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1 Como notou Sykes (1998): “Viner assuredly made important contributions to modern economics, but 
his analysis of dumping was seemingly not one of them, at least not its normative component.” (p. 33) 
2 Shin (1998) examinou 451 investigações concluídas pela U.S. International Trade Commission duran-
te a década de 1980. Deste total, 282 casos resultaram na aplicação de direitos AD ou em acordos de 
preços, e somente 39 referiam-se a indústrias cujo grau de concentração era elevado tanto nos Estados 
Unidos quanto nos países citados na investigação; ou seja, estes eram os únicos casos nos quais seria 
possível, pelo menos, levantar a hipótese inicial da análise sobre preços predatórios. Entretanto, a sim-
ples listagem destes 39 casos (Shin, 1998, p. 95) é suficiente para indicar que eles dificilmente reuniriam 
as demais características necessárias para práticas predatórias. O estudo de Shin ratifica, portanto, a tese 
de que tais práticas são fenômenos raros no comércio internacional.

1. Introdução
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Um ponto em comum entre as normas antidumping (AD) da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) e as diversas legislações nacionais surgidas ao longo do último 

século é o de que todas estão baseadas numa definição formulada por Viner em 1923, 

segundo a qual uma firma estaria praticando dumping ao exportar um produto a um 

preço inferior àquele vigente no mercado doméstico. Ao ser convertida em instrumento 

de política comercial, a definição de Viner sofreu, no entanto, uma pequena, mas cru-

cial, adaptação, que foi a introdução do conceito de “valor normal”, que, em princípio, 

deveria ser idêntico ao preço doméstico. Na ausência deste preço, o “valor normal” 

seria estimado indiretamente, através das exportações para terceiros países, ou a partir 

de indicadores sobre os custos de produção no país de origem. Mas, em qualquer caso, 

o conceito de dumping sempre seria sinônimo de discriminação de preços, tal como 

sugerido por Viner.

Na história do pensamento econômico, a vida útil do conceito proposto por Viner foi 

de apenas quatro anos. A partir da contribuição de Ramsey (1927), um dos princípios 

estabelecidos na teoria da organização industrial tem sido o de que, quando uma firma 

oferece o mesmo produto em dois ou mais mercados cujas elasticidades de demanda 

sejam distintas, a discriminação de preços é racional e promove o bem estar. Como esta 

é uma situação freqüente na vida real, seria necessário buscar uma definição mais res-

tritiva de dumping, para que fosse possível enquadrar tal fenômeno como uma prática 

desleal de comércio, e que, por conseguinte, a legislação antidumping pudesse, de fato, 

ser chamada de defesa comercial. 

Entre as várias formas de discriminação de preços que Viner definiu como dumping, a 

única que pode causar danos à economia do país importador é aquela baseada em pre-

ços predatórios, embora este tipