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Desde outubro de 2010, as companhias brasileiras contam com mais uma alternativa para 
captação de recursos e diversificação da sua base acionária.  
 
A Bolsa de Valores de Hong Kong (HKSE) decidiu, após consulta de uma empresa brasileira, 
que o Brasil é uma jurisdição "aceitável" (acceptable overseas jurisdiction) para listagem em 
sua plataforma de negociação, pois as proteções oferecidas aos acionistas pela legislação 
brasileira satisfazem os padrões mínimos exigidos pela bolsa asiática.  
 
Com isso, ações de companhias constituídas no Brasil poderão seguir um procedimento 
simplificado de registro na HKSE. Apesar de a consulta ter sido realizada visando à listagem de 
certificados de depósito de valores mobiliários (Hong Kong Depositary Receipts - HDRs), a 
decisão abrange ações emitidas por companhias brasileiras. 
 
Estima-se que a HKSE será, em 2010, pelo segundo ano consecutivo, o principal centro 
mundial para ofertas iniciais de ações (IPOs), superando bolsas como Nova York, Londres e 
Xangai. Segundo dados da HKSE, nos primeiros dez meses de 2010, 78 companhias captaram 
quase US$ 45 bilhões por meio de IPOs.  
 
Hoje, existem 1.385 companhias listadas na HKSE (entre elas, companhias de destaque como 
American International Assurance, L'Occitane e Prudential), com uma capitalização total de 
cerca de US$ 2,7 trilhões e um volume médio de negociação diária da ordem de US$ 8,6 
bilhões. Esses números refletem a percepção crescente nos mercados de que a HKSE é uma 
das principais portas de acesso ao investidor asiático. 
 
Além do mais, Hong Kong é reconhecida por oferecer inúmeros atrativos para emissores e 
investidores, tais como ausência de restrições à transferência de capitais e conversão de 
moedas, adoção de um sólido ambiente regulatório baseado no common law inglês e a 
aceitação de demonstrações financeiras segundo o International Financial Reporting Standards 
- IFRS.  
 
A listagem de emissores estrangeiros pode ser realizada por meio de um IPO ou do registro de 
programas de HDRs, os quais deverão ser sempre patrocinados pelas companhias. As ações de 
empresas brasileiras poderão ser listadas no Main Board, o principal mercado da bolsa asiática, 
voltado primordialmente para empresas de grande porte, já estabelecidas, que atendam a 
indicadores financeiros objetivos e possuam dispersão acionária. Também é possível a listagem 
no Growth Enterprise Market, espécie de mercado de acesso. Os HDRs, por outro lado, apenas 
são passíveis de listagem no Main Board. 
 
Todavia, o fato de o Brasil ter sido considerado uma jurisdição "aceitável" não constitui 
garantia ou certeza de listagem para potenciais novos emissores, na medida em que o 
postulante ao registro deverá satisfazer os requisitos específicos estabelecidos pela HKSE, 
incluindo àqueles relativos à proteção dos acionistas.  
 
Em linhas gerais, a avaliação da HKSE abrangerá os seguintes critérios:  
 
a) adoção de estrutura corporativa que efetivamente proteja os interesses dos investidores  
 
b) adoção de procedimentos justos para assembleias gerais, que permitam o exercício pleno 
dos direitos dos acionistas  
 
c) adoção de práticas de governança que confiram aos acionistas mecanismos de controle dos 
poderes dos administradores  
 
d) garantia de que a solidez do capital da companhia será assegurada 
 



e) constituição da companhia em jurisdição que tenha assinado acordo de cooperação com a 
comissão de valores mobiliários de Hong Kong ou que seja signatária do memorando de 
entendimentos da International Organization of Securities Commissions - IOSCO. Para esse 
fim, a HKSE exigirá análises por parte dos consultores legais da companhia em seu país de 
origem e em outras jurisdições aceitáveis por aquela bolsa. 
 
Uma vez listada, a companhia deverá cumprir com uma série de obrigações, incluindo:  
 
a) divulgação periódica de informações financeiras 
 
b) manutenção de dispersão acionária mínima (25% das ações devem ser detidas pelo 
mercado) 
 
c) atendimento às solicitações de informações dos órgãos reguladores acerca de eventuais 
movimentos incomuns no preço ou volume de negociação dos seus valores mobiliários. 
 
A pujança do mercado investidor asiático, a facilidade na remessa de fundos e na liquidação 
das transações, a estabilidade do sistema regulatório e a possibilidade de projeção de sua 
marca no mercado do principal parceiro comercial do Brasil são algumas das razões para 
empresas brasileiras, sobretudo da área de commodities, considerarem a listagem de suas 
ações na HKSE. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2010, Eu & Investimentos, p. D2. 


