
NOVA DIRETORA da di-

visão antitruste do De-
partamento de Justiça
dos Estados Unidos,
Christine Varney, tem
como modelo Thur-
man Arnold, um an-

tecessor que assumiu o cargo em 1938.
A indicação de Arnold provocou como-
ção. Seu livro, The Folklore of Capitalism
(O Folclore do Capitalismo), publicado
um ano antes, havia sido de modo ge-
ral considerado uma sátira à inadequa-
ção das leis antitruste do país. Ele foi, em
suas próprias palavras, "responsável pe-
lo primeiro programa estável de repres-
são antitruste em escala nacional". Essa
abordagem vigorosa, na opinião de Var-
ney, foi uma parte importante do "lega-
do daquela era para a política econômi-
ca moderna". Em outras palavras, Var-
ney quer dizer negócios.

Nos últimos anos, "o pêndulo se afastou
demais do legado de Thurman Arnold,
de aplicação vigorosa da lei", afirmou
Varney em maio, em um de seus primei-
ros discursos depois de ser nomeada por
Barack Obama. As empresas provavel-
mente serão examinadas pelo menos tão
intensamente quanto foram sob o gover-
no de Bill Clinton, quando importantes
autoridades antitruste do Departamen-
to de Justiça e da Comissão Federal de
Comércio (FTC, em inglês) tiveram sua
primeira experiência em um célebre ca-
so antimonopólio contra a Microsoft.
(Varney foi assessora da principal víti-
ma da gigante do software, a Netscape).

Os comentários de Varney antes de
conseguir o emprego atual provocaram
amplas especulações de que ela preten-
de fazer do Google sua versão da Mi-

crosoft. "Acho que vamos ver constan-
temente um problema, potencialmente,
com o Google", disse ela em um discur-
so no ano passado. "As empresas come-
çarão a alegar que o Google está discri-
minando, não permitindo que produtos
interajam com outros produtos." A FTC
já começou uma investigação sobre a so-
breposição dos conselhos diretores do
Google e da Apple, o que, sem dúvida,
contribuiu para a renúncia, no início do
mês, de Eric Schmidt, o chefe do Goo-
gle, do conselho da Apple.

Mas atualizar a lei antitruste para a
era digital é apenas uma parte da am-
biciosa agenda de Varney. Ela acredi-
ta que o fracasso do governo Bush em
aplicar a lei de maneira eficaz contri-
buiu diretamente para a atual crise eco-
nômica. Enquanto Ârnold usou a políti-
ca de concorrência para revigorar uma
economia abalada pelo planejamento

central, ela pretende usá-la para com-
bater os prejuízos causados à economia
pelo que considera uma desregulamen-
tação excessiva, incluindo, ao que pare-
ce, a do sistema financeiro.

Varney já jogou fora as conclusões de
um relatório publicado por seu anteces-
sor em setembro do ano passado sobre a
Seção 2 da Lei Sherman, de 1890, o tex-
to sagrado da política antitruste ameri-
cana. O relatório foi amplamente consi-
derado uma última tentativa do governo
Bush de dificultar para seu sucessor a
adoção de uma determinada política an-
timonopólio. Segundo Varney, isso fez
"tocar um alarme de grande ceticismo
em relação à capacidade das autoridades



antitruste, assim como dos tribunais, de
distinguir entre atos anticompetitivos e
conduta legal, e levantou a preocupação
relacionada de que o fracasso em fazer
as devidas distinções pode levar à 'su-
perprevenção' com respeito à conduta
potencialmente pró-competitiva".

Se uma atitude antitruste desleixada do
governo Bush realmente contribuiu pa-
ra o colapso econômico é no mínimo dis-
cutível. Embora não tenha havido um
caso tão notável quanto o da Microsoft,
houve muita atividade no turno de Bush.
Como Varney reconhece, os cartéis fo-
ram perseguidos com entusiasmo, com
detenções, penas de prisão e multas re-

A diretora da divisão
antitrustre do
governo Obama é
adepta da "aplicação
vigorosa da lei".
Conseguirá impor
suas posições
na administração?

