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Nos últimos anos, tem sido notório o interesse de investidores estrangeiros em empreender-se 
no mercado chinês. Além da possibilidade de constituir uma nova empresa na China, seja 
mediante joint ventures com empresas chinesas ou através de uma subsidiária própria, muitos 
investidores estrangeiros procuram realizar aquisições junto a empresas chinesas já 
existentes.  
 
Atualmente, as regras para operações societárias envolvendo empresas estrangeiras na China 
encontram-se em um regulamento de setembro de 2006, conhecido por "Regulations on 
Foreign Investors M&A of Domestic Enterprises". 
 
Considerando que não somos advogados admitidos a praticar na República Popular da China, 
abordaremos alguns conceitos importantes do regulamento chinês a partir de nossos estudos 
independentes da matéria e de nossas experiências práticas na assessoria a empresas com 
investimentos na China. Nossos comentários incluirão dois tipos de operação: aquisição de 
ações e aquisição de ativos. 
 
Na aquisição de ações, o regulamento prevê que, se a participação acionária adquirida pelo 
investidor estrangeiro for inferior a 25% do capital social da empresa alvo, ela não será 
considerada como empresa de capital estrangeiro. Mesmo assim, a operação societária 
precisará ser submetida à aprovação das autoridades competentes, como em qualquer outra 
operação da espécie.  
 
A diferença é que as autoridades supervisoras de instâncias inferiores, ou seja, os órgãos 
regionais e departamentos locais das províncias subordinados ao Ministério de Comércio da 
China (MCC), serão responsáveis pela análise de todos os documentos, enquanto que as 
autoridades centrais do próprio MCC são responsáveis pela análise das operações de aquisição 
de mais de 25% do capital da empresa alvo.  
 
Com relação à estrutura a ser utilizada na operação de M&A, pela primeira vez o regulamento 
permitiu de forma expressa a aquisição de uma empresa chinesa através da permuta de ações, 
também sujeita à aprovação do MCC. 
 
Na parte do regulamento que trata da permuta, surge a figura do "merger consultant", 
prestador de serviço que, ao ser contratado pela empresa alvo ou vendedor, tem como 
responsabilidade conduzir a auditoria financeira das empresas cujas ações serão permutadas, 
devendo também atestar a veracidade dos documentos que comprovem a origem das ações 
que são objeto de permuta e emitir relatório que será submetido às autoridades do MCC.  
 
No caso de aquisição de ativos, o investidor estrangeiro possui mecanismos para diminuir sua 
exposição com relação a passivos e contingências anteriores da empresa alvo, podendo 
também selecionar o corpo de funcionários que lhe interesse, sujeito a negociação com o 
vendedor e o respectivo funcionário.  
 
Entre as condições para que seja efetivada uma aquisição de ativos, o regulamento menciona 
a necessidade de o investidor notificar e negociar com os credores da empresa alvo os 
contratos em vigência, bem como realizar publicação informando sobre a venda de ativos. 
Além disso, o negócio deve ser submetido aos órgãos competentes do MCC.  
 
Com relação aos veículos legais utilizados nas operações de M&A na China, destacam-se as 
holdings, as sociedades de propósito específico (SPE) e as sociedades localizadas nas regiões 
autônomas especiais de Hong Kong e Macau.  
 
A holding é o veículo legal mais usual, caso em que os investidores estrangeiros utilizam uma 
entidade não operacional para realizar a aquisição.  
 



A escolha pela constituição de uma SPE decorre normalmente do negócio a ser desenvolvido, 
já que a SPE pode dedicar-se a projetos mais específicos, particularmente projetos de grande 
porte, como aqueles ligados ao segmento de transportes (metrôs e portos). 
 
Em alguns segmentos, a utilização de SPE é proibida ou sua aprovação está sujeita ao 
cumprimento de requisitos adicionais. Dentre eles, os setores de telecomunicações, 
propaganda e educação, hipóteses em que as autoridades exigem que sejam demonstradas 
qualificações técnicas e experiência por parte da SPE.  
 
Normalmente, quando uma SPE é utilizada, o ministério e seus departamentos exigem uma 
garantia ou o compromisso da entidade controladora da SPE de prestar informações e 
documentos financeiros e contábeis das sociedades e da entidade controladora, inclusive 
relatórios de auditoria. 
 
Em virtude de acordos de cooperação econômica celebrados com as regiões autônomas 
especiais de Hong Kong e Macau, muitos investidores estrangeiros utilizam veículos localizados 
nessas regiões em suas aquisições societárias. A vantagem do acordo, nesse caso, é que o 
procedimento de aprovação junto aos órgãos competentes é geralmente mais rápido. Além 
disso, em determinados segmentos, tais como arquitetura, engenharia, serviços de 
planejamento urbano e arquitetônico, certos benefícios são concedidos aos veículos legais 
advindos de Hong Kong e Macau.  
 
Apesar do regulamento ainda despertar muitas discussões e interpretações após alguns poucos 
anos de vigência, ele contém diretrizes fundamentais para os investidores estrangeiros que 
tenham interesse em realizar operações societárias na China. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 ago. 2009, Legislação & Tributos, p. 
E2. 


