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A assinatura de acordos com empresas para suspender fusões e aquisições tornou-se comum 
no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas isso não significa que toda a 
operação será alvo de restrições até o julgamento final. "Há casos de grandes fusões em que 
não pensamos em Apros", diz o conselheiro Fernando Furlan, referindo-se a uma das siglas 
mais famosas no Cade. 
 
Os Acordos para a Preservação da Reversibilidade da Operação (Apros) são uma salvaguarda 
do Cade. O objetivo é suspender, ou congelar, parte da fusão para que ela não se consolide 
antes da decisão final. De posse de um Apro, o Cade pode impor, no futuro, a venda de uma 
marca, de fábricas ou de lojas de empresas, pois esses ativos ficam separados até a votação 
final dos conselheiros.  
 
Furlan é relator da compra da Bertin pelo JBS-Friboi. Nesse caso, a análise preliminar é a de 
que o mercado é "muito diluído", com centenas de frigoríficos. Por isso não foi feito um Apro. 
 
No caso das aquisições feitas pelo Grupo Pão de Açúcar, o acordo divulgado ontem é o 
primeiro em que o Cade suspende, em parte, duas aquisições ao mesmo tempo (Ponto Frio e 
Casa Bahia). "Eu não acho que foi um Apro brando", diz o relator do processo, conselheiro 
Vinícius Carvalho. (Ver ao lado) 
 
Antes da criação dos Apros, o Cade tinha que impor a separação temporária das empresas. 
Isso ocorreu pela primeira vez na fusão entre a Brahma e a Antarctica, que levou à criação da 
AmBev. A separação temporária foi imposta por medida cautelar do Cade, em julho de 1999. 
Em abril de 2000 a AmBev foi aprovada com condições, como a venda da marca Bavária. O 
problema era que a separação era imposta e as empresas podiam recorrer ao Judiciário contra 
o Cade. Para evitar esse risco, os conselheiros passaram a convocar as empresas para discutir 
os termos da separação temporária de suas fusões e aquisições.  
 
Os primeiros Apros do Cade foram assinados em março de 2002. Na mesma sessão, o Cade 
assinou um Apro com a Nestlé para suspender a compra da Garoto e outro com a Novo 
Nordisk para barrar temporariamente a compra da Biobrás. Nos anos seguintes, houve Apros 
em grandes negócios como Petrobras-Ipiranga, Varig-Gol, Oi-Brasil Telecom e Sadia-Perdigão.  
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