
Cartões de Crédito e 
Concorrência

César Mattos

Conselheiro do CADE



Mercado de Cartão de Crédito como 
Mercado de Dois Lados

Plataforma

Portadores 
do Cartão

Vendedores 
que Aceitam o 
Cartão

Externalidades
Positivas

Quanto mais externalidades um lado do mercado gerar no outro, 
menor será o preço do primeiro e vice-versa. 



Regulação da Tarifa de Intercâmbio de 
Credenciadores para Emissores - I

• Em várias regiões do mundo como A União Européia,
Austrália e Israel, a forma de determinação da tarifa de
intercâmbio tem sido avaliada pelas autoridades de
concorrência em função de reclamações das
associações de varejistas.

• No entanto, uma baixa tarifa que reduz o desconto dos
varejistas pode ser compensada por um aumento nas
tarifas dos detentores de cartão. Se estes últimos
forem mais sensíveis a preços que os varejistas, a
queda no uso dos cartões pode reduzir externalidades
positivas que acabam por prejudicar os próprios
varejistas!



Regulação da Tarifa de Intercâmbio de 
Credenciadores para Emissores - II

Conforme Rochet e Tirole (2008): “Dado o atual
estado do conhecimento dos economistas, é
difícil concluir se as tarifas de intercâmbio de
livre mercado serão sistematicamente muito
altas ou muito baixas comparativamente ao
ótimo social. Em geral, não é do interesse da
plataforma escolher tarifas de intercâmbio
que se desviem fortemente do ótimo social.”



Regulação da Tarifa de Intercâmbio de 
Credenciadores para Emissores - III

Seriam três as razões para que a tarifa de intercâmbio estivesse
próxima ao ótimo social:

i) externalidades de rede. Tarifa baixa desloca custo para os
consumidores que reduzem uso, comprometendo varejistas.
Tarifa alta gera rejeição dos varejistas que diminuem valor do
cartão para o consumidor;

ii) competição intra-rede. Um aumento da tarifa tende a ser repassada
dos emissores em parte para os consumidores. Isto reduz a atração
a uma tarifa muito alta;

iii) Competição inter-redes. Quando consumidores possuem mais de
um cartão (multi-homing), varejistas estão em situação melhor para
rejeitar cartões com tarifas muito altas.



Regra da Não discriminação 
Pagamento a Vista e com Cartão

• Usualmente se argumenta que os consumidores
que usam dinheiro ou cheques são penalizados
por esta regra dado que os obriga a incorrer em
parte dos custos dos usuários de cartão.

• No entanto, há tendência à subutilização de
cartões em relação ao ótimo social (não
internalização plena das externalidades), inclusive
pelos mark-ups de emissores e credenciadores. A
regra de não discriminação compensaria esta
distorção (second-best).



Exclusividade
Potenciais Efeitos Anticompetitivos

i) Aumento unilateral do poder de
mercado da empresa que impõe a
exclusividade, por meio do
"bloqueio" e/ou aumento de
barreiras à entrada no segmento
de distribuição (ou de
fornecimento de insumos), o que
pode resultar diretamente de
cláusulas contratuais, ou
indiretamente por aumento de
custos dos rivais.

ii) Cartelização no mercado "de
origem” quando a exclusividade
ajuda na divisão do mercado entre
produtos substitutos.

Potenciais Eficiências
i) Evita o “efeito carona” (free-rider) de várias

formas:
• Se o revendedor usa o chamariz de uma

marca ou tecnologia em sua propaganda e
vende também outras marcas e/ou
tecnologias, protegendo investimentos em
marcas.

• Ligado ao anterior, se o revendedor,
conectado a uma marca propagandeada
nacionalmente pelo fornecedor, acabe
vendendo produtos de outra marca.

• Se o revendedor utiliza seu treinamento
provido por um fornecedor para vender
produtos de outro.

ii) Protege ativos específicos entre fornecedor
e revendedor, aumentando o custo das
“outside opportunities”. Ex: o caso clássico
da mina de carvão e geradora de energia
elétrica.

iii) Menor custo de busca para fornecedor e
revendedor no mercado.

