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Advogados especializados em direito da concorrência não acreditam que a operação entre o 
Grupo Pão de Açúcar e a Casas Bahia seja vetada pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) responsáveis pela aprovação. Mas acreditam que restrições poderão ser 
impostas à operação, que uniu o primeiro e o segundo colocados no ranking do varejo de 
eletroeletrônicos - respectivamente Casas Bahia e Ponto Frio (comprado pelo Pão de Açúcar 
em junho). 
 
O advogado Vicente Bagnoli, professor de Direito da Concorrência do Mackenzie, por exemplo, 
não considera a fusão comparável a casos como AmBev (em que houve aprovação) e 
Nestlé/Garoto (em que houve veto), em que havia uma concentração de mercado muito 
elevada. Por isso, ele acredita na aprovação. Mas entende que o órgão deve exigir a assinatura 
de um acordo de preservação da reversibilidade da operação (Apro), mostrando às partes o 
que pode ou não ser feito até a avaliação final do caso. "Acredito que a operação será 
aprovada. Nessa área, existe outros competidores", diz.  
 
Da mesma forma avalia o advogado José Inácio Franceschini, representante da Kaiser no caso 
AmBev. Ele lembra que na fusão da Sadia com a Perdigão uma medida cautelar do Cade impôs 
a paralisação da operação. Como as empresas aceitaram negociar, foi firmado um Apro.  
 
Para o advogado José Del Chiaro, que atua na defesa da Kraft, dona da Lacta, no caso 
Nestlé/Garoto, as hipóteses de restrição que podem vir a ser impostas variam desde o 
desfazimento da operação - caso se verifique um monopólio - até a venda de algumas lojas, 
em razão do poder de mercado da nova empresa em determinadas regiões. Na aquisição do 
Sendas pelo Pão-de-Açúcar, por exemplo, o Cade impôs o desinvestimento de uma loja no 
Cabo Frio (RJ). No caso Bompreço e Walmart, no Nordeste, a operação foi aprovada com a 
exigência de que uma das duas lojas do Bompreço em Petrolina (PE) fosse vendida.  
 
O advogado acredita ainda que o Cade analisará a união de Pão de Açúcar e Casas Bahia não 
apenas como um negócio de eletrodomésticos. "Mas pela venda de crédito às classes C e D 
que tanto Casas Bahia como Ponto Frio realizam", diz. Outro ponto de análise deve ser o poder 
de compra da nova empresa em relação aos fornecedores. "A depender do poder de barganha 
da empresa, os fornecedores podem se submeter a contratos que não aceitariam se existisse 
um número maior de concorrentes", afirma João Marcelo de Lima Assafim, do Lemos Jorge& 
Lima Assafim Associados. 
 
O argumento do grupo Pão de Açúcar para conseguir aprovação dos órgãos antitruste será que 
a participação de mercado da nova Casas Bahia no varejo de bens duráveis (móveis e 
eletrodomésticos), em valor, é inferior a 20%. Esse porcentual, no entanto, se eleva quando 
são considerados segmentos como o de linha branca e eletrônicos (ver página B6). 
 
A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda está fazendo a 
análise da aquisição do Ponto Frio pelo Pão de Açúcar e, até aqui, não deu qualquer indicação 
ao Cade de que é necessário baixar medida prévia para separar as empresas. No negócio com 
a Casas Bahia, no entanto, essa situação pode mudar, justamente pela presença do Ponto Frio 
no grupo. É nesse ponto que o Cade pode convocar as empresas para assinar um termo 
prevendo a separação das operações até a conclusão final da análise. 
 
Mas, por enquanto, o órgão antitruste sequer foi notificado. "Eu fiquei sabendo do negócio pela 
imprensa", afirmou na sexta-feira o presidente do Cade, Arthur Badin. As empresas terão 15 
dias para fazer a notificação. No processo, o Cade deve ouvir ainda concorrentes e 
fornecedores.  
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