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Resumo
As estratégias de bundling e tying são cada vez mais frequentes num variado

leque de indústrias, particularmente nas indústrias multi-produto.

A sua crescente presença e importância traz consigo preocupações

concorrenciais, o que acarreta, a cada dia que passa, um maior volume de decisões das

entidades competentes, relacionadas com esta forma inovadora de oferta de produtos.

Desde modo, estas duas estratégias são cada vez mais um desafio à concorrência,

criando a necessidade de legislação e métodos de análise económica eficazes na

avaliação da sua interferência no normal funcionamento do mercado.

Pretende-se, desde modo, analisar o enquadramento teórico oferecido pela

Economia e Organização Industrial, compreendendo as implicações e efeitos

concorrenciais destas práticas, bem como o enquadramento jurídico fornecido pelos

textos legais, para deste modo avaliar criticamente duas decisões da Comissão Europeia

que recaem sobre este tipo de práticas, a fim de perceber a necessidade de regulação

específica nesta área.
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Abstract

Bundling and tying strategies are increasingly in a wide range of industries,

particularly in multi-product industries. Their growing presence and importance brings

competitive concerns, which carries out, day by day, a bigger volume of decisions

issued by the competition authorities, related to this innovative way of offering

products.

In this sense, these two strategies are a new challenge to competition, creating

the need for legislation and effective methods of economic analysis in the evaluation of

their interference in the normal functioning of the market.

The primary objective of this study is to analyze the theoretical framework

offered by the Industrial Organization, understanding the implications and competitive

effects of these practices, as well as the legal framework provided by legal texts, in

order  to  critically  evaluate  two  European  Commission  decisions  that  fall  on  such

practices in order to realize the need for specific regulation in this area.
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1. Introdução

Pretende-se nesta dissertação, após a identificação dos factos económicos

pertinentes, realizar uma análise económica e legal de dois casos alvo de decisão por

parte da Comissão Europeia, procedendo ao enquadramento teórico e jurídico fornecido

pela Economia Industrial, que permitirá perceber se estas práticas são utilizadas para

atingir resultados anti-concorrenciais e pela respetiva legislação e regulamentos

aplicáveis, finalizando com uma avaliação crítica das decisões proferidas, que procurará

aferir a necessidade de regulamentação específica deste tipo de práticas.

No que concerne às decisões a selecionar, o enfoque é em duas decisões sobre

práticas de bundling e tying, duas estratégias que podem por em causa o correto

funcionamento concorrencial do mercado, em virtude destas poderem constituir um

meio especialmente perigoso para atingir resultados anti-concorrenciais, através,

nomeadamente, da alavancagem de poder de mercado e da criação de barreiras à

entrada, com correspondentes efeitos no bem-estar social.

Será necessário conhecer as estratégias de bundling e tying, mediante

investigação e estudo aprofundado destas duas práticas, para que posteriormente seja

possível proferir uma opinião critica relativamente às decisões da Comissão Europeia.

Assim, pretende-se encontrar resposta para algumas questões intermédias, a

saber, (i) se a utilização destas práticas leva à criação de barreiras à entrada no mercado,

(ii) se têm impacto no bem-estar social, (iii) a motivação para o uso destas duas práticas,

para que no final se consiga responder à questão de se haverá necessidade de regulação

específica da área, mediante o estudo específico de dois caso mediaticos: a Microsoft e

a Coca-Cola.

A área desta dissertação é hibrida, abordando tanto a área económica como a

área do direito. Todavia, visto ser este um Mestrado em Economia, fará todo o sentido

que a percentagem de intervenção destas áreas seja díspar, com um maior enfoque no

enquadramento económico e da organização industrial, que permitirá conhecer e

aprofundar o conhecimento sobre as práticas de bundling e tying.

A dissertação estrutura-se do seguinte modo: no capítulo 1 será feito um

enquadramento económico e jurídico das práticas de bundling e de tying, através de

uma breve revisão da vasta literatura sobre estas temáticas, bem como uma exposição
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da evolução e actualidade do regime legal tanto na Europa como em Portugal. O

capítulo 2 faz a descrição dos casos e o capítulo 3 procura aplicar os princípios e os

conceitos que se foram apresentando ao longo da presente dissertação aos casos que

envolvem a Microsoft e a Coca-Cola. Na conclusão visa-se averiguar a necessidade de

regulamentação específica deste tipo de práticas, através da criação de uma ponte de

análise entre o enquadramento económico e jurídico e as decisões proferidas aqui

discutidas.
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2. As práticas de bundling e tying de acordo com o enquadramento

económico e jurídico. Uma revisão da literatura

2.1. Enquadramento económico

2.1.1. Conceitos de Bundling e Tying

É prática comum das empresas a venda dos seus produtos em pacote e essa

venda de dois ou mais produtos num único pacote é denominada por bundling (Adams e

Yellen, (1976)). Assim, há que distinguir os dois tipos de bundling mais frequentemente

mencionados, os quais são i) bundling puro,  que  se  refere  a  uma  situação  em  que  os

produtos A e B só podem ser comprados em conjunto, que é o caso de quando, por

exemplo, se compra um bilhete de classe executiva no Eurostar que inclui refeição,

sendo portanto obrigatório comprar o transporte e a refeição em conjunto e ii) bundling

misto, no qual os produtos A e B podem ser comprados separadamente mas se forem

comprados juntos é mais barato. O bundling, como venda de dois ou mais produtos em

pacotes, comporta geralmente preços especiais, tornando-se mais barata a compra dos

produtos de forma agrupada do que separadamente (Papandropoulos, (2006)).

Outros exemplos da utilização desta prática poderão ser dados, como é o caso

da venda, pelas organizações culturais e desportivas, de bilhetes da época em pacote, a

venda, por parte dos restaurantes, de refeições completas e a oferta, pelos bancos, de

pacotes que englobam diversos serviços por um preço único. Há ainda que trazer à

“discussão” os tão conhecidos e recentes pacotes MEO, NOS e Vodafone, os quais

representam um caso actual de bundling, com a venda de serviços de televisão, internet,

telefone e, mais recentemente, telemóvel.

No entanto, algumas vezes, o bundling engloba produtos que não podem ser

vendidos de forma individual. Yellen e Adams (1976), dão o exemplo da aspirina, a

qual poderá ser vendida sem a marca, mas o inverso já não poderá acontecer. Estes

autores partem para uma definição de bundling puro e misto que difere da anteriormente

referida. Assim, estes autores afirmam que o commodity bundling também ocorre

quando as empresas vendem os seus produtos em embalagens de diferentes tamanhos,

como acontece com os cereais, a pasta de dentes e os detergentes. A oferta de um pacote
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contendo estes produtos em embalagens de tamanhos diferentes consubstancia bundling

misto, ao passo que a venda embalagens com igual tamanho será bundling puro.

Por sua vez, o tying (“subordinação”) refere-se à situação em que uma empresa

condiciona a compra de um produto à compra de um outro produto (Whiston, (1990),

Kovac, (2006)). O tying é associado, geralmente, a uma situação intermédia,

consubstanciando assim um mecanismo onde uma empresa com poder de monopólio

num mercado poderá utilizar a influência que provém deste poder para monopolizar um

segundo mercado (Whinston, (1990), in Kovac, E, (2006)).

Esta prática tem vindo a ser escrutinada ao longo da história da concorrência,

nomeadamente nos Estados Unidos, sendo já muitas as decisões condenatórias a

assinalar, nomeadamente devido ao facto de se considerar que esta estratégia conduz à

utilização do poder de monopólio de uma empresa num outro mercado, desta forma

monopolizando o after market.

Não obstante, a restrição vertical que ocorre nos aftermarkets está muito

relacionada com as práticas de tying, uma vez que tal restrição envolve efectivamente

uma venda exclusiva nos afertmarkets. A controvérsia dos aftermarkets tem como caso

de estudo o caso da Kodak1, o qual é muito útil para compreender o efeito destas

práticas. A Kodak, produtor Americano de máquinas fotocopiadoras e equipamento

micrográfico, actuava neste mercado como mercado primário sendo que, paralelamente,

também fornecia peças e serviços para reparação das suas máquinas, através de uma

larga rede de técnicos especializados. A Kodak, tal como no mercado primário,

enfrentava competição neste aftermarket, tendo perdido um contrato com a Computer

Service Corporation para uma empresa independente, a Image Tecnhical Services. Após

tal suceder, a Kodak anunciou que deixaria de disponibilizar peças para as suas

máquinas a reparadores (técnicos) independentes, passando a disponibilizar estas peças

somente ao seu network de técnicos especializados, pelo que, a Image Tecnhinal

Services e outras entidades independentes propuseram uma acção contra a Kodak, em

1987, a qual terminou somente em 1998. O problema central neste caso foi

precisamente o exercício do poder de mercado no aftermarket,  tendo  a Kodak

1 Eastman Kodak Co v. Image Tecnhinal Services, Inc , 504 U.S. 451 (1992). O Supremo Tribunal
rejeitou a argumentação aduzida tendo sido a Kodak condenada, considerando que a Kodak tinha
possibilidade de arrecadar lucros de monopolista no aftermarket graças aos consumidores não
sofisticados.
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argumentado que não seria possível exercer poder de mercado no aftermarket dada  a

concorrência que enfrentava no seu mercado primário, uma vez que caso a Kodak

tentasse impor preços mais altos no mercado da compra de peças para reparar as suas

máquinas, isso só iria atrair os consumidores caso as máquinas, vendidas no seu

mercado primário, fossem vendidas por um preço mais baixo, argumento que o

Supreme Court rejeitou. De facto, para que a Kodak pudesse exercer poder de mercado

no aftermarket seria necessário verificarem-se switching costs e o efeito lock-in, os dois

pontos cruciais para determinar a existência de efeitos anti concorrenciais nestas

práticas, não obstante tais efeitos não se revelarem suficientes para permitir o controlo

do mercado secundário através da monopolização dos preços. Importará reter que, não

obstante a similitude entre as duas práticas, o tying apenas será viável caso o vendedor

tenha poder de mercado no mercado primário, sendo que no caso dos aftermarkets não

será necessário que tal aconteça.

2.1.2. Motivação para a utilização destas práticas

São muitas as razões para a utilização destas práticas, podendo estas ser

divididas em 3 grupos (Mariñoso et al., (2008)). O bundling2 deverá ser visto, acima de

tudo, como uma estratégia de marketing, cujo maior propósito é o de estender o poder

de monopólio de um mercado para outro mercado, de forma a que se possa adotar

estratégias que passam pela discriminação de preços, criar barreiras à entrada e construir

alianças estratégicas (H.L.Chung et al., (2012)).

2.1.2.1. Discriminação de Preços

A explicação tradicional dada pelos economistas para a prática de bundling é a

de que este funciona como uma ferramenta eficiente para a discriminação de preços por

parte de um monopolista (Nalebuff, (2004)). Autores como Stigler (1963), Adams e

Yellen, (1976), Schamalensee, (1982, 1984), McAfee, McMillan e Whinston (1989),

Eppen et al., (1995), Salinger, (1995) e Bakos e Brynsolfsson, (1999) são os mentores

da literatura que defende que o bundling como instrumento para discriminação de preço

funciona melhor quando os bens são negativamente correlacionados, uma vez que reduz

2 Aqui os termos bundling e tying serão utlizados de forma indistinta, sendo distinguidos quando
oportuno.
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a dispersão nas valorações dadas pelos indivíduos e permite que o monopolista capte

todo o excedente do consumidor. Quando os bens são independentes, o bundling ainda é

rentável, sendo que, no caso de bens com correlação positiva, se perdem por completo

os ganhos para o monopolista com esta prática (Nalebuff, (2004)).

Assim, o bundling apresenta-se como uma forma particular de discriminação de

preços (Stigler, (1963)), entendendo-se por discriminação de preços a capacidade de

uma empresa vender um produto a preços diferentes de tal modo que os preços são

adaptados aos diversos segmentes de consumidores. A discriminação de preços de 1º

grau (ou perfeita) consiste na venda de cada unidade de produto ao preço máximo que o

consumidor está disposto a pagar por essa unidade (o seu preço de reserva). Por seu

turno, a discriminação de preços de 2º grau (descontos de quantidade) consiste na venda

de cada conjunto de unidades a um preço específico. Por fim, a discriminação de preços

de 3º grau consiste em cobrar preços diferentes a grupos diferentes de consumidores.

