado em 29 de setembro de 2016, que cuida exatamente da investigação de 

suposta troca de informações concorrencialmente sensíveis entre concorrentes. 
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vantagem auferida pelas empresas envolvidas, os cartéis hub-and-spoke surgem como um 

desafio para essa abordagem. 

Isso porque esse cálculo pode ser mais complexo nos casos em que as vantagens 

não são as mesmas para todos os membros do cartel. No caso dos cartéis hub-and-spoke, por 

exemplo, a presença do agente vertical torna a análise nebulosa, na medida em que não está 

sempre claro qual seu interesse ou qual a vantagem por ele auferida com a conduta249. 

Finalmente, vale ter em mente as dificuldades trazidas pelas novas tecnologias e os 

impactos nas trocas de informações. Como tratado brevemente ao longo deste trabalho, 

ferramentas como algoritmos e big data acabam por criar incentivos que facilitam a troca de 

informações. 

Assim, tais ferramentas mudam a dinâmica da troca de informações, especialmente 

considerando grandes volumes de dados, tornando-a mais simples. Além disso, elas auxiliam 

na maior dificuldade das trocas indiretas de informações: a confiabilidade. Na medida em que 

criam sistemas automatizados para receber e processar informações, garantem aos agentes 

econômicos a fidedignidade daquelas informações, assegurando a sua origem. 

As novas tecnologias, como os algoritmos, colocam em questão o próprio conceito 

de acordo entre concorrentes tradicionalmente adotado pelas autoridades de defesa da 

concorrência. Assim, na medida em que podem levar à colusão tácita, que usualmente não é 

considerada ilícita por si só, vale refletir se não é o caso de se discutir o conceito de “acordo 

entre concorrentes” para que se possa atingir novas condutas que surgem com o avanço da 

tecnologia250. 

 
                                                           
249 Como afirma o voto-vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior no Processo Administrativo n. 

08012.002568/2005-51, “O quinto ponto controverso é a falsa presunção de que as vantagens obtidas pelo 

cartel são igualmente distribuídas entre os infratores ou são distribuídas nas mesmas proporções de suas 

respectivas participações de mercado. Um exemplo clássico desse tipo de limitação são os cartéis hub-and-

spoke, em que pode haver a divisão artificial da demanda, porém pode abranger também esquemas paralelos 

de compensação para o coordenador do cartel. E tais esquemas, que diminuiriam a vantagem líquida 

internalizada pela empresa, não apareceriam nas estimativas usuais de vantagem auferida” (BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.002568/2005-51. Voto-

vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. 2 de dezembro de 2014. Parágrafo 20). 
250 Como afirma a OCDE, “In light of the role of algorithms in reaching and enforcing a common policy, some 

have raised the question of whether the concept of agreement should be revisited in order to incorporate 

other ‘meetings of minds’ that are reached with the assistance of algorithms” (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Algorithms and Collusion: Competition Policy in 
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Não obstante essas preocupações, sistemas de trocas de informações, assim como o 

uso de algoritmos e big data, se utilizados corretamente, podem trazer importantes eficiências 

para o mercado, possibilitando uma concorrência mais justa e levando à inovação. 

Essas novas tecnologias criam, portanto, um novo desafio para autoridades de 

defesa da concorrência, que devem atuar com cuidado e precisão, coibindo comportamentos 

anticompetitivos que podem se aproveitar dessas ferramentas de forma ilícita, ao mesmo 

tempo em que deve incentivar o uso que traga benefícios ao mercado.  

Nota-se, assim, que muito ainda deve ser discutido com relação às trocas indiretas 

de informação. O direito da concorrência ainda está apenas começando a lidar com essas 

novas condutas, que vão além do que se está tradicionalmente acostumado a tratar, como os 

cartéis clássicos. 

Em um mundo em constante transformação, no qual as condutas das empresas 

tornam-se mais sofisticadas, também a doutrina antitruste deve estar em constante renovação. 

Nesse contexto, surgem novas condutas que devem ser estudadas e investigadas com 

prioridade pelas autoridades, uma vez que podem servir como cortina para graves ilícitos. 

O objetivo deste trabalho foi dar o primeiro passo na discussão sobre o tema no 

Brasil. Muito já é dito em outros países e não há uma uniformidade no discurso. Na medida 

em que o tema passa a surgir pontualmente em investigações no Brasil, é essencial definir de 

que forma deve-se analisar essas condutas à luz do direito brasileiro, determinando que 

condutas devem ser consideradas ilícitas de acordo com esse ordenamento. 

O trabalho buscou, assim, apresentar uma proposta de análise que levasse em conta 

não apenas o que vem sendo dito em outros países, mas principalmente uniformizar esse 

discurso e adaptá-lo ao ordenamento brasileiro. 

Não obstante, as trocas de informações entre concorrentes são terreno fértil e ainda 

pouco explorado no direito da concorrência, principalmente no Brasil, sendo que muito ainda 

há para ser debatido. 

  

 
                                                           

the Digital Age. 2017. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-

policy-in-the-digital-age.htm>. Acesso em: 21 nov. 2017. p. 38). 
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