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A China e a índia estão hoje tão integradas ao sistema financeiro mundial que o impacto de 
mudanças na legislação antitruste que pairam sobre os dois países será com certeza sentido 
rapidamente em todo o mundo. 
 
A China implementou há duas semanas suas primeiras leis anti-monopólio, quase 15 anos 
depois de elas teriam sido propostas. A índia deverá implementar novas e duras leis antitruste 
nos próximos meses. As mudanças ecoam pela região, com Hong Kong devendo introduzir 
suas primeiras leis para regular a competição, e os regimes de competição estabelecidos do 
Japão e Coréia do Sul devendo se tornar ainda mais ativos. 
 
Na semana passada, a Secretaria de Defesa da Concorrência do Japão invadiu os escritórios de 
quatro companhias suspeitas de conspirar para aumentar os preços dos forros de polietileno 
usados em materiais de isolamento. Mas são os dois acontecimentos na China e índia, que 
estão experimentando níveis recordes de atividade corporativa internacional, que chamam a 
atenção. 
  
As mudanças, muito bem recebidas nos círculos empresariais e políticos, atestam a firme 
integração da China e da índia no sistema financeiro mundial e suas regras e valores. De um 
só golpe, China e índia passarão a rivalizar com os EUA e a União Européia como centros 
globais fundamentais para as leis de competição. 
 
"Há uma grande expectativa de que em breve a China se tornará a terceira principal jurisdição 
para as leis da competição, junto com os EUA e União Européia", afirma Kirstie Nicholson, do 
escritório de advocacia Lovells de Xangai. 
 
Em breve não será mais possível fazer vista grossa aos pontos de vista de Pequim e Nova Deli 
sobre as questões antitruste. As companhias terão de assegurar seu enquadramento nas 
novas leis antimonopólio, se não quiserem sofrer multas pesadas. No caso da índia, as pessoas 
enfrentam ações penais e possíveis sentenças de prisão. Mas com a aproximação da 
implementação, há uma crescente ansiedade nos círculos empresariais e legais, que tem que 
as novas leis possam ter conseqüências adversas inesperadas, incluindo o atraso na conclusão 
de fusões aquisições globais. 
 
Erik Soderlind, o novo diretor de práticas de concorrência da Linklaters na Ásia, diz: "O cenário 
competitivo na Ásia e além vai mudar acentuadamente assim que os novos regimes estiveram 
implantados na China e na índia. Mas o impacto que as novas regras terão sobre as empresas 
e os negócios vai depender muito de como elas serão implementadas." 
 
Os novos regimes em cada país foram desenvolvidos depois de amplas consultas e estão muito 
baseados no modelo americano, abarcando os três principais pilares: acordos anticoncorrência, 
abuso de domínio e controle de fusões. A adoção dos regimes vem sendo conduzida por uma 
mistura de motivos. Na China, os políticos estão ansiosos para demonstrar que a economia de 
mercado ao estilo socialista tem leis para proteger os consumidores. 
 
A índia também quer muito ganhar o reconhecimento global como uma economia peso-pesado 
que se apóia em regras há muito adotadas no Ocidente. Mas as agências governamentais 
indianas estão visivelmente mais zelosas em promover questões ligadas à proteção ao 
consumidor, mesmo que no mais fraco regime antitruste vigente. Recentemente, elas se 
voltaram contra vários setores suspeitos de formação de cartel, principalmente os de 
telecomunicações, cimento, companhias aéreas, fabricação de pneus, explosivos e marinha 
mercante. 
 
A nova lei antimonopólio da China, que passou a valer desde l2 de agosto, poderá ser um 
marco na criação de uma economia baseada na lei ou poderá simplesmente se mostrar um 
novo e poderoso instrumento de protecionismo ao estilo do governo chinês. Multinacionais 
estão observando atentamente para ver como a nova lei será fiscalizada e temem que ela 



possa ser usada de maneira seletiva contra elas, mas não contra suas concorrentes chinesas. 
O acesso das companhias estrangeiras à economia chinesa, e sua capacidade de competir com 
os poderosos monopólios estatais, poderá depender dela. 
 