Derrota. Varney não impediu
a integração da Continental
em uma aliança internacional

cordes. A ruptura de um cartel das vita-
minas foi uma vitória notável.

O Departamento de Justiça de Bush
também disparou uma advertência
contra o Google, na verdade contendo
um polêmico impasse com o Yahoo! no
ano passado. Às vezes foi passivo: os-
cilou por fusões como a aquisição pe-
la Whirlpool de uma fabricante rival
de linha branca, a Maytag, e a combi-
nação náutica da Carnival Cruises com
a Princess Cruises, que muitos espe-
cialistas achavam que teria razão sufi-
ciente para bloquear.

Mas a FTC foi mais enérgica. Na ver-
dade, as relações entre os dois órgãos
antitruste eram frias, especialmente de-
pois que o Departamento de Justiça se
recusou a apoiar o esforço da FTC pa-
ra convencer a Suprema Corte a proibir
firmas de medicamentos de fechar acor-
dos com fabricantes de genéricos para
impedir a entrada no mercado de poten-
ciais concorrentes (esses acordos pro-
vavelmente serão revisados pelo gover-
no Obama). A FTC também adotou uma
definição particularmente abrangente
de poder de mercado quando recorreu
aos tribunais para bloquear a fusão en-
tre os varejistas de alimentos orgânicos
Whole Foods Market e Wild Oats, mas o
negócio foi em frente depois que as fir-
mas fizeram concessões modestas.

Os tribunais também recusaram a
tentativa do governo Bush de impedir a
aquisição da PeopleSoft por uma firma
rival de bancos de dados, a Oracle. Eles
provavelmente serão uma das princi-

pais restrições para os ímpetos ativis-
tas do governo Obama, especialmente
se parecer que ele persegue uma firma
simplesmente porque é grande (algo
que Varney diz que não fará). A Supre-
ma Corte, em particular, tomou várias
decisões nos últimos anos que estreita-
ram o espaço de manobra dos destrui-
dores de trustes.

Mesmo que os tribunais se mostrem ex-
cessivamente flexíveis, os destruidores
de trustes ainda poderão enfrentar um
dos problemas que prejudicaram o pro-
cesso da Microsoft: a dificuldade de en-
contrar um remédio factível. Multas te-
riam um impacto reduzido; dividir a
empresa seria ao mesmo tempo drástico
e sem garantia de sucesso para pôr fim
aos abusos do monopólio. Da mesma for-
ma, se fosse decidido um dia que o Goo-
gle abusou de sua posição de liderança, é
difícil imaginar como o tratamento po-
deria ser melhor que a doença.

Tratar de abusos da indústria finan-
ceira também pode ser difícil. Até os
maiores bancos têm uma participa-
ção no mercado global inferior a 10%,
por isso não se encaixam na definição
clássica de monopólio. Em vez disso, a
preocupação é que alguns bancos sim-
plesmente tenham se tornado grandes
demais para falir.

O outro desafio que as autoridades
antitruste enfrentam nos Estados Uni-
dos é o possível desacordo no gabinete
de Obama. Varney poderá querer pres-
sionar as grandes firmas, mas há muitas
vozes sussurrando advertências calami-
tosas no ouvido do presidente. Em parti-
cular, elas dizem, diante da situação ter-
rível da economia, por que correr o ris-
co de perturbar as poucas partes que es-
tão crescendo com força com casos anti-
truste desnecessários? O Departamento
de Transportes já ignorou a recomenda-
ção de Varney para bloquear a propos-
ta de integração da Continental Airlines
a uma aliança internacional. Os destrui-
dores de trustes, ao que parece, não têm
o monopólio das políticas para empre-
sas no governo Obama. •
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