Através da identificação de grupos de consumidores com elasticidades-preço da procura

diferentes, a empresa procurará cobrar-lhes preços diferentes (preços mais elevados aos

consumidores com procura menos elástica). Stigler (1963) aferiu que, na medida em

que os consumidores valoram os produtos de maneira diferente, o vendedor, através da

discriminação de preços, conseguirá aumentar os seus lucros caso opte por vender os

seus produtos de forma agrupada, ao invés de os vender individualmente. E a opinião é

unânime na literatura ao dizer que o uso do bundling, como estratégia de discriminação

de preços, funciona melhor quando os bens agrupados são negativamente

correlacionados. No entanto, os seus ganhos em termos de discriminação de preços

desaparecem totalmente quando os bens estão positivamente correlacionados (Nalebuff,

(2004)).

2.1.2.2. Razões de eficiência

Afinal de contas, porque é que estas estratégias de marketing são tão utilizadas?

São vários os autores que avançam nas motivações que justificam a venda dos produtos

em pacotes.
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A diminuição dos custos de transação3 e dos custos de produção, assim como

complementaridades entre os bens (Eppen et al., (1991) in Bakos e Brynjolfsson,

(1999)) são algumas das hipóteses avançadas pela literatura económica. Stigler (1963)

avaliou o efeito de poupança nos custos de transação que esta prática proporciona,

demonstrando o aumento nos lucros do vendedor quando as valorações dos bens em

questão, pelos consumidores, são negativamente correlacionadas, isto é, quando há

complementaridade na procura. Stigler (1963) demonstrou ainda que o bundling poderá

ser rentável em casos onde não se verificam economias de escala. Por seu turno, Yellen

e Adams (1976) expandiram esta visão e conseguiram demonstrar que mesmo em casos

em que não se verifiquem as motivações supra descritas, a prática de bundling poderá

igualmente mostrar-se rentável, provando, sobretudo através de exemplos, que o

bundling misto é uma boa alternativa para segmentar os mercados.

Também Salinger (1995) reconheceu que as sinergias provenientes da venda de

produtos em bundling são mais visíveis quando os bens estão positivamente

correlacionados. Assim, se a maior parte dos consumidores pretende comprar (ou não)

os produtos A e B quando eles são vendidos separadamente, então qualquer poupança

de custos derivada da venda dos produtos em conjunto criará um incentivo para o

monopolista vender em conjunto estes bens correlacionados de forma positiva.

2.1.2.3. Efeitos anti concorrenciais

Não obstante os ganhos decorrentes da prática de bundling como estratégia para

a discriminação de preços, mostrando-se como razão suficiente para a sua prática, estes

ganhos apresentam-se como pequenos quando comparados com os ganhos que

decorrem da utilização desta estratégica como barreira à entrada para concorrentes no

mercado (Nalebuff, (2004)).

Autores como Bork (1978), Choi (1998) e Nalebuff (1999) dedicaram-se ao

estudo da possibilidade de utilizar o bundling como  forma  de  alavancar  o  poder  de

mercado e estender este último para novos mercados. Bain (1956), definiu barreira à

entrada como uma estratégia que permite às empresas, num dado mercado, obter lucros

acima do normal, sem a ameaça de entrada de novos concorrentes. Este autor, ao

3 Os custos de transacção são os custos incorridos pelos agentes económicos relacionados com as
incertezas, nas transacções, derivadas da possibilidade de comportamentos oportunistas pelos agentes e
não cumprimento do pré-acordado. Para mais detalhe ver cfr. Coase, 1937 .



8

defender que as economias de escala se apresentam como uma barreira de entrada,

sustentou que se as empresas incumbentes atuam de forma concertada, esperando as

empresas entrantes que as incumbentes mantenham os níveis de output iguais aos que se

experienciavam num momento pré-entrada, a necessidade das empresas adotarem

grandes estruturas produtivas face ao mercado para que consigam ser eficientes leva a

que as empresas incumbentes obtenham lucros acima do normal sem a ameaça da

entrada.

Este entendimento foi rejeitado por Stigler (1968), que definiu barreiras à

entrada como custos que derivam de empresas que pretender entrar no mercado e não de

empresas que já estejam instaladas neste. Segundo este autor, num dado mercado, tanto

as empresas incumbentes como as entrantes podem experienciar economias de escala,

não sendo estas barreiras à entrada.

Contudo, são poucos os trabalhos que trataram a análise do papel do bundling

como mecanismo de barreira à entrada de concorrentes no mercado. Um dos motivos

para a falta de interesse neste estudo resultou da crítica levada a cabo pela Escola de

Chicago, a qual conseguiu desacreditar a teoria de que o bundling funciona como

mecanismo de alavancagem de poder de mercado. Aqui, poderemos destacar autores

como Director and Levi (1956) e Shamalensee (1982), os quais defendem que uma

empresa, com poder de monopólio no produto A não terá qualquer vantagem em vender

este último produto única e exclusivamente com o produto B, produto este que é

disponibilizado competitivamente no mercado. Isto sucede dado que, uma vez que o

produto B está disponível sem restrições no mercado, os consumidores irão avaliar o

pacote dos produtos A e B unicamente pelo produto A, i.e., se compensará a sua

aquisição em relação à subida do custo derivada da compra dos dois produtos em

conjunto. Quem comprar o pacote, comprará também o produto A sozinho, o que

proporcionará o mesmo lucro para o monopolista, uma vez que o consumidor preferirá

o produto A sozinho e não o pacote.

Além da discriminação de preços, a hipótese da “alavancagem” do poder de

mercado e da criação de barreiras à entrada proporcionada pelo bundling é também

justificada na literatura, ao confirmar que uma empresa, com poder de monopólio,

poderá usar o bundling para estender o seu poder para o after market (Costa  et  al,

(2002)).
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A correlação entre os bens assume importância para análise dos efeitos desta

prática como instrumento de discriminação de preços. Na verdade, esta prática, para a

criação de barreiras à entrada, é mais eficaz quando os bens vendidos em conjunto são

positivamente relacionados, perdendo total efetividade quando os bens são

negativamente correlacionados, uma vez que uma empresa entrante produtora de um só

bem terá tudo aquilo que os consumidores procuram quando os bens são negativamente

correlacionados (Nalebuff, (2004)). Segundo este autor, a empresa monopolista no

produto A e com concorrência no produto B beneficia com a venda conjunta dos

mesmos. A venda agrupada permite a empresa utilizar o monopólio do produto A para

estender algum desse poder de mercado para o mercado do produto B, reduzindo

significativamente e de forma eficiente a capacidade dos seus concorrentes nesse

mercado. Na verdade,  o bundling poderá levar à monopolização de um mercado

oligopolista ao reduzir os lucros dos concorrentes abaixo do nível que justificaria

continuar a operar no mercado (Whinston, (1990)).

 Quando os bens tem uma correlação positiva, o bundling é uma forma

particularmente eficiente na criação de barreiras à entrada, nomeadamente quando uma

empresa tem poder de mercado em dois bens, dado que ao vendê-los em conjunto, torna

mais difícil a um rival, com somente um dos bens, a sua entrada no mercado (Nalebuff,

(2004)). Este autor considera ainda que os ganhos que provém da discriminação de

preços são pequenos em relação aos efeitos que o bundling tem sobre a entrada no

mercado, utilizando um modelo com dois bens, onde as valorações dos consumidores

pelos bens são independentes e uniformemente distribuídas.

No que concerne ao tying, este poderá permitir estender o poder de mercado ao

mercado do produto subordinado, possibilitando uma maximização dos lucros quando

os  produtos  são  complementares.  Isto  é,  no  caso  em  que  a  compra  do  produto  A

(definido como produto subordinação) está condicionada à compra do produto B

(produto subordinado), o lucro da empresa poderá ser maximizado se os produtos forem

complementares, como é o caso paradigmático da IBM que vendia os seus

computadores com a obrigação de compra dos chamados punch cards para que o

equipamento pudesse funcionar (Papandrea F et al., (2001)) ou o caso da Microsoft, que

obriga à compra do Office com todos os seus componentes (Word, Excel, Acess, Power

Point, entre outros).
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A literatura tem-se focado sobretudo nos casos em que o tying é utilizado pelas

empresas para monopolizar um outro mercado, o after market, assim como nos casos

em que o tying é utilizado para a venda conjunta de produtos complementares, que são

produzidos por várias empresas multiproduto.

Whinston (1990), assumindo como pressupostos que a procura é inelástica e a

concorrência à Bertrand,  foi  o  primeiro  autor  a  revisitar  a  teoria  de  que  o bundling

poderia funcionar como barreira à entrada. De facto, este autor conclui que a critica da

Escola de Chicago somente assume relevo no caso do mercado B ser perfeitamente

competitivo, demonstrando as vantagens de uma empresa, com poder de monopólio no

mercado A e que enfrenta um concorrente no mercado B com um produto diferenciado.

No seu modelo, o tying obriga o monopolista a ter uma atitude mais agressiva face ao

entrante e este compromisso desencoraja a entrada das novas empresas. Caso a entrada

porventura ocorra, o monopolista incumbente irá preferir abandonar a sua estratégia de

tying.

Este autor trouxe de novo a muito criticada teoria da alavancagem do poder de

mercado, utilizando um modelo em que uma empresa multi-produto, com poder de

monopólio num dado mercado, concorre via preço com um rival num outro mercado

diverso, concluindo que o tying poderá levar ao encerramento do afer market para o

rival do monopolista. É precisamente este efeito de “exclusão” que Whiston considera

que torna o tying uma prática apetecível.

Por sua vez, Choi e Stafanadis (2001) sustentam também a sua teoria no facto

de o compromisso de bundling no futuro é suficiente para deter a entrada de

concorrentes no mercado. No seu modelo, os produtos A e B somente adquirem algum

valor  quando  são  consumidos  em  conjunto,  o  que  leva  a  que  o bundling impeça de

imediato a entrada a uma empresa que pretenda produzir/vender um só dos produtos.

A forma como o bundling pode ser utilizado para impedir a entrada de novas

empresas no mercado é explicitada por Carlton e Waldman. (2002). Estes autores dão o

exemplo  de  um  caso  de  que  uma  empresa  entrante,  com  um  produto  com  um  maior

nível de complementaridade.

Os efeitos de encerramento do mercado à concorrência não foram os únicos

estudados pela literatura. Seidman (1991) chega a uma conclusão um pouco

contraditória, afirmando que o tying tem um efeito favorável para a empresa que não o
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pratica, um ano após a publicação de um estudo do mesmo autor juntamente com

Carbajo e de Mesa (1990), no qual defenderam que, em concorrência imperfeita, no

mercado do bem subordinado, o tying “suaviza” a concorrência entre os rivais.

Um outro  lado  da  literatura  sobre  os  efeitos  do tying recai  sobre  os  casos  em

que esta estratégia é praticada por empresas multiproduto, sem poder de mercado, as

quais competem face a concorrentes com produção especializada. Whiston (1990)

Denicolo (2000), Nalebuff (2004) Matutes e Regibeu (1992) e Kovac (2006) são alguns

dos autores que se dedicaram a este estudo.

Denicolo (2000) partiu para a sua análise de dois mercados diferenciados

horizontalmente, concluindo que é condição necessária para a rentabilidade do bundling

que os mercados sejam suficientemente assimétricos. Já Nalebuff (2000) realiza a sua

análise tomando como base um vasto número de mercados diferenciados

simetricamente, concluindo que o bundling só será rentável para a empresa

multiproduto caso o conjunto dos produtos do pacote seja suficientemente grande (no

caso eram pelo menos 4 produtos vendidos em conjunto).