Ainda não está exatamente claro quais transações, companhias e comportamentos serão 
cobertos pelas regras chinesas, mesmo um ano depois de sua aprovação legislativa. 
Especialistas em direito e grandes companhias estrangeiras vinham esperando a publicação 
das regras detalhadas de implementação antes de 1 de agosto, mas agora parece provável 
que apenas algumas diretrizes limitadas estarão disponíveis. "Elas não são mais vagas que o 
Tratado de Roma", diz Peter Corne, do escritório de advocacia Eversheds e presidente do 
grupo de trabalho jurídico da Câmara do Comércio da União Européia em Xangai, observando 
que ainda vai demorar um tempo para a formação de um corpo de regulamentações, regras e 
interpretações que completarão o que por enquanto é um esqueleto legal de aspirações 
antitruste. 
 
Para muitas multinacionais, as novas regras serão uma melhoria do status quo em termos de 
transparência e previsibilidade. A fiscalização das novas leis em áreas como a fixação de 
preços e o comportamento monopolista também poderá ajudar a forçar a abertura dos 
mercados domésticos para a competição de fora. 
 
As mudanças atestam a firme integração de China e índia ao sistema financeiro 
mundial e suas regras e valores 
 
Na China, companhias que participam de associações comerciais geralmente se reúnem para 
definir preços e práticas de negócios conduta explicitamente proibida sob o nome regime. 
Mesmo assim, advogados alertam que as leis antitruste não devem ser vistas como uma 
panacéia. Alison Lindsay, da Clifford Chance de Hong Kong, diz: "A maior segurança que as 
novas leis deverão trazer para este campo não vão, por si só, criar oportunidades de negócios 
significativas para os investidores estrangeiros. Maiores oportunidades poderão vir de qualquer 
processo paralelo de liberalização em setores restritos". 
 
A Índia e a China restringem os investimentos estrangeiros em setores que vão dos serviços 
financeiros às telecomunicações. Mas muitos observadores temem um impacto adverso 
imediato sobre as fusões e aquisições mesmo para negócios que ocorrerem em grande parte 
fora da China ou da índia. Regras detalhadas para as fusões e aquisições ainda não foram 
oficialmente divulgadas na China, mas segundo fontes, as companhias terão de pedir 
aprovação antitruste quando as partes envolvidas tiveram receitas de 400 milhões de yuan 
(US$ 60 milhões) na China, além de receitas mundiais totais de 10 bilhões de yuan ou receita 
combinada na China de 2 bilhões de yuan. 
 
A história é parecida na índia. Esboços que foram publicados este mês e que até mesmo 
advogados experientes classificaram como diabolicamente complexos estabelecem limites 
baseados nas receitas globais e domésticas que, se cumpridos, tornarão os ajuizamentos de 
fusão obrigatórios. As diretrizes sugerem que, para nego-. cios que envolverem uma grande 
companhia globalizada em que as duas partes que estiverem propondo uma fusão tiveram 
ativos de US$ 50 milhões na índia, ou uma receita anual no país de US$ 150 milhões, o 
adquirente terá de ter uma aprovação antitruste. 
 
As companhias se queixam que os limites de receita na China a índia serão uma armadilha 
para muitas transações que têm pouca ou nenhuma implicação para a competição ou os 
consumidores locais. Ranjit Shahani, presidente da Novartis índia, que no mês passado deixou 
a presidência da Câmara do Comércio de Mumbai, diz: "Na índia, o tamanho dos negócios está 
crescendo e as receitas estão aumentando rapidamente. Nesse contexto, esses limites estão 
sendo estabelecidos bem baixos". 
 
Advogados prevêem que grandes empresas de todas as partes do mundo mesmo aquelas com 
operações limitadas na China ou na índia terão de esperar pela permissão dos governo chinês 
e indiano antes de poderem concluir grandes negócios globais. Da BHP e Rio Tinto à Microsoft 
e Yahoo, a lista de companhias que poderão ser afetadas quase não tem fim. "Certamente 



esses grandes negócios offshore serão inspecionados mais de perto na China, assim como em 
outros lugares, e será razoável esperar que alguns desses negócios despertarão dúvidas que 
exigirão um olhar mais atento - incorrendo assim em algum atraso - na China e outros 
lugares", diz Peter Wang da Jones Day em Xangai. 
 
As permissões de fusões na China poderão ser apenas uma formalidade; ou poderão 
desencadear uma demora significativa de até seis meses antes de uma aprovação ser 
concedida ou recusada. Ao contrário da índia, não está claro como as autoridades que 
monitoram a competição na China vão tratar os negócios que envolverem private equity ou 
joint ventures. 
 
