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O Yahoo e o grupo japonês Softbank, interessados em conquistar uma fatia dos lucros do setor 
de internet na China, consideraram que mesmo uma maneira aparentemente segura de 
contornar as restrições vigentes no país pode se tornar arriscada e ameaçar o valor de sua 
participação na maior provedora de comércio eletrônico do país. 
 
O Yahoo e o Softbank vinham contornando as restrições por meio da contratação dos serviços 
técnicos de sócias chinesas, que os prestavam em troca de uma parte da receita. A tática 
funcionou até que o serviço de pagamento on-line Alipay, da provedora de comércio eletrônico 
Alibaba, pedir uma licença operacional, de acordo com o previsto pelas novas normas chinesas 
para provedoras de serviços de pagamento. As autoridades reguladoras recusaram e pediram 
à Alipay que provasse que não tinha qualquer vínculo contratual com investidores 
estrangeiros, segundo órgãos de imprensa como o Diário do Povo e o Diário Nanfang. 
 
O fato de os altos funcionários do governo chinês não terem questionado esses investimentos 
antes é típico de um ambiente regulatório coalhado de incoerência na área de fiscalização, 
normas de sentido hermético e falta de transparência, dizem advogados como Tom Shoesmith, 
diretor da filial chinesa do escritório de advocacia americano Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. 
 
"As empresas ocidentais entram na China e querem saber quais são as normas", disse 
Shoesmith. "Há a resposta tecnicamente correta, a resposta prática e a terceira é 'que 
importância tem, afinal?'", afirmou o advogado. "Às vezes, a resposta é 'Que importância tem, 
afinal?' até você ser preso." 
 
Em um momento em que o fundador do Alibaba, Jack Ma, regateia com os acionistas, entre os 
quais o Yahoo, uma indenização pelo investimento malsucedido, o preço das ações da 
Alibaba.com, a divisão da Alibaba com ações negociadas em bolsa, continua em seu recorde de 
baixa dos últimos dois anos. Os papéis do Yahoo despencaram para seu menor patamar dos 
últimos oito meses. 
 
Dana Lengkeek, porta-voz do Yahoo, preferiu não comentar se as autoridades reguladoras 
pediram que a Alipay rompesse seus laços com os investidores estrangeiros. O porta-voz do 
Softbank, Takeaki Nukii, não quis informar sobre o emprego, pela empresa, das estruturas de 
investimento na China. 
 
A falta de clareza das normas é um dos principais obstáculos enfrentados pelos investidores 
americanos na China, que incluem também infrações de propriedade intelectual, segundo o 
Informe Oficial de 2011 da Câmara de Comércio Americana na República Popular da China. 
Ted Dean, o presidente da câmara, disse que muitas vezes falta clareza regulatória nas 
aprovações do governo para produtos e licenças. 
 
"Há casos em que, na realidade, o governo está trabalhando em diretrizes internas a que as 
empresas estrangeiras não têm acesso ou que elas descobrem depois do fato consumado", 
disse Dean. "Ou então a diretriz é comunicada a elas oralmente no processo de aprovação e a 
gente se pergunta 'Onde está isso na lei?'". 
 
Os investidores estrangeiros relutam em abrir processos na Justiça, mesmo quando amparados 
na lei, porque isso é muitas vezes encarado como uma medida contraproducente e prejudicial 
ao seu relacionamento com as autoridades reguladoras, disse Brendan Kelly, sócio do 
escritório de advocacia americano Baker & Mckenzie, que trabalha em Hong Kong. 
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