 Kovac (2006), inovou nesta procura de explicação para o efeito do tying no

caso de uma empresa multiproduto (sem poder de mercado) que enfrenta vários

concorrentes com produção especializada (empresas uniproduto), desde logo porque

não considerou como requisito basilar a complementaridade dos produtos e, nos dois

produtos que utilizou na sua análise, somente um deles era diferenciado, enquanto que o

outro era homogéneo. Além disso, Kovac (2006) diferencia-se dos anteriores autores em

mais  alguns  pontos.  Os  efeitos  do tying numa empresa multi-produto ainda não estão

bem definidos, havendo argumentos que defendem que uma empresa multi-produto

nunca irá considerar o tying uma prática rentável (Posner, (1976) in Kovac, E. (2006)),

tendo este autor identificado dois casos em que a empresa multi-produto irá preferir a

venda conjunta. No primeiro, a concorrência diminui significativamente e o efeito

substituição é mais fraco. No segundo caso o efeito substituição já se apresenta com

grande efetividade, o que provoca uma alteração estrutural no poder de mercado, que

provoca que o mercado se torne mais segmentado o que aumenta o poder de mercado

das empresas em relação a alguns grupos de consumidores. Como consequência, os

preços irão subir, o que torna que esta estratégia tenha efeitos negativos no bem-estar
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(Kovac, E., (2006)), efeito este que tinha sido deixado por examinar por Whiston (1990)

e que Denicolo (2000) e Nalebuff (2000) somente afloram levemente nos seus estudos.

A utilização do tying poderá ainda servir como barreira à entrada, no caso de

economias de escala, ao permitir o bloqueio da entrada aos potenciais entrantes por não

conseguirem alcançar uma escala mínima viável (Whiston, (1990)). A alavancagem do

poder de monopólio do mercado A para o mercado B só se verificará quando o mercado

B seja perfeitamente competitivo, sendo vantajosa a utilização desta prática quando uma

empresa, com poder de monopólio no mercado A, enfrenta um concorrente no mercado

B,  com  um  produto  diferenciado.  O tying aqui funcionará como desencorajador da

entrada (Whiston, (1990)), o que permite a alavancagem do poder de mercado.

Spector, (2007), defende que a utilização do tying e do bundling com propósitos

anti-concorrenciais, como a cartelização, é possível mesmo quando não se verificam

economias de escala ou de gama no tied market, considerando que os únicos requisitos

necessários para que se verifique a cartelização através da utilização destas estratégias

de preços é a transparência do tied market, de tal modo que a retaliação seja fácil e

eficiente, bem como a difícil entrada no mercado, por forma a que se possa verificar

poder de mercado.

2.2. Enquadramento jurídico

De acordo com o Report on Tying and Bundled Discounting, do ano de 2009,

preparado pelo The Unilateral Conduct Working Group, o qual é parte do International

Competition Network, a maior parte das 35 jurisdições que fazem parte do ICN não

possuem legislação especifica no que respeita às práticas de bundling e tying, apesar de,

segundo o relatório, em alguns dos países já se vislumbrar uma atenção especial, dada

por via das suas leis da concorrência, para as práticas de bundling e tying, figurando

estas de forma clara e explicita como exemplos de condutas unilaterais potencialmente

ilegais.
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2.2.1. Portugal

2.2.1.1. A Autoridade da Concorrência

A Autoridade da Concorrência é uma pessoa coletiva de direito público, criada

pelo Decreto-Lei nº10/2003, de 18 de Janeiro de 2003, e é a entidade em Portugal que é

responsável pela garantia da aplicação da política da concorrência e de todos os valores

que o Estado consagrou na alínea f) do artigo 81º da Constituição da Republica

Portuguesa.4

Nos termos constitucionais, o Estado tem o dever de combater as práticas que

possam  restringir  o  normal  funcionamento  dos  mercados  e  que  venham  a  refletir-se

direta ou indiretamente no consumidor. Para tal, o Estado conta com a colaboração da

Autoridade da Concorrência, que o auxilia a delinear as estratégias e politicas para que

o mercado funcione de forma eficaz, podendo a Autoridade sugerir medidas políticas ou

legislativas.

As atribuições da Autoridade estão previstas no artigo 6º dos seus Estatutos

sendo que para o exercício dos seus poderes de supervisão, regulamentação,

sancionatórios5, a AdC conta com muitas funções, salientando-se entre eles a aprovação

ou proposta de aprovação de regulamentos, a realização de estudos, inspeções e

inquéritos em matéria de concorrência e a identificação e investigação das práticas

suscetíveis de infringir a legislação de concorrência nacional e comunitária, procedendo

à sua instrução e decidindo sobre a sanção a aplicar nos respetivos processos.

Na Parte II da Constituição da República Portuguesa6 encontra-se prevista, nos

artigos. 80º e 81,º a consagração da defesa da concorrência a nível constitucional, cuja

previsão já vem tardia relativamente ao que sucede no Direito Alemão. Como

decorrência desta importância constitucional dada à concorrência, foi criado o primeiro

regime jurídico de proteção e defesa da concorrência através do Decreto-Lei nº 422/83

de 3 de Dezembro que foi posteriormente substituído pelo Decreto-Lei nº 370/937 de 29

4 Artigo 14º da Lei 18/2003 – “ O respeito pelas regras da concorrência é assegurado pela Autoridade
da Concorrência (…) “ e artigo 1º dos Estatutos da AdC – “A Autoridade tem por missão assegurar a
aplicação das regras da concorrência em Portugal.”
5 Artigo 7º dos Estatutos da AdC
6 Daqui em diante também denominada CRP
7 DR I Série - A, de 29 de Outubro de 1993
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de Outubro e pelo Decreto-Lei nº 371/938 da mesma data, visto o primeiro Decreto-Lei

criado9 não ser de muito clara aplicação.

O Decreto-lei nº 370/93, que abrange o âmbito das práticas comerciais

restritivas da concorrência, ainda se mantém em vigor, apesar de progressivamente se

apresentar como um diploma com pouca relevância e utilização. No que concerne ao

Decreto-lei nº 371/93, este apresenta-se muito semelhante aos artigos 85º e 86ª do

TCE10 (posteriormente renumerados para 81º e 82º), atualmente, artigos. 101º e 102º do

TFUE11.

No entanto, sentindo-se a necessidade de uma remodelação no enquadramento

normativo da concorrência a nível Europeu, também o legislador nacional deu um passo

em frente na restruturação do quadro jurídico português, elaborando e aprovando o

Decreto-lei nº 10/2003 de 18 de Janeiro, que criou a Autoridade da Concorrência e a Lei

nº 19/2012, a qual consagra o novo regime em vigor de promoção e defesa da

concorrência, que veio revogar as precedentes leis n.ºs 18/2003, de 11 de Junho e

39/2006, de 25 de Agosto, constituindo estes dois diplomas o quadro jurídico nacional

da concorrência.

2.2.1.2. O quadro normativo nacional

Ora o “novo” regime da concorrência veio consagrar algumas alterações quanto

aos ilícitos violadores da concorrência, nomeadamente no que respeita ao âmbito do

abuso de posição dominante.

A prévia noção que a lei portuguesa definia como abuso de posição dominante,

no nº2 do artigo 6º da Lei n.º 18/2003, onde se lia que “entende-se que dispõe de

posição dominante relativamente ao mercado de determinado bem ou serviço: a) A

empresa que actua num mercado no qual não sofre concorrência significativa ou assume

preponderância relativamente aos seus concorrentes; b) Duas ou mais empresas que

actuam concertadamente num mercado, no qual não sofrem concorrência significativa

ou assumem preponderância relativamente a terceiros” desapareceu.

8 DR I Série - A, de 29 de Outubro de 1993.
9 Refiro-me ao Decreto-Lei nº 422/83 de 3 de Dezembro
10 Tratado da Comunidade Europeia
11 Tratado de Funcionamento da União Europeia
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De facto, a nova lei que aprova o novo regime jurídico da concorrência veio

estatuir, no seu artigo 11.º a proibição do abuso de posição dominante, onde é patente,

pela primeira vez, a sintonia desta disposição legal face ao artigo 102.º do TFUE, uma

vez que foi eliminado o requisito, no normativo nacional, de que o abuso tivesse como

objecto impedir, falsear ou restringir a concorrência12.

Ora decorre do exposto que para verificar se existe um abuso de posição

dominante é necessário, em primeiro lugar, determinar se a empresa em causa detém

uma posição dominante no mercado. E a redacção desta norma, tal como reitera Miguel

Moura e Silva13 “(…) não implica que apenas sejam proibidos comportamentos que

tenham por efeito abusar da posição dominante”. Por sua vez, o abuso de posição

dominante é uma prática restritiva da concorrência a qual decorre da utilização ilícita

por  parte  de  uma  empresa  (ou  de  um  conjunto  de  empresas,  no  caso  de  se  tratar  de

posição dominante coletiva) do poder de que dispõe(m) num determinado mercado.

Existem uma série de comportamentos que podem levar a concluir que uma dada

empresa consegue ou não influenciar as suas concorrentes no mercado, impedindo uma

concorrência efectiva, como, por exemplo, a capacidade para a fixação de preços, sejam

eles altos ou baixos, o modo de relacionamento com os outros agentes de mercado (e.g.

recusa de tratar com certos clientes ou a oferta de descontos especiais a clientes que

compram  toda  ou  a  maior  parte  dos  seus  fornecimentos  a  uma  empresa  em  posição

dominante) e a capacidade de fixação de condições de distribuição dos seus produtos,

como por exemplo a subordinação da venda de um produto à venda de outro produto, o

qual é o caso do tying.

A nova redacção do artigo 11.º veio ainda “(…) abranger condutas abusivas de

empresas em posição dominante que não afetem a estrutura concorrencial”, reitera

Miguel Moura e Silva14. De facto, pode agora visualizar-se uma tipificação dos

exemplos de abuso de posição dominante nas alíneas do n.º2 artigo 11.º, tal como

seguidamente se demonstra:

12 Cfr. art. 11.º da Lei 19/2012: “ É proibida a exploração abusiva, por uma ou mais empresas, de uma
posição dominante no mercado nacional ou numa parte substancial deste”
13 Silva, Miguel Moura e, As práticas restritivas da concorrência na lei n.º 19/2012 – novos
desenvolvimentos, p.4
14 Silva, Miguel Moura e, As práticas restritivas da concorrência na lei n.º 19/2012 – novos
desenvolvimentos, p.4
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a) “Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou

outras condições de transação não equitativas;

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo

dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de

prestações equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;

d) 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 tenham ligação com o objeto desses contratos;

e) Recusar o acesso a uma rede ou a outras infraestruturas essenciais por si

controladas, contra remuneração adequada, a qualquer outra empresa, desde que, sem

esse acesso, esta não consiga, por razões de facto ou legais, operar como concorrente da

empresa em posição dominante no mercado a montante ou a jusante, a menos que esta

última demonstre que, por motivos operacionais ou outros, tal acesso é impossível em

condições de razoabilidade.”

Com a utilização destes exemplos, a Lei da concorrência harmoniza-se assim

com o artigo 102.º do TFUE, com a excepção da alínea e).15

No que concerne às sanções aplicáveis a este tipo de práticas, importará,

brevemente, ainda referir que é a alínea b) do número 1 do artigo 68.º da Lei 19/2012,

que simultaneamente também sanciona, como ilícito contra-ordenacional a violação do

artigo 102º do TFUE. Tal lança um problema, tão bem lançado por Miguel Moura e

Silva: e se uma mesma conduta violar simultaneamente o artigo 102.º do TFUE e o

artigo 11.º da Lei n.º 19/2012?

A resposta é dada pelo mesmo autor e não se poderá deixar de concordar com a

mesma: “(…) o que, julgamos, nunca poderá deixar de suceder,  seja por força do n.º1

do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1/200316, seja pelo principio da autonomia

15 Para mais desenvolvimentos sobre esta alínea, cfr. Portugal Telecom, sentença do tribunal do comércio
de Lisboa, 2º juízo, de 2 de Março de 2010, proc. 1065/07.0TYLSB
16 “Sempre que as autoridades dos Estados – Membros responsáveis em matéria de concorrência ou os
tribunais nacionais apliquem a legislação nacional em matéria de concorrência a acordos, decisões de
associação ou práticas concertadas na acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado a tais acordos, decisões
ou práticas concertadas. Sempre que as autoridades dos Estados – Membros responsáveis em matéria de
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processual e institucional dos Estados-membros e respectivos limites (sobretudo o

principio da efectividade) é que uma conduta que preencha os elementos do tipo das

infracções aos artigos 101.º e 102.º do TFUE deixe de ser punida ao abrigo da al. b) do

artigo 68.º da Lei n.º 19/2012, ficando em aberto a eventual aplicação das

correspondentes proibições de origem puramente nacional”.

