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Após ampla negociação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o Grupo 
Pão de Açúcar obteve a garantia de que vai poder seguir adiante com as aquisições do Ponto 
Frio e da Casas Bahia em alguns pontos, como a realização de aportes financeiros e 
societários. As empresas também vão poder fazer compras conjuntas com fornecedores e unir 
o topo da estrutura de administração. Por outro lado, elas terão de seguir uma série de 
condições, segundo determinou o Cade, em acordo divulgado ontem.  
 
Conforme antecipou o Valor, as empresas não vão poder fechar lojas e terão de manter as 
marcas e os níveis de investimentos em propaganda e marketing. O objetivo dessas medidas é 
manter parte da estrutura das empresas em separado, para o caso de o Cade concluir que 
deve impor restrições às aquisições no futuro.  
 
Os centros de distribuição de produtos não vão poder ser fechados, pois o Cade conta com a 
hipótese de determinar a venda de um ou outro no futuro. Esses centros são considerados um 
diferencial das grandes redes, já que permitem a entrega de eletrodomésticos em prazos 
curtos, como 48 horas.  
 
A política de crédito de cada empresa também terá de ser mantida em separado. Segundo o 
relator do processo, conselheiro Vinícius Carvalho, as empresas terão de pedir autorização ao 
Cade sempre que quiserem modificar a política de juros e de parcelamentos de seus produtos. 
"Elas não vão poder captar eficiências na política de crediário, fechar lojas e cancelar marcas", 
explicou o conselheiro.  
 
No caso das lojas, há uma exceção. O Cade só vai permitir o fechamento nos municípios onde 
não há competição entre Ponto Frio e da Casas Bahia, ou seja, onde houver loja de apenas 
uma dessas empresas. Nas outras cidades, que correspondem a 90% do faturamento dessas 
companhias, todas as lojas devem ser mantidas. Nelas, as empresas terão de manter o nível 
de emprego, pois o órgão antitruste teme o sucateamento da loja - a hipótese de deixar 
poucos funcionários numa unidade do Ponto Frio, por exemplo, para favorecer outra da Casas 
Bahia ou vice-versa. "No caso das lojas, a intervenção não foi pequena", disse Carvalho.  
 
O conselheiro explicou ainda que as campanhas para a venda de produtos terão de ser 
mantidas em separado. Assim, se uma empresa quiser anunciar descontos para geladeiras, por 
exemplo, terá de fazer a sua própria propaganda.  
 
Já as compras conjuntas com fornecedores foram autorizadas pelo Cade. "Se as empresas 
fizerem aquisições conjuntas, elas conseguem preços mais baratos de fornecedores e isso 
pode ser repassado para o consumidor final", afirmou Carvalho. Por outro lado, devem ser 
mantidos contratos individuais de cada empresa com as indústrias.  
 
As companhias terão de enviar relatórios bimestrais para o Cade sobre as condições. Caso 
descumpram o acordo, terão de pagar multa de até R$ 500 mil. Os dirigentes e 
administradores podem ser multados em até R$ 50 mil.  
 
Em nota, as empresas afirmaram que, ressalvadas as condições específicas, "poderão adotar 
as medidas necessárias para a integração das atividades e capturar as sinergias resultantes da 
operação." Por esse motivo, elas consideraram o acordo positivo. 
 
O Cade deve demorar pelo menos um ano para julgar as aquisições do Pão de Açúcar. O 
processo está sob a análise da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério 
da Fazenda.  
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