
Como ser legal
em terra estranha
Conhecer o ambiente jurídico e regulatórío local é
vital para quem pretende se estabelecer em outro país
RABIH A. NASSER*

Q
uando pensou em com-
prar a canadense Inco
Limited, certamente a
Companhia Vale do Rio
Doce (atual Vale) não ti-

nha uma idéia precisa do conjunto de
regras que deveria observar. O que é
natural, pois o negócio teria de ser fei-
to de acordo com o direito canadense,
que é pouco conhecido no Brasil.

A contratação de um escritório
de advocacia local permitiu à Vale
passar pelos trâmites legais necessá-
rios e concretizar a maior aquisição
já feita por uma empresa brasileira
no exterior. Não sem antes assumir
compromissos perante o governo
canadense, para convencê-lo de que
o negócio seria benéfico para o seu
país. Entre eles, a manutenção de
alguns postos de direção nas mãos
de executivos canadenses, a preser-
vação de certos níveis de emprego
e o compromisso de levar adiante
determinados projetos de investi-
mento no Canadá.

A negociação dessas condições
com as autoridades locais baseou-se
no Investment Canada Act. Trata-
se de uma lei que tem por objetivo
garantir que esses negócios contri-
buam efetivamente para o desenvol-
vimento canadense.

Leis desse tipo existem também
em outros países, em especial os
mais desenvolvidos, e podem ser
um empecilho para investimentos
de empresas de países emergentes.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o
Committee on Foreign Investment

in the United States (CFIUS) é uma
comissão governamental encarrega-
da de rever investimentos estrangei-
ros que possam afetar a segurança
nacional. Seu alcance foi estendido
em julho deste ano a quaisquer ope-
rações que envolvam ativos de infra-
estrutura "críticos".

Esse maior controle foi um des-
dobramento da tentativa da Dubai
Ports World de adquirir, em 2005,
a operação de terminais portuários
nos EUA. Inicialmente aprovada
pela CFIUS, a aquisição foi poste-
riormente vetada pelo Congresso
por se tratar de uma empresa do
mundo árabe.

Esses exemplos mostram que,
embora dados econômico-finan-
ceiros e considerações estratégi-
cas sejam os fatores determinantes
para a decisão de comprar um ativo
no exterior, o ambiente jurídico e

regulatório é fundamental. Ele en-
volve não só as leis em vigor, mas
também a forma como elas são in-
terpretadas e aplicadas pelas auto-
ridades locais.

Isso impõe um novo desafio aos
assessores legais das empresas bra-
sileiras que estão se internacionali-
zando. Apesar de não se poder pres-
cindir de auxílio jurídico no país em
que está sendo realizado o negócio,
o acompanhamento desse trabalho
pelos advogados brasileiros pode
garantir maior tranqüilidade aos
executivos responsáveis pelas deci-
sões. A vantagem principal está na
possibilidade de comparar as regras
existentes no outro país com as leis
brasileiras, com as quais a empresa
está familiarizada.

Mas não é só o direito interno do
país de destino que conta. Também
o direito internacional é relevante.
Para uma melhor avaliação do am-
biente regulatório, importa saber
quais convenções e tratados inter-
nacionais foram ratificados e como
eles são aplicados na prática.

Matérias como Direito Compa-
rado e Direito Internacional adqui-
rem uma importância que nunca
tiveram no Brasil. Sempre foram
pouco ensinadas e despertavam in-
teresse limitado. Tradicionalmente,
os advogados empresariais brasilei-
ros estão acostumados a assessorar
multinacionais que investem no
Brasil, em temas de direito brasilei-
ro. A internacionalização das em-
presas brasileiras lhes impõe novos
desafios. O sucesso em superá-los
poderá garantir maior qualidade e
segurança nesse processo de inser-
ção global, l
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