Ora em nenhum dos preceitos legais acima descritos se pode ver qualquer tipo

de menção explicita ao bundling e ao tying. À semelhança do que sucede na União

Europeia, e que se analisará num próximo capitulo, a sanção destas práticas é

subsumida à alínea d) do número 2 do artigo 11.º, numa norma genérica em que o abuso

de posição dominante tem a tónica. Não obstante, começou a Autoridade da

Concorrência a dar os primeiros passos na identificação destas práticas comerciais; tal

como se demonstrará de seguida, as Linhas de Orientação para a Análise Económica de

Operações de Concentração Horizontais trazem pela primeira vez o bundling e o tying à

senda jurídica. Vejamos.

2.2.1.3. As linhas de orientação da Autoridade da Concorrência

A Autoridade da Concorrência, numa constante procura pela transparência na

sua abordagem, bem como pela promoção da clareza dos critérios por si utilizados para

instruir os seus processos e emanar as suas decisões, emitiu as Linhas de Orientação

sobre a instrução de processos relativos à aplicação dos artigos 9.º, 11.º e 12.º da Lei n.º

19/2012 e dos artigos 101.º e 102.º do TFUE.

Não é objectivo da presente dissertação a análise aprofundada da metodologia

processual seguida pela Autoridade da Concorrência no âmbito dos seus procedimentos

contra-ordenacionais que sejam despoletados com base na violação do abuso de posição

dominante onde, por ausência de qualquer maior atenção, se reconduzem as práticas de

bundling e tying. No entanto, é importante deixar a nota de que tais Linhas de

Orientação referem-se à generalidade dos processos respeitantes à aplicação dos artigos

9.º, 11.º e 12.º da Lei n.º 19/2012 e dos artigos 101.º e 102.º do TFUE, alertando a

Autoridade para casos que poderão justificar uma atuação diversa. Saliente-se que na

elaboração das mencionadas Linhas de Orientação, a Autoridade teve em conta a

concorrência ou os tribunais nacionais apliquem a legislação nacional em matéria de concorrência  a
qualquer abuso proibido pelo artigo 82.º do Tratado, devem aplicar igualmente o artigo 82.º do  Tratado.”
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Comunicação da Comissão sobre as boas práticas para a instrução de processos de

aplicação  dos  artigos  101.º  e  102.º  do  TFUE17, demonstrando tal a pretensão da

Autoridade de manter o seguimento das pisadas da Comissão no tratamento dos casos

de abuso de posição dominante e, mormente, dos casos de bundling e tying.

Não obstante, como acima referido, não se vislumbrava qualquer menção nem

especial atenção às práticas de bundling e tying nos documentos, artigos e orientações

divulgados pela Autoridade da Concorrência, até que, pela primeira vez nas suas Linhas

de Orientação18 para o controlo de concentrações, se vislumbra uma referência aos

mercados com pacotes de produtos. É a própria Autoridade a reconhecer a importância

que estas práticas têm vindo a assumir, nomeadamente nas ofertas triple-play e na

banca, com os pacotes de produtos associados às contas à ordem. Voltaremos à

discussão da importância crescente destas práticas mais adiante.

As referidas Linhas de Orientação abordam os princípios base da delimitação

dos mercados relevantes, destacando uma variedade de evidência e metodologias que

podem ser úteis para aferir quer a dimensão de produto, quer a dimensão geográfica dos

mercados. Neste contexto, para os casos de mercados com pacotes de produtos, poderá

ser necessário averiguar se o pacote de produtos constitui um mercado relevante,

implementando-se o teste SSNIP19,  de  forma  a  aferir  os  incentivos  recebidos  pelo

monopolista hipotético. Caso, após concluído o teste, se entenda que o monopolista

hipotético tem incentivos a aumentar o preço, então poder-se-á estar perante um

mercado autónomo referente àquele pacote. Ao invés, caso se anteveja que de facto o

monopolista não tem incentivo para um aumento do preço do produto, então a definição

do mercado dependerá dos produtos do pacote individualmente considerados e da sua

influência sobre o pacote em questão. Caso estes, individualmente, exerçam pressão

sobre o pacote, então estamos perante mercados individuais. “Caso o pacote de produtos

sofrer apenas a pressão concorrencial exercida pelo conjunto dos produtos individuais

17 Cfr. Jornal Oficial da União Europeia (J.O.U.E.), C 308, de 20.10.2011, p. 6
18 Cfr. Linhas de Orientação para a Análise Económica de Operações de Concentração Horizontais, pp
36-37, 1 de Fevereiro de 2013
19 Teste SSNIP (small but significant non-transitory increase in prices) ou teste do monopolista hipotético.
O teste SSNIP visa perceber se num dado conjunto de produtos, o qual poderá constituir um mercado
relevante, um monopolista teria motivos para aumentar o preço, pelo menos significativamente,
assumindo que as restantes condições de oferta dos outros produtos ou de outras áreas se mantém. Para
mais, vide , Linhas de Orientação para a Análise Económica de Operações de Concentração
Horizontais, pp 19-27, 1 de Fevereiro de 2013
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que o compõem, então o mercado relevante engloba o pacote e os vários produtos

individuais se um monopolista hipotético do pacote de produtos teria incentivos para

proceder a, pelo menos, um SSNIP”20.

A Autoridade admite, desde já, e reconhece a dificuldade de determinar o

mercado relevante nos casos de bundling. No entanto, a preocupação demonstrada na

caracterização do mercado relevante nos casos de mercados com pacotes de produtos

demonstra a preocupação crescente e atenção que deve ser dada a estas práticas. Mas

será que até à data estão estas práticas a ser correctamente aplicadas? Irá esta definição

de encontro à jurisprudência seguida pela Comissão e pelo Tribunal de Justiça?

2.2.2. União Europeia

2.2.2.1. O nascimento da protecção legal relativamente ao abuso de posição

dominante

A noção de abuso de posição dominante não foi, inicialmente, um alvo de

referências claras e de estrutura definida, nomeadamente no artigo 82º do até então

Tratado de Roma 21. Este artigo apresenta-se como a base jurídica de um dos elementos

essenciais da política de concorrência e a sua eficaz aplicação ajuda ao bom

funcionamento do mercado, beneficiando as empresas e os consumidores.

Não obstante a sua especial importância, este artigo foi sempre alvo de opiniões

discordantes, encabeçadas pelos Professores Ernst-Joacquim Mestmäcker e René

Joliet22. Esta discussão foi somente atenuada via o acórdão Continental Can, emanado

no ano de 1973. É importante, assim, perceber esta evolução do regime do, à data,

20 Linhas de Orientação para a Análise Económica de Operações de Concentração Horizontais, pp 19-
27, 1 de Fevereiro de 2013, p37
21 No mês de Março de 1957, foram assinados em Roma os famosos "Tratados de Roma”. O primeiro
instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE) e o segundo a Comunidade Europeia da Energia
Atómica (CEEA), conhecida também Euratom. Uma vez que as ratificações pelos vários países não
levantaram problemas, estes dois Tratados entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1958. Após o Tratado de
Maastricht, a CEE passa a constituir a Comunidade Europeia, exprimindo a vontade dos Estados-
Membros de alargar as competências comunitárias a domínios não económicos.
22 O debate girava entre sobre a questão de se a proibição de abuso de posição dominante também
englobava práticas que somente provocassem, indirectamente, dano para o consumidor, além do dano
para os mercados ao entravar a concorrência (ou se era apenas o dano directo ao consumidor que estaria
abrangido).
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artigo 82º, para ser possível compreender os fundamentos da disciplina do abuso de

posição dominante.

O Memorando sobre a concentração no Mercado Comum nasce a 1 de

Dezembro de 1965, em resultado de um estudo entre a Comissão Europeia e um grupo

de entendidos, dada a pretensão da Comissão Europeia em reforçar os seus poderes. De

facto, tal colaboração causou que a Comissão seguisse um entendimento diverso do

seguido e defendido pelos sábios consultados.

2.2.2.2. O conceito de posição dominante

No que respeita à Comunidade Europeia, vigoram atualmente as disposições

previstas pelo TFUE, relativas, no seu artigo 101º, aos acordos, decisões de associação

de empresas e práticas concertadas suscetíveis de restringir a concorrência e, no seu

artigo 102º, aos abusos de posição dominante. Previamente à entrada em vigor do

TFUE, estava a cargo dos artigos 81º e 82º do Tratado da Comunidade Europeia que

estipulava, no seu Titulo VI, as regras comuns relativas à concorrência.

Por seu turno, o Regulamento 17/62, de 1 de Maio de 2004, que instituiu um

sistema de controlo centralizado, foi substituído pelo Regulamento nº1/2003 de 16 de

Dezembro de 2002, tendo como objetivo a execução das regras de concorrência

previstas nos artigos 81º e 82º do Tratado da Comunidade Europeia (atuais 101º e 102º

do TFUE – Tratado de Funcionamento da União Europeia).

Ora a prática de subordinação não é, por si só, proibida. De facto, o artigo 102º

do Tratado não é focado para a posição dominante das empresas mas sim para o abuso

dessa mesma posição. Tal como reitera Manuel Afonso Vaz, (1998), o que é reprimido

é sim a influência prejudicial decorrente da posição dominante de uma determinada

Empresa. Este artigo “ (…) não sanciona, como vemos, a existência de uma empresa em

posição dominante no mercado; como não sanciona os esforços que uma empresa

dinâmica realize para conquistar uma tal posição: um sistema fundado numa economia

de mercado gera, naturalmente, tais situações de domínio, que em si mesmas não são

nocivas (…)” (João Mota de Campos et al., (2007)). Contudo, dada a possibilidade de

efeitos anti-concorrenciais decorrentes da sua utilização de forma indevida, o Tratado de
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Funcionamento da União Europeia define23 como abuso de posição dominante, podendo

ler-se no seu artigo 102º:

“É incompatível com o Mercado Comum e proibido, na medida em que tal seja

susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, o facto de uma ou mais

empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no Mercado Comum ou

numa parte substancial deste.

Estas práticas abusivas podem consistir em:

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras

condições de transação não equitativas;

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnicos, em

prejuízo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de

prestações equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência

d) 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 objeto desses contractos.”

Ora não se vislumbra, na transcrição acima, a definição de posição dominante.

No precedente Tratado da Comunidade Europeia, bem como no vigente TFUE, não nos

deparamos com qualquer noção de posição dominante, tendo sido missão da Comissão a

tarefa de elaborar uma noção e ao Tribunal de Justiça a sua fixação (João Mota de

Campos et al., ((2007)). Como se lê em Miguel Silva, (2008), a posição dominante

existe num mercado quando “(…) uma ou mais empresas podem atuar de forma

essencial sobre as decisões de outros agentes económicos de modo a que não possa

surgir e manter-se no mercado uma concorrência praticável e suficientemente efectiva”

Assim, de acordo com este preceito legal, qualquer abuso de posição dominante

no mercado comum ou numa parte substancial deste é proibida e considerada

incompatível com o mercado comum desde que afete o seu normal funcionamento.

23 O precedente Tratado da Comunidade Europeia do Cavão e do Aço, no seu número 7 do artigo 66.º,
estatuía que a posição dominante é aquela que “Subtrai (a empresa) a uma concorrência efectiva numa
parte importante do Mercado comum”.
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Como reitera João Mota Campos et al., (2007) 24 o artigo 82º não considera a posição

dominante ilegítima, o que consagra é uma “(…) interdição incondicional (…) do abuso

de posição dominante. Este abuso de posição dominante poderá surgir quando uma

empresa, ou mais do que uma, usufruindo de uma posição dominante num determinado

mercado, ou numa parte substancial deste, explora de forma abusiva dessa posição.

Não se trata aqui da sanção, a uma empresa, pela sua mera posição dominante,

uma vez que esta posição, atingida com esforço por uma empresa numa economia

competitiva, poderá até trazer benefícios ao funcionamento do mercado; o que este

artigo procura atingir e condenar é sim o seu abuso, i.e., qualquer exploração sem

limites que uma empresa possa fazer da sua posição dominante num determinado

mercado, não admitindo esta proibição qualquer tipo de derrogação.

Será necessário dissecar todo este artigo para que se possa chegar às diferentes

noções que o compõem, o que se revela de extrema importância para a compreensão

desta condenação. Afinal, o que é se entende por posição dominante? O que se entende

por abuso desta mesma posição?