Avaliação antitruste depende fundamentalmente dos market-shares das partes e do 
grau de cobertura da conduta



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 
1: Medida Preventiva(MP) SDE contra 

Visa-Visanet

• MP suspendia exclusividade bidirecional Visa-Visanet.
• Premissas: 1) Cartões de crédito constituem mercado relevante 

diferente de dinheiro e cheque; 2) Dois níveis de mercado relevante 
: Cartões de pagamento e por bandeira; 3) Elevado poder de 
mercado nos dois mercados de Visa e Visanet. 

• Periculum in mora: “a cada dia que passa, os efeitos irreversíveis da 
exclusividade se repetem, com produção de dano irreparável: 
transferência de renda dos lojistas/consumidor aos credenciadores, 
nan forma de taxas de administração maiores, taxas de desconto 
maiores, custos fixos maiores decorrentes da duplicação da rede”.



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 
1: Recurso Voluntário Visanet contra 

MP
• Argumento de que conduta lesiva ampliará seus

danos ao mercado ao longo do tempo é fumus
bonis iuris e não periculum in mora.

• Fim da exclusividade já foi ajustado pelas partes
para 30/06/2010.

• Tratativas de Visa e Visanet com,
respectivamente, novos credenciadores e outras
plataformas já se iniciou.

• Necessidade de phasing out para
“desespecificação dos ativos”.

• CADE não manteve MP



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 2: Relação 

Bandeira/Credenciador/Facilitador

Bandeira 
(Mastercard/Diners)

Credenciador 
(REDECARD)

Estabelecimento 
(Loja Virtual)

Facilitador

Processamento da transação
eletrônica via plataforma virtual
bem como liquidação podem ser
feitos diretamente (A) pela própria
credenciadora da Redecard pela
plataforma Komerci ou
indiretamente (B) pelo facilitador
com plataforma própria que faz o
credenciamento em nome do
facilitador .
Facilitadores podem oferecer taxas
menores ao estabelecimento que
o próprio credenciador, além de
serviços extra como
gerenciamento de recebíveis,
exposição dos produtos no site,
dentre outros.
Ex Facilitadores: Paypal do Ebay,
Mercado Livre e PagSeguro (Uol)

A

B

C

Relações 
Credenciador/Facilita
dor
A-B Concorrência –
Horizontal
C 
Fornecedor/Cliente-
Vertical



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 
2: MP da SDE para a REDECARD 

provocada pela ABRANET
Proíbe à REDECARD:
-exigir dos facilitadores a sua lista de clientes
-exigir que as transações feitas via facilitadores sejam

liquidadas pelo Sistema Redecard
-exigir a utilização da plataforma Komerci para o roteamento,

transmissão e processamento das transações no Sistema
REDECARD

-exigir que os clientes dos facilitadores sejam credenciados
diretamente ao sistema REDECARD

-descredenciar ou desconectar facilitadores que decidam não
aderir ao novo modelo contratual proposto pela REDECARD



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 
2: Motivações da REDECARD

• Evita que cartões sejam utilizados em atividades
ilícitas como pedofilia

• Desconhecimento das transações efetivadas
pelos facilitadores impediria REDECARD de
prestar informações ao BACEN, RF e CPIs.

• Desconhecimento do nome do facilitador implica
excessivo número de chargebacks

• Comprometimento da credibilidade do sistema.
• Komerci restringe acesso a dados do usuário ao

banco emissor, evitando vazamentos pelos
facilitadores.



CADE e o Mercado de Cartões – Caso 
2: Avaliação do Relator

• Preocupações da REDECARD são variáveis concorrenciais
que devem ser compartilhadas também pelos facilitadores

• Mecanismos de correção podem ser contratuais e não pela
transferência de atividades para REDECARD

• Medidas da REDECARD podem gerar aumento nos preços
dos serviços, eventualmente causados por duplicação de
infraestrutura, perda do poder de barganha, aumentos nos
custos de transação , que são irreparáveis.

• Fornecimento da lista de clientes dos facilitadores para a
Redecard gera danos irreparáveis..

• MP foi mantida pelo CADE