Outra grande dúvida é se as companhias domésticas chinesas vão enfrentar um escrutínio 
parecido. Até agora, ao contrário das companhias estrangeiras, elas não tinham obrigação de 
solicitar uma aprovação de fusão. A nova lei também vai se aplicar às companhias chinesas, 
mas há uma brecha para as empresas estatais, que ainda dominam a economia. Se o governo 
chinês quiser isentá-las, provavelmente poderá fazer isso. A aplicação da lei às companhias 
estatais foi deixada deliberadamente vaga e ainda não se sabe como ela vai funcionar. 
 
Um pedido de permissão de fusão na índia vai desencadear um período de espera de até 210 
dias, comparado aos 30 a 60 dias verificados nos EUA e União Européia. Líderes empresariais 
da índia, acostumados com a ineficiência notória da burocracia indiana, prevêem que a 
autoridade que fiscaliza a competição não terá capacidade ou iniciativa para tomas decisões 
mais agilizadas especialmente nos casos mais complexos. 
 
Shahani diz: "Se esses poderes draconianos tivessem sido implementados dois anos atrás, 
negócios como o da Tatá com a Corus nunca teriam ocorrido. O comércio não espera 210 dias. 
A Tatá teria perdido o negócio. A burocracia indiana é lenta demais". 
 
As companhias terão de se enquadrar às novas leis antimonopólio, se não quiserem 
sofrer muitas pesadas 
 
Um experiente banqueiro de investimento de Mumbai diz que a comunidade financeira está 
resignada com o impacto adverso das leis sobre as fusões e aquisições, mas afirma: "As novas 
leis irão, cedo ou tarde, impedir uma grande aquisição internacional por uma empresa indiana. 
Aí, haverá uma reação barulhenta e o governo será pressionado a mudar as regras". 
 
A fiscalização é também uma grande preocupação. Disputas no governo chinês vêm impedindo 
a criação de uma agência especialmente designada e, enquanto elas não forem resolvidas, o 
Ministério do Comércio, a Administração Estatal do Comércio e Indústria (Aeci) e a Comissão 
Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) vão dividir a responsabilidade pela 
fiscalização. Numa nota a clientes, a Lovells alertou este mês que as empresas "estão à mercê 
de um dragão de três cabeças imprevisível". 
 
Essa divisão, em particular entre a CNDR e a AECI, poderá facilmente provocar "uma confusão 
regulatória", acrescenta Alex Potter, da Freshfields Bruckhaus Deringer. A competição entre 
burocratas do governo não é bem o tipo de competição que a lei foi aprovada para promover. 
 
Tendo criado a Comissão de Competição da índia (CPI), os indianos não têm esse dragão. Mais 
recentemente, foi criado o Tribunal de Apelações de Concorrência que vai lidar com apelações 
contra ordens da CPI. Mas as empresas temem que nenhum dos organismos ofereça salários 
competitivos o suficiente para atrais os melhores cérebros e crêem que as duas instituições 
não terão experiência no trato com os casos que deverão surgir. As restrições rígidas que 
governam a capacidade das leis globais e das firmas de contabilidade operarem na índia, 
poderão acrescentar uma complexidade maior a alguns negócios globais. 
 
Manish Bahl, um advogado experiente do grupo indiano Clifford Chance, diz que as autoridades 
indianas merecem elogios por permitirem às companhias usarem e-mails nos ajuizamentos de 
fusões algo inédito no mundo e os benefícios de tempo e custos do uso do inglês nos 
documentos não devem ser subestimados. 



 
Graças ao aumento das aquisições feitas por companhias indianas e chinesas nos últimos anos, 
elas estão mais familiarizadas no trato com regimes antitruste de várias partes do mundo. Do 
mesmo modo, grandes companhias globalizadas estão acostumadas a fazer ajuizamentos de 
fusões em múltiplas jurisdições. 
 
Entretanto, no cômputo geral, os esforços da China e da índia para tornarem suas respectivas 
formas de capitalismo mais receptivas às necessidades dos cidadãos vão depender da criação 
de uma cultura de concorrência algo que nenhuma lei pode fazer sozinha. "As pessoas 
precisam estar cientes de que não deveriam ficar falando sobre preços e outros assuntos com 
seus concorrentes", diz Lui Chun Fai, da Baker & McKenzie em Xangai. "A lei da concorrência 
ainda é uma coisa muito nova na China e na Ásia." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 ago. 2008, Especial, p. A14. 