Esta posição de “força” refere-se ao poder, detido por uma determinada

empresa, para impor, independentemente dos seus concorrentes, dos seus fornecedores

ou dos seus clientes, a sua estratégia comercial. A própria Comissão define como

empresas em posição dominante aquelas “dispõe da possibilidade de comportamentos

independentes, colocadas como estão em posição que lhes permite agir sem ter de tomar

em grande conta os seus concorrentes, os compradores ou os fornecedores” (João Mota

de Campos et al., (2007).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias veio harmonizar

o essencial desta noção ao adicionar à definição precedente “o poder de impedir a

manutenção de uma concorrência efectiva no mercado em causa na medida em que

proporciona à empresa em posição dominante a possibilidade de comportamentos em

larga medida independentes em face dos seus concorrentes, dos seus clientes,

finalmente, dos consumidores” (João Mota de Campos et al., (2007)).

24 Ainda a respeito da contraposição desta interdição com a que se vislumbra com os acordos
anticoncorrenciais, pode ler-se nos mesmos autores que “Deste modo, ao contrário do que sucede com os
acordos anticoncorrenciais – n.º 3 do art. 85.º a proibição do abuso de posição dominante não comporta
derrogações. É que o abuso não pode em caso algum ser tolerado numa comunidade que reconhece a
supremacia do direito.”
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António Carlos Santos et al., (2008) reitera que, é possível que, num dado

mercado que não se encontra monopolizado se verifique que uma empresa tem posição

dominante, influenciando (ou impondo) condições para o funcionamento concorrencial

daquele mercado, como também o oposto será verdade. Contudo, uma quota de

mercado significativa indicia frequentemente uma posição dominante, dado que esta

quota de mercado mostra, normalmente, que há hipótese de exercício do poder de

mercado subtraído à influência dos outros agentes económicos. De facto, a “detenção

por uma empresa de uma ampla parcela do mercado é um índice altamente significativo

da existência de uma posição dominante” (João Mota Campos et al., (2007)).

Mas além deste critério para aferir a existência de uma posição dominante,

existem ainda outros como por exemplo o benefício de direitos de licenciamento ou de

propriedade industrial, o acesso a capitais ou a titulação ou gestão de infra-estruturas

essenciais. Tal como ensina Caboz Santana, (1993), é possível dissecar no artigo 102.º

do  TFUE os  critérios  que  permitem delimitar  e,  posteriormente  sancionar,  o  abuso  de

posição dominante, nomeadamente, que a posição dominante seja efectivada no

Mercado Comum ou numa parte substancial dele, afectando o comércio entre os

Estados – Membros através de uma exploração abusiva.

A posição dominante ocorre, naturalmente, num dado mercado (João Mota

Campos et al., (2007). Assim, vejamos de seguida o mercado que se deverá ter em

consideração, i.e., analisemos o conceito de mercado relevante.

2.2.2.3. O conceito de mercado relevante

O primeiro passo para a identificação das pressões das pressões concorrenciais

passa, como resulta dos acórdãos iniciais do Tribunal de Justiça, pela definição de um

mercado relevante, na sua acepção jurídico – económica (Miguel Moura e Silva,

(2008)).

De facto, o artigo 82.º (actual 102.º) expressa a ligação desta noção de posição

dominante a um “(…) Mercado Comum ou numa parte substancial dele”. Assim,

vislumbra-se que que a definição de mercado surge como importante para a posterior

definição de abuso de posição dominante.

A noção de posição dominante somente ganha sentido assim que seja

delimitado o mercado em que determinada empresa opere (António Carlos Santos et al.,
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(2008). No que respeita à noção de mercado, o mesmo autor previamente citado entende

que será necessário estar-se sempre perante um mercado concreto, até mesmo para a

definir a posição dominante que se possa exercer numa “parte substancial” daquele

mercado. Como reitera Amanda Laranjeira et al., (2013)“ (...) quando se procura uma

posição dominante deverá ser definido antes de mais, o mercado específico onde opera

a empresa que poderá eventualmente vir a preencher, cumulativamente, os requisitos

para violar o artigo 102.º do Tratado”, parecendo evidente, na óptica daqueles autores,

“(…) que para haver uma posição dominante, tal como definida no artigo 102.º do

Tratado, este só será aplicável se essa posição for exercida, ou na totalidade do

“Mercado Interno” ou numa “parte substancial deste”.

A primeira decisão Europeia25 no âmbito de aplicação do artigo 82º do Tratado

CE veio recordar a importância que tem precisar o conceito de mercado relevante. A

Comissão, na sua decisão proferida no processo Continental Can,  reiterou que “(…) a

delimitação do mercado em questão é de importância essencial, por as possibilidades de

concorrência só poderem ser apreciadas em função das características dos produtos em

causa, devido às quais esses produtos estão particularmente aptos a satisfazer

necessidades constantes e são poucos intermutáveis a outros produtos” (Miguel Moura e

Silva, (2008)).

Autores defendem que poderia ser possível definir o mercado relevante através

da comparação entre o custo marginal e o preço praticado por uma determinada

empresa, sendo que, caso o preço marginal, então aquela empresa estaria em posição

dominante no mercado em questão26. Não obstante, esta forma de “ (…) observação

direta do poder de mercado dificilmente pode ser posto em prática devido à dificuldade

de estabelecer em rigor cada um dos parâmetros e em definir os critérios de comparação

válidos”,  tal  com  salienta  Miguel  Moura  e  Silva,  (2008).  De  facto,  note-se  que  a

importância dada à percentagem de detenção da quota de mercado é um importante

factor para aferir a existência de uma posição dominante, como foi patente no Acórdão

United Brands (João Mota Campos et al. (2007), causando, algumas vezes, discussão,

como sucedeu no mencionado caso. Este acórdão veio aprofundar o critério da

25 Decisão da Comissão Europeia, de 9 de Dezembro de 1971, Continental Can Company, J.O.L.7, de 8
de Janeiro de 1972
26 A título de exemplo, veja-se Landes, W.M. e Posner, R.A.,”Market Power in Antitrust Cases”, Harvard
Law Review (94), 1981
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substituibilidade cruzada da procura, onde o Tribunal “(…) confirmou a polémica

definição de mercado adoptada pela Comissão.”

No que ainda respeita à definição de mercado, conjugando elementos atinentes

à margem de discricionariedade ao dispor de uma empresa e ao impacto na

concorrência, deverá ainda trazer-se à colação os acórdãos do Tribunal de Justiça

emanados nos processos Hoffmann-La Roche, Michelin  e Hugin.

Tomando  como  base  as  lições  de  João  Mota  de  Campos et al., (2007), para

determinar o que se entende por mercado comum, será necessário recorrer a dois

critérios, o (i) económico (ou do produto) e o (ii) geográfico. De facto, a definição de

mercado releva tanto em função do seu produto como em função da sua dimensão

geográfica, tendo muitas vezes uma influência decisiva na apreciação de um processo

de concorrência.

No que concerne ao critério económico, a posição dominante de uma empresa

poderá ser exercida em relação a um dado produto ou serviço. O mercado relevante é

definido como “o mercado geográfico relevante compreende a área em que as empresas

em causa fornecem produtos ou serviços, em que as condições da concorrência são

suficientemente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas geográficas vizinhas

devido ao facto, em especial, das condições da concorrência serem consideravelmente

diferentes nessas áreas.”. Como reitera Miguel Moura e Silva, (2008), “ (…) um

mercado de produto compreende todos os produtos e/ou serviços considerados

permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas características, preços e

utilização pretendida”. No entender de Manuela Góis et al., (1999) “O Mercado, numa

perspectiva Económica, seria assim a situação ideal onde se confrontariam as intenções

de produção dos produtores – a oferta de um bem – e as solicitações de consumo dos

consumidores – a “procura de um bem, de que resultaria o preço de mercado para

determinado bem, isto é, o preço para o qual toda a produção seria vendida e toda a

procura seria satisfeita”. Pode ainda ler-se em João Mota Campos et al., (2007) que a

existência de uma posição dominante de num determinado mercado pressupõe

independência de comportamentos ou autonomia de acções em relação a determinados

produtos e essa posição apenas ocorrerá caso a empresa não esteja sujeita à

concorrência de produtos semelhantes que possam substituir os seus próprios produtos,

de modo a que “(...) um produto só poderá ser considerado como objecto de um
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mercado suficientemente distinto se puder ser individualizado por qualidades

específicas capazes de o diferenciar de outro ou outros produtos, a tal ponto que estes

lhe não possam fazer uma concorrência sensível”. Caboz Santana, (1993) entende que “

pode haver mais do que um meio apto – mais do que um bem económico – suscetível de

saciar uma necessidade económica, e fala-se a esse propósito em bens sucedâneos,

sendo que quanto maior for o grau de sucedaniedade, maior será o efeito de

substituição”, para concluir que quanto maior for este efeito, maior será a elasticidade

da procura – preço de um bem e menor será o domínio da empresa no mercado.

Por outro lado, no que respeita ao critério geográfico, conforme salienta João

Mota de Campos et al., (2007), “poucas empresas disporão de uma posição dominante

no conjunto do Mercado Comum”, sendo “(…) evidentemente mais fácil deparar com

essa situação de domínio “numa parte substancial do Mercado Comum” ou seja, no

espaço territorial de um ou mais países membros ou, mesmo, em parte de um só país”.

O mercado, como “ponto de encontro entre vendedores e compradores em ordem à

fixação dos preços”, compreenderá, por isso, “a zona territorial onde se encontram os

clientes atuais ou potenciais da empresa, ou seja, os destinatários da oferta no caso do

vendedor dominante) ou a procura (no do comprador) ” (João Mota de Campos et al.,

(2007)). A dificuldade reside em conseguir avaliar o benefício que uma determinada

empresa terá face à sua concorrência decorrente da proximidade ou distância geográfica

relativamente ao público alvo do produto que comercializa. Nesse sentido, “a existência

de uma posição dominante num espaço em que deverá imperar a concorrência supõe

com efeito a já referida independência de comportamento ou autonomia de acção de

uma dada empresa em relação a produtos determinados.” (João Mota Campos et al.,

(2007). Com efeito, para que um determinado produto possa ser entendido como

pertencente a um dado mercado suficientemente díspar então tal produto terá que ser

individualizado, terá que possuir características próprias que o façam distinguir face a

outros produtos, sendo impossível a concorrência efectiva por parte desses mesmos

outros produtos.

Conforme ensina Amanda Laranjeira et al., (2013),  quando  nos  referimos  à

noção de mercado geográfico torna-se necessário abordar a questão de que essa posição

dominante deve existir numa parte substancial do mercado interno. É frequente que a

posição dominante exista num ou vários Estados-Membros ou somente numa parte do
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território dos Estados-Membros (Manuel Afonso Vaz, (1998)). O que importa é, assim,

o entendimento territorial do mercado face ao conjunto do Mercado Interno, e,

assumindo importância a vertente económica, no sentido de que as “ (…) condições

demográficas e do nível de vida na região onde se exerce uma posição dominante (…)

”,conclui Amanda Laranjeira et al., (2013) que se começa a abandonar o critério

geográfico em detrimento de um critério económico27.

2.2.2.4. O abuso de posição dominante

Tal como já anteriormente referido, não se vislumbra, no artigo 102.º do TFUE

a definição de posição dominante, nem o que se entende por abuso dessa mesma

posição sendo que, por via daquele artigo, facilmente se compreende que a prática de

subordinação não é, por si só, proibida. Aquele artigo, conjuga a proibição ao abrigo de

uma cláusula geral, enumerando de seguida a tipologia de práticas abusivas que se

podem distinguir (Miguel Moura e Silva, (2008))

Não obstante, conjugando jurisprudência do Tribunal de Justiça com as

decisões da Comissão, e tal como se lê em Luis Mota Campos et al., (2007) conclui-se

que “existirá exploração abusiva de posição dominante sempre que uma empresa utilize

o poder de que dispõe no mercado para obter vantagens (preços ou condições de

transacção não equitativos, por exemplo) a que não poderia aspirar num quadro de

concorrência efectiva”, existindo ainda abuso, simultaneamente, “quando uma empresa

se prevalece da posição dominante que detém para se reforçar, eliminando ou

restringindo substancialmente a concorrência que poderia ser-lhe feita no mercado

respectivo e prejudicando assim o objectivo, que o Tratado procura salvaguardar, da

existência de uma concorrência suficientemente eficaz no quadro do Mercado Comum”.

Não há, assim, a necessidade da intenção, por parte da empresa, mas sim uso consciente

do poder económico que é característico da posição dominante. (Manuel Afonso Vaz,

(1993)).

Tal como se lê em João Mota de Campos (2007), a noção disponibilizada pelo

Tribunal de Justiça é uma “(…) noção objectiva (…)”, que se apresenta como “aquela

que visa os comportamentos de uma empresa em posição dominante susceptíveis de

influenciar a estrutura do mercado onde, na sequência precisamente da empresa em

27 Veja-se no mesmo sentido Caboz Santana, (1993)
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questão, o grau de concorrência está á enfraquecido, e que tenham por efeito, através do

recurso a meios diferentes dos que governam, uma concorrência normal de produtos ou

serviços na base das prestações dos operadores económicos, criar obstáculos quer à

manutenção do grau de concorrência ainda existente no mercado quer ao

desenvolvimento desta concorrência”. (António Carlos Santos, (2008)). Esta noção

objectiva de abuso leva-nos a aferir o comportamento da empresa em posição

dominante em confronto com a situação e estrutura do mercado em que essa mesma

posição é ocupada, abdicando-se, tal como referido, da culpa e intencionalidade da

empresa que comete este abuso, servindo esta apenas para “agravar” a sanção.

2.2.2.5. O elenco das práticas de exploração abusiva da posição dominante. O

bundling e o tying como abusos por exclusão.

É o artigo 102.º do TFUE que segue uma tipologia exemplificativa das

diferentes modalidades em que as práticas abusivas podem consistir.

Recaindo a presente dissertação sobre práticas de bundling e tying, importa-nos

aqui essencialmente a alínea d) daquele preceito legal 28, na medida em que é aquela que

define como abusivo e sanciona o comportamento da empresa dominante que consiste

em “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”29. Este tipo de práticas

refere-se, essencialmente, às situações em que uma empresa utiliza a sua posição

dominante que detém no mercado de um determinado produto para forçar a compra de

um outro produto (isto também no caso de serviços), o que implicará que os

consumidores não estejam plenamente livres para adquirir aqueles outros produtos e

serviços livremente no mercado. Estas são as denominadas práticas de exclusão.

(Miguel Mendes Pereira, (2008))

Uma determinada empresa, que ocupa uma posição dominante, não poderá

“(…) promover a exclusão de concorrentes pelo recurso a métodos que não o percurso

normal da livre concorrência” sendo que “(…) uma outra modalidade de abuso de

28 Além do bundling e do tying, temos ainda como principais tipos de abuso de posição dominante os
preços predatórios, a discriminação de preços e esmagamento de margens, descontos de fidelidade e
contratos exclusivos, recusa de fornecimento e o abuso de direitos de propriedade industrial
29 Cfr. alínea d) do artigo 102º do Tratado de Funcionamento da União Europeia
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posição dominante consiste na prática de exclusão entendido como comportamento que

tem como objetivo impedir o acesso ao mercado de possíveis concorrentes.” (Amanda

Laranjeira et al., (2013))

O  denominado  abuso  por  exclusão  será  um  comportamento  mediante  o  qual

uma empresa impede os seus concorrentes de entrar no mercado, prejudicando-os,

sendo tal prática diferenciada da dita concorrência leal, em que uma determinada

empresa melhora os seus processos produtivos, aumentando a sua eficiência, melhoria

essa que lhe permite ser melhor no mercado competitivo. De facto, tal prática distancia-

se do abuso por exclusão, na medida em que este último não pretende melhorar o

desempenho concorrencial da empresa mas sim aumentar ou manter o seu poder de

mercado de modo a que os seus concorrentes sejam prejudicado. (Amanda Laranjeira et

al. , (2013)).

Miguel Moura e Silva, (2008) enquadra as práticas de bundling e tying como

abusos por conexão de mercados, qualificando estas práticas como “(…) uma das mais

controversas áreas de aplicação (…)” do artigo 102.º do TFUE. E o motivo desta

qualificação é o facto de estas condutas abrangerem dois ou mais mercados que são

conexos entre si, seja por via vertical ou complementar. O restante, dito pelo autor, não

é mais do que uma repetição das definições dadas pela teoria económica já aferidas

aquando da revisão de literatura económica aqui seguida. Importará assim, reter, apenas,

que estas práticas estão enquadradas, legalmente, nos termos do artigo 101.º e 102.º do

TFUE, sendo que a jurisprudência comunitária ainda não é muito rica em casos de

subordinação e venda em pacote.

2.2.2.6. O Discussion Paper30 da Comissão

A Comissão Europeia, com o objectivo de disponibilizar indicações sobre a

metodologia por si seguida para a aplicação do artigo 82.º (agora 102.º) do Tratado CE,

emitiu, no dia 3 de Dezembro, orientações, baseadas no effects – based approach, i.e.,

com base nos efeitos das condutas de exclusão.

Estas Orientações pretendem esclarecer qual a análise a seguir pela Comissão

nos casos de comportamentos de exclusão por parte de empresas em posição dominante,

tais como as vendas subordinadas e agrupadas, designadas bundling e tying, entre

30 Discussion Paper da Comissão de 2005 (que antecedeu a Comunicação de 2009)
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outras. Seguindo o índice destas Orientações, estas iniciam, e bem, com a descrição da

metodologia31 de determinação da eventual posição dominante de uma determinada,

sendo que tal será a parte primordial da análise, pois, caso a empresa não se coloque em

posição dominante, a aplicação do artigo 102.º já não ocorrerá.

Deverá ser demonstrado pela Comissão se um dado comportamento será ou não

anticoncorrencial, não obstante ser dada à Empresa sob análise a possibilidade de

contrariar as conclusões da Comissão, nomeadamente através da argumentação de que a

sua conduta permite atingir resultados mais eficientes. Na sua análise, deverá ser

considerado pela Comissão que a livre concorrência é a melhor forma de garantir o

funcionamento adequado dos mercados e a prioridade da Comissão deverá ser a

protecção dos consumidores e a protecção do processo de concorrência. À Comissão

bastará que as práticas anticoncorrenciais possam, hipoteticamente, causar prejuízo ao

livre funcionamento de mercado e a consideração da eficiência potencial destes

comportamentos será sempre tida em consideração.

Relativamente ao bundling e tying, o discussion paper define as circunstâncias

que levarão a suscitar a intervenção da Comissão quando estiver a analisar práticas de

bundling e tying  adoptadas pelas empresas consideradas dominantes.

Sendo, como já referido, o bundling e  o tying práticas correntes, a Comissão

apenas iniciará um processo para aplicação do artigo 82.º caso, primeiramente, a

empresa esteja em posição dominante e os produtos subordinantes e subordinados sejam

produtos diferentes e exista alta probabilidade que a prática de subordinação possa ter

um efeito de fecho do mercado à concorrência.

Este discussion paper, o qual veio indiciar a vontade da Comissão no

esclarecimento dos seus procedimentos ao nível do artigo 102.º, com vista a um maior

rigor técnico, estabelecendo uma possível metodologia uniforme para a análise destas

práticas, foi posteriormente actualizado por via da Comunicação da Comissão de 2009,

onde está patente, uma vez mais, as orientações daquela entidade na aplicação do artigo

82.º  ao  abuso  por  exclusão,  para  que  as  Empresas  possam,  numa  análise  prévia  e

introspectiva, averiguar se estão em infracção ou não.

31A Comissão considerará a estrutura concorrencial do mercado bem como a divisão das quotas do
mesmo, tendo ainda em consideração a posição relativa de todos os concorrentes,  a capacidade de
entrada de novos concorrentes e de expansão do mercado dos pré-existentes e o poder de negociação.
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3. Análise casuística

3.1. Caso da Microsoft – Decisão da Comissão 2007/53/EC

(Processo T-201/04)

Este é uniformemente considerado o processo basilar no que respeita à

proibição do abuso de posição dominante. Em Dezembro de 1998, a Sun Microsystems,

empresa norte-americana, apresentou uma denúncia à Comissão, contra a Microsoft, em

virtude de esta se ter recusado fornecer a informação necessária para que a Sun pudesse

desenvolver produtos susceptíveis de "dialogar" e inter-operar de forma adequada com

o sistema Windows instalado na grande maioria dos PC’s, a fim de estar em condições

de concorrer em condições de igualdade no mercado de sistemas operativos de

servidores para redes de trabalho.

Assim, a Fevereiro do ano de 2000, foi iniciado um novo inquérito contra a

Microsoft, o qual pretendia investigar a integração do Windows Media Player com  o

sistema operativo Windows. Estes dois inquéritos, de 1998 e 2000, foram

posteriormente juntos, resultando numa decisão condenatória 32, dirigida à Microsoft

Corporation,  por  infracção  nos  termos  do  artigo  82º  do  TCE  e  artigo  54º  do  Acordo

sobre o Espaço Económico Europeu. Esta decisão surgiu dada a recusa da Microsoft,

desde Outubro de 1998, no fornecimento aos seus concorrentes de informação relativa à

interoperabilidade entre Servidores de Grupos de Trabalho, com vista à criação,

desenvolvimento e distribuição de softwares compatíveis entre as diferentes empresas

produtoras. A decisão condenatória da Comissão foi adoptada a 24 de Março de 2004.

Na sua decisão, a Comissão procedeu à distinção de 3 mercados relevantes para

efeito da sua análise:

a) Sistemas operativos dos Personal Computers (PC’s)

b) Sistemas operativos para Servidores de Grupos de Trabalho

c) Leitores multimédia de difusão contínua (streaming media players)

32 Decisão da Comissão Europeia, de 24 de Março de 2004,Comp/C-3/37.792 Microsoft, C (2004) 900
final, J.O.L 32, de 6 de Fevereiro de 2007
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No que respeita aos sistemas operativos dos Personal Computers, estes

caracterizam-se como produtos de software que controlam as funções básicas de um PC.

Estes podem distinguir-se entre PC’s compatíveis com o sistema operativo Intel e PC’s

não compatíveis com o sistema operativo Intel33. Adaptar sistemas não compatíveis com

Intel com sistemas operativos compatíveis com este hardware é um processo longo e

dispendioso Contudo, entendeu a Comissão que a inclusão deste tipo de sistemas

operativos na definição de mercado relevante não seria de todo essencial, uma vez que

nunca traria qualquer diferença significativa com impacto que venha alterar o resultado

da apreciação do poder de mercado da Microsof.

Já os sistemas operativos para dispositivos móveis, tais como os personal

digital assistants (PDA’s) ou os tão conhecidos smartphones, foram excluídos da

definição de mercado relevante, entendendo a Comissão que estes sistemas operativos

nunca se poderiam qualificar como substitutos dos sistemas operativos dos personal

computers.

Relativamente à substituibilidade do lado da oferta, a Comissão foi de opinião

de que o desenvolvimento e adaptação de um software que não se encontra

presentemente no mercado, de modo a fazer face às necessidades e exigências dos

consumidores do mercado dos personal computers, seria um processo muito demorado

e dispendioso, além de trazer consigo um elevado nível de risco.

Por  seu  turno,  os  sistemas  operativos  para  Servidores  de  Grupos  de  Trabalho

caracterizam-se por serem os serviços básicos que são utilizados todos os dias, nos mais

variados escritórios, para a partilha de ficheiros armazenados, impressoras, permitindo

ainda a criação de um network administrado centralmente pelos respetivos

departamentos informáticos. Estes sistemas são desenhados para um pequeno grupo de

personal computers interligados entre si num network relativamente pequeno.

A investigação levada a cabo pela Comissão confirmou, de acordo com as

respostas obtidas junto dos clientes, que este tipo de sistemas é visto pelos

consumidores como um serviço diferenciado de todos os restantes providenciados por

este tipo de servidores, particularmente no que respeita aos serviços de administração de

utilizadores e o armazenamento e impressão de ficheiros.

33  Neste contexto, Intel diz respeito a um tipo específico de hardware.
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Os Servidores para Grupos de Trabalho devem ser distinguidos dos servidores

de gama alta, os quais são geralmente utilizados e necessários para trabalhos de

inventário, marcação de passagens aéreas e transferências bancárias, uma vez que este

tipo de operações requerem e envolvem uma grande quantidade de dados, tendo este

tipo de servidores de possuir um elevado nível de capacidade de resistência, i.e.,

trabalhar por longos períodos de tempo sem avariar ou necessitar de reparação. Este tipo

de Servidores de Gama alta são instalados em computadores dispendiosos, ao invés dos

Servidores para Grupos de Trabalho, os quais são geralmente instalados em aparelhos

mais económicos. Como estes Servidores são utilizados em hardware menos

dispendioso, não criam a necessidade de alta fiabilidade.

Por último, o mercado dos leitores multimédia de difusão contínua. Este tipo de

leitores caracterizam-se por serem software do  cliente,  o  qual  tem  como  função

descodificar, descomprimir e ler áudio digital e ficheiros de vídeo descarregados da

Internet, assim como outro tipo de ficheiros contidos em leitores de DVD ou CD’s.

Relativamente à substituibilidade do lado da procura, os leitores clássicos de

DVD e CD não se caracterizam como produtos substitutos dos leitores multimédia, uma

vez que estes últimos disponibilizam um sem número de funcionalidades. Ao mesmo

tempo, os leitores de multimédia que não permitam receber vídeos descarregados da

internet também não se podem dizer produtos substitutos dos leitores multimédia de

difusão contínua dado que eles não satisfazem o lado da procura pelos leitores

streaming.

Relativamente à substituibilidade do lado da oferta, são diversos os factores que

levam à criação de barreiras à entrada para os produtores de software concorrente, tal

como a protecção das tecnologias media já existentes mediante direitos de IP, os efeitos

de rede indirectos e os investimentos em I&D.

Sempre tendo em consideração o supra referido, importará para análise

proposta a acusação da Microsoft de  violação  do  artigo  82º  do  Tratado  de

Funcionamento da União Europeia pela venda do Windows Media Player com o sistema

operativo Windows. Entendeu a Comissão que a Microsoft deveria ser acusada pela
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prática de tying com base em quatro elementos, rejeitando toda e qualquer

argumentação aduzida pela Microsoft para justificar o seu comportamento34:

a) Posição dominante da Microsoft no mercado do produto subordinante

b) O sistema operativo Windows e  o Windows Media Player configuram dois

produtos independentes;

c)  A Microsoft não permite aos seus clientes a possibilidade de aquisição do

Windows sem o Windows Media Player;

d) O Tying restringe a competição no mercado.

Relativamente  ao  primeiro  ponto,  não  questiona  a Microsoft a sua posição

dominante no mercado, concordando na totalidade com a decisão da Comissão quanto a

este campo. De facto, não obstante a não consideração, por parte da Comissão, de que a

Microsoft ocupe posição dominante no mercado dos streaming media players, foi

entendido que a Microsoft se encontrava em posição de quase monopólio, dadas as

quotas de mercado existentes e a existência de obstáculos à entrada.

Um dos  outros  elementos  que  levou a  Comissão  a  chegar  a  esta  decisão  foi  o

facto de entender que os leitores multimédia, como o Windows Media Player e  o

sistema operativo Windows são dois produtos distintos, contrariando o argumento da

Microsoft de que ambos constituem um produto unificado. Entendeu a Comissão que,

não obstante a Microsoft praticar há já algum tempo tying com estes dois produtos, estes

continuam a poder ser vistos separadamente, com os consumidores a adquirirem

somente leitores multimédia e produtores a produzir a vender este tipo de software de

forma independente, além de que a própria Microsoft desenvolve e vende o Windows

Media Player para outros sistemas operativos, promovendo este sotfware directamente

com outros produtores.

Entendeu ainda a Comissão que a Microsoft não permite aos seus clientes a

possibilidade de escolha de compra do Windows sem  o Windows Media Player. Na

verdade, mesmo que os clientes queiram instalar um outro leitor, só o podem fazer em

“acréscimo” ao leitor que vem já integrado, não podendo dispensar aquele software.

Argumentou a Microsoft que os consumidores não são obrigados à sua utilização, assim

34 Cfr.Considerando 4 da decisão da Comissão
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como não não tem de pagar nenhum extra para a sua utilização. A Comissão considerou

estes dois argumentos totalmente desproporcionados e não relevantes para a

determinação da violação do artigo 82º do Tratado.

Quanto ao último argumento, a restrição à livre concorrência e o fecho do

mercado a novos concorrentes, a Comissão considerou que o tying destes dois produtos

permitiu à Microsoft chegar a uma grande maioria dos utilizadores de PC’s a nível

mundial. A evidência demonstrou que utilizar diversas tecnologias multimédia gera

muitos custos adicionais, pelo que mediante a utilização do Windows Media Player

permitia aos investigadores de software e aos fornecedores de informação permanecer

no Windows Media Player devido à sua omnipresença. Assim, deste modo, os

consumidores iriam sempre preferir utilizar o Windows Media Player, uma vez que um

maior número de produtos complementares a este poderia ser encontrado no mercado,

pelo que o tying praticado pela Microsoft distorce, a seu favor, o efeito de rede.

Não obstante o uso mais frequente do Windows Media Player pelos

consumidores, tal utilização não se traduz em maior qualidade, tal como demonstra as

avaliações dadas pelos utilizadores aos outros leitores multimédia, qualificando-os

como melhores face ao Media Player.

Por fim, a Comissão rejeitou o argumento da eficiência que a Microsoft alegou.

Assim, expôs a Microsoft de que juntar estes dois produtos traria eficiência ao nível da

distribuição e diminuição dos custos de transação para os consumidores. O benefício de

terem já um leitor multimédia pré instalado juntamente com o sistema operativo que

está  instalado  no  PC  não  é,  na  opinião  da Microsoft, uma pré-escolha feita pela

Microsoft.  No  seu  entendimento,  não  obstante  o  beneficio  para  os  consumidores  de

terem já um leitor instalado, poderão estes sempre efetuar uma nova escolha instalando

um novo leitor.

Na opinião da Comissão, o tying destes dois produtos só veio proteger a

Microsoft de nova e efetiva concorrência, que poria em causa a sua posição de líder no

mercado.

3.2. Caso da Coca-Cola – Decisão da Comissão 2005/670/CE

O fornecimento de refrigerantes na Comunidade Europeia foi já alvo, no

passado, de escrutínio por parte da Comissão Europeia. De facto, a The Coca-Cola
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Company e  os  seus  3  principais  engarrafadores,  a Bottling Holdings, Sarl

(Luxemburgo), a Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG e a Coca-Cola Hellenie Botling,

receberam uma “visita” investigadora da Comissão Europeia, a fim de averiguar

potenciais violações de boas práticas concorrenciais. Em 1996, 1999 e 2001, a

Comissão  recebeu  diversas  queixas,  no  âmbito  do  à  data  artigo  3  do  Regulamento  do

Conselho nº 17, de 6 de Fevereiro de 1962, levando a que fosse iniciada uma

investigação, por parte da Comissão, a fim de aferir a ocorrência de práticas restritivas

da concorrência, por parte das entidades supra mencionadas, no fornecimento de

bebidas gaseificadas na Comunidade Europeia, Islândia e Noruega, através de dois

canais de distribuição, o canal de consumo doméstico e o de consumo no local de

venda. De facto, numa acessão preliminar, a Comissão centrou a sua análise nas

cláusulas de exclusividade, descontos de quantidade e utilização, bem como de

alavancagem do poder de mercado para promoção de certos produtos, análise esta que

pretendia analisar práticas que pusessem em causa o artigo 82º do Tratado da

Comunidade Europeia e do artigo 54º do Acordo EEE. Em 29 de Setembro de 2004, a

Comissão deu início a um processo tendo em vista a adopção de uma decisão nos

termos do Capítulo III do Regulamento (CE) n.º 1/2003.

A conhecida The Coca Cola Company, dona das marcas Cola-Cola, Sprite e

Fanta, entre outras, fornecedora mundial de concentrados e xaropes para o fabrico de

refrigerantes gaseificados e produtora das bem famosas correspondentes bebidas,

encarrega, no caso em apreço, 3 entidades, do engarrafamento, distribuição, venda e

comercialização das respectivas bebidas gaseificadas. Além destas 3 entidades, já

oportunamente identificadas, a The Cola Cola Company celebrou mais alguns contratos

de engarrafamento, com outras entidades, localizadas em países onde os seus

engarrafadores não se encontram presentes.

Na sua investigação, a Comissão indagou as partes, em ambos os canais de

distribuição, tendo como objectivo de perceber se aquela entidade estava a desenvolver

práticas comerciais como cláusulas de exclusividade, descontos de quantidade e

utilização de poder de mercado para favorecer diferentes categorias de produtos.

A apreciação preliminar, emanada pela Comissão a 15 de Outubro de 2004,

começa por definir quais os mercados relevantes. De facto, no entendimento da

Comissão, o mercado relevante apresenta-se como o mercado fornecimento de bebidas
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sem álcool gaseificadas, com inclusão neste mercado de bebidas como as de sabor a

coca-cola, a laranja, a lima-limão, bem como outras bebidas com sabor a fruta e

amargas, estando excluídas deste mercado relevante, por exemplo, o ice tea ou a água

engarrafada, entre outros. A existência de diferentes preços, diferentes volumes de

venda e preferências dos consumidores por produtos substitutos entre as diversas

categorias contribuiu também para a definição, na análise preliminar, do mercado das

bebidas sem álcool gaseificadas como o mercado relevante para esta análise.

Adicionalmente, a Comissão analisou ainda dois canais de distribuição, um

deles orientado para o consumo no local de venda e o outro orientado para o consumo

doméstico, concluindo que constituem distintos mercados, uma vez que a venda de

produtos no mercado do consumo no local de venda está intimamente linkado com  a

venda de outro tipo de produtos.

No que respeita ao mercado geográfico, entendeu a Comissão que este seria de

base nacional, tendo em consideração os diferentes padrões de consumo dos indivíduos,

além de diferenças nas preferências do consumidor e diferenças de preço, entre outras.

A verificação do eventual domínio de mercado por parte da The Cola Cola

Company foi também alvo de análise por parte da Comissão na sua análise preliminar.

De facto, à data (2003), aquela entidade, juntamente com os seus engarrafadores

detinham mais de 40% da quota de mercado aplicável, sendo esta quota maior do que o

dobro da quota do seu mais próximo concorrente em alguns países. Assim, a Comissão

não poderia senão concluir que a The Coca Cola Company e os seus engarrafadores

deverão ser considerados como conjuntamente dominantes, à luz do (à data) artigo 82º

do Tratado da Comunidade Europeia e artigo 54º do Acordo da EEA, uma vez que

aquelas entidades, com o seu poder de mercado, tem a possibilidade de adoptar uma

politica de mercado comum, dadas as suas ligações e conexões, meios de comunicação

e a forma como a marca em si é percepcionada pelo mercado. Este poder de mercado e

domínio devia-se essencialmente à elevada quota de mercado e reconhecimento da

marca, o que se traduziu na criação de barreiras à entrada através de elevados custos

afundados de publicidade, sendo que ainda foi encontrada evidência de que os

consumidores detinham uma posição fraca nas negociações com os visados.
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Para a nossa análise, importa salientar quais as práticas anti concorrenciais que

foram identificadas pela Comissão, sendo que, para o caso em concreto, apenas serão de

trazer as práticas de bundling 35.

De facto, de acordo com a investigação preliminar efectuada, onde a Comissão

destrinçou, na sua análise, três diferentes práticas causadoras de preocupações anti-

concorrenciais, a saber, tying, bundling de quantidade e variedade e acordos

relacionados com espaços de venda, foi demonstrado que a TCCC, juntamente com os

seus engarrafadores, ofereciam frequentemente bundles dos seus diferentes produtos,

tornando, para tal, menos atractiva ou até impossível a compra de um produto de forma

singular do que a compra de várias unidades em conjunto. Dada a visibilidade da TCCC

e dos seus engarrafadores no mercado das bebidas não alcoólicas, a venda dos seus

produtos em bundling, produtos esses que englobam marcas altamente conhecidas,

levantou, na óptica da Comissão, dúvidas no que respeita à potencial não-concorrência

destas práticas.

Ora a 19 de Outubro de 2004, as partes optaram por submeter um conjunto de

compromissos nos termos do número 1 do artigo 9º do Regulamento n.º1/2003 sendo

que a Comissão, na sua conclusão, considerou que os compromissos propostos na

sequência da apreciação preliminar e das observações apresentadas pelos terceiros

interessados foram suficientes para resolver os problemas de concorrência identificados

nos canais de distribuição em que as partes atingem determinados limiares de quota de

mercado.

De facto, tendo as partes comprometido que se iriam abster de concluir acordos

de exclusividade, excepto em circunstâncias específicas, e de conceder descontos de

quantidade e tendo sido previsto que as disposições relativas à variedade dos produtos e

aos expositores deveriam ser definidas separadamente para determinadas categorias de

marcas, a Comissão entendeu que os compromissos dão resposta à preocupação

identificada na apreciação preliminar relativa à utilização das marcas fortes a favor das

marcas mais fracas.

35 Na sua análise preliminar, a Comissão dividiu as práticas em 3 diferentes grupos: exclusividade e
práticas relacionadas com a exclusividade, prática de descontos de quantidade e práticas de bundling.



39

Terá agido correctamente a Comissão ao entender que não existiam motivos

para uma acção? Foram estes compromissos suficientes para afastar as preocupações

levantadas na análise preliminar?

3.3. Alguns considerandos

Iniciando pelo mítico caso da Microsoft,  com uma coima que  ascendeu  a  497

Milhões de Euros, cumpre referir, em primeiro lugar, que não obstante o recurso da

decisão da Comissão por parte da Microsoft,  não  restaram  dúvidas  ao  Tribunal  de

Justiça da correcta decisão da Comissão, tendo aquele mantido a significativa coima e

correspondente decisão, tanto no que concerne à questão do tying do Windows Media

Player quer no que respeita à interoperabilidade.

Este acórdão é, sem dúvidas, uma fonte de dúvidas no que respeita à sua

implicação na relação entre concorrência e inovação. E sem dúvida que esta relação será

sempre pedra angular nas decisões que recaiam sobre os mercados das tecnologias.

Não obstante a questão maioritariamente debatida neste caso ser a relativa ao

dever de licenciamento da informação necessária à interoperabilidade do sistema

Windows com sistemas operativos de outros fornecedores, o que motivou a análise deste

caso com o fim de averiguar a necessidade de novas metodologias de análise das

práticas de bundling e tying foi precisamente a segunda questão abordada pela

Comissão, tendo sido trazida à colação devido a um alargamento do âmbito decorrente

de uma queixa apresentada pela RealNetworks.

Não restaram dúvidas, tanto para a Comissão como para o Tribunal de que

ambos os produtos disponibilizados pela Microsoft se tratavam de produtos distintos.

De facto, além de uma distinção exclusivamente tecnológica, estes produtos têm uma

procura independente, sendo o produto subordinante e subordinado aqui em questão

produtos diferentes, diferença essa justificada pela procura do cliente. Pondo a questão

do seguinte modo: se o Windows fosse disponibilizado sem o Windows Media Player,

haveria procura para aquele produto? Caso essa possibilidade existisse, os clientes

comprariam o Windows e  o Windows Media Player separadamente, a diferentes

fornecedores? A resposta não deixará de ser afirmativa e a Comissão e Tribunal, de

modo acertado, considerou desde logo preenchido um dos requisitos para que tivessem

que ser adoptadas medidas ao abrigo do artigo (à data) 82.º do TCE. E houve ainda uma



40

outra prova indirecta que levou a que fossem considerados produtos distintos: a

existência de empresas no mercado especializadas na produção do produto subordinado

(Windows media player) sem a produção do Windows.

A posição dominante da Microsoft no mercado não foi contestada e contra

factos não há, realmente, argumentos 36.  Ainda  que  a Microsoft não ocupasse posição

dominante no mercado dos streaming media players,  foi  entendido que a Microsoft se

encontrava em posição de quase monopólio no mercado subordinante e aí, também

correctamente aferido pela Comissão e pelo Tribunal, se encontrava preenchido mais

um requisito para que fossem tomadas medidas.

O encerramento anticoncorrencial do mercado foi ainda outro dos efeitos do

tying destes dois produtos. Esta subordinação, que impedia que os fabricantes

fornecessem aos consumidores versões do Windows sem o Windows Media Player

restringia a livre concorrência e fechava o mercado a novos concorrentes, Assim, deste

modo, os consumidores iriam sempre preferir utilizar o Windows Media Player, dado

que o número de produtos complementares a este era mais elevado.

E é aqui que nasce uma questão importante, relativa à linha ténue que se

verifica entre o que deverá ser considerado um produto complementar e o que deverá

ser considerado abuso na integração destes produtos. Não se pode deixar de concordar

com Miguel Moura e Silva quando este refere que esta é “(…) de resto a grande questão

de política da concorrência suscitada pelo caso.”. O critério utilizado pela Comissão foi

a coacção exercida pela Microsoft ao não permitir  aos seus clientes a possibilidade de

escolha de compra do Windows sem o Windows Media Player. E talvez seja este um dos

caminhos possíveis para que seja possível deslindar esta linha ténue. Talvez ao permitir

que  os  seus  clientes  adquirissem  um  programa  sem  o  outro  ou  mesmo  se

disponibilizasse a Microsoft o know-how necessário à interoperabilidade entre sistemas,

talvez já não se estivesse perante um abuso sancionável37.

Nem o argumento da eficiência que a Microsoft alegou.

Julgo  que  o  Tribunal  foi  especialmente  duro  com  a Microsoft, talvez pelo

impacto mediático e pelo factor “alerta” que tal caso pudesse criar nos mercados.

36 No ano de 2002, as quotas de mercado dividiam-se entre 93,8% (em unidades) e 96,1% (em valor) e
entre 64,9 % (em unidades) e 61% (em valor), respectivamente, nos mercados dos sistemas operativos
para clientes PC e servidores.
37 Concordamos com Miguel Moura e Silva no que é referido quando à efectividade das sanções.
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Por fim, ressalve-se que o propósito de aplicação e sanção da Microsoft deveria

sempre ter sido a protecção da concorrência e não a protecção dos concorrentes do

mercado, seguindo assim a óptica económica baseada nos efeitos das condutas de

exclusão (effects-based approach), que vem a ser indicada no Discussion Paper de 2005

da Comissão. É patente, na decisão tomada, que a Comissão (e o Tribunal de Primeira

Instância na sua decisão emanada a 17 de Dezembro38 ) pretendeu impor uma multa que

restaurasse a concorrência e que recuperasse a livre escolha dos consumidores. Ficará

somente a dúvida se uma decisão com base na disponibilização de informação técnica,

relativamente ao Windows Media Player aos seus concorrentes, à semelhança da sanção

dada ao mesmo caso para a questão da interoperabilidade dos sistemas operativos,

também não poderia ter sido uma boa adição.

Passando ao caso da The Cola-Cola Company, oferecia esta empresa,

juntamente com os seus engarrafadores, bundles dos seus diferentes produtos, de tal

modo a que a compra individual não se tornasse atractiva. Este é sem dúvida um caso de

bundling uma vez que que esta venda em pacote leva a que sejam comprados ambos os

produtos. Neste caso, é patente o incentivo económico dado aos clientes da TCCC para

a compra dos seus produtos em bundle.

Ora como decorreu da análise efectuada no capítulo 2, a metodologia para

análise dos casos de bundling não é simples, nomeadamente no que respeita ao

balanceamento dos efeitos pró e anti concorrenciais, sendo que, numa óptica da

Comissão, o que se pretende é o bem-estar dos consumidores. No caso da TCCC, talvez

o que se tenha pretendido foi uma maximização do bem-estar total e não apenas dos

consumidores. À Comissão foi bastante a tomada e cumprimento dos compromissos

propostos entre as partes para que as preocupações anticoncorrenciais fossem

resolvidas, dado o feedback positivo de 33 terceiros interessados, entre os quais 19

operadores de venda para consumo doméstico e para consumo no local e 14 de

fornecedores de bebidas.

38 Processo T-201/04
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4. Conclusão

O bundling e  o tying podem ter efeitos semelhantes na concorrência e são

práticas comuns que, normalmente, não terão efeitos anticoncorrenciais. De facto, é

frequente o seu uso com vista a uma poupança nos custos ou para que os produtos que

são disponibilizados sejam de melhor qualidade ou, até mesmo numa óptica mais

radical, estas duas práticas são utilizadas para que ocorra poupança nos custos de

produção, distribuição e de transacção.

Não obstante, encerramento do mercado a concorrentes, discriminação de

preços e preços mais altos são alguns dos potenciais efeitos anticoncorrenciais que

poderão ser atingidos com estas práticas.

No que respeita aos abusos por exclusão do artigo 102.º do TFUE, pretende este

preceito legal salvaguardar a concorrência no mercado, de modo a que seja fortalecido o

bem estar do consumidor e assegurada a eficiente alocação de recursos, uma vez que a

concorrência efectiva traz benefícios aos consumidores, como qualidade nos produtos e

preços mais baixos.

A presente dissertação, por via da análise dos dois casos práticos, pretendeu

avaliar a potencial necessidade de regulação específica para estas duas práticas,

reflectindo para tal nos aspectos negativos e positivos da incursão pelas mesmas e

balanceando estes prós e contras.

De facto, é importante conseguir vislumbrar a ténue linha que separa a

diminuição da concorrência e os efeitos nefastos que esta diminuição traz ao mercado,

através da utilização destas práticas por uma empresa dominante, da vertente em que a

venda subordinada ou agrupada é apenas um meio de potencialização da eficiência

económica, através da poupança de custos de produção, distribuição e transacção. A

questão primordial será mesmo quando é que subordinar ou agrupar dois ou mais

produtos se torna anticoncorrencial e prejudical para mercado e respectivos

consumidores?

Não restam dúvidas, por tudo o exposto, que a prática de bundling e tying

associados a empresas com elevado poder de mercado é “meio caminho andado” para

que  haja lesão na concorrência. Ou não fossem precisamente estas práticas sancionadas
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por  via  do  artigo  102.º  do  TFUE e  artigo  11.º  da  Lei  da  Concorrência,  sob  a  epígrafe

“abuso de posição dominante”.

A opinião será de que estas práticas, no contexto económico actual, poderão ser

apelidadas de “inimigos silenciosos da concorrência”. Isto maioritariamente visto num

cenário nacional, porquanto o número de casos que respeitem a acusações de abuso de

posição dominante em vendas subordinadas ou agrupadas é, praticamente, inexistente.

Será necessário tomar consciência de que cada vez mais estes pacotes aliciantes

que todos os dias são postos à disposição do consumidor, como algo perfeitamente

“inofensivo” para o livre funcionamento do mercado, poderão estar a criar barreiras à

entrada e alavancagem de poder de mercado já foram bem como prática de preços

predatórios ou restrições verticais.

A necessidade de regulação deverá, assim pesar os prós e contras destas práticas.

A análise aqui efectuada pretendeu trazer à cena uma temática que ainda é

relativamente desconhecida no plano da concorrência português e que por isso deverá

ser cada vez mais escrutinada. É necessário que cada vez mais os pacotes de vendas e a

subordinação de produtos seja analisada39. É necessária regulamentação nesta área. É

sem dúvida necessária uma análise cuidada e, sobretudo, preventiva, de modo a que os

ganhos que estas práticas dão aos mercados e aos consumidores, como ganhos de

eficiência e a poupanças de custos, associados a economias de escala e gama, não sejam

subvertidos pela desatenção dada à posição das empresas que as promovem.

Concluindo, é importante ter em consideração o mercado perante o qual se está

a analisar a prática de bundling e de tying. É importante notar se se tratará de um abuso

de posição dominante ou apenas uma prática que ira determinar o aumento do bem

estar-social. E para tal avaliação, se possível empírico-quantitativa, demonstra-se como

necessária a regulação, através de instrumentos legais e económicos próprios, que

consigam equilibrar esta balança de efeitos destas práticas no mercado concorrencial.

39 Em Portugal, atente-se no Processo 2008/10, com decisão de 12 de Abril de 2012, em que é arguida a
Roche Farmaceutica Quimica, Lda, relativo a práticas anticoncorrenciais  relacionadas com a venda de
produtos agrupados (mixed bundling) e o processo relativo à Sugalidal – Industrias de Alimentação, S.A.,
no qual foram assumidos compromissos (não houve condenação), em Outubro de 2009, dado que a
Autoridade da Concorrência concluiu pela existência de um abuso de posição dominante através de uma
prática de vendas subordinadas (tying ) na medida em que a Sugalidal  condicionava a aquisição de
tomate fresco à utilização de sementes da marca Heinz na sua produção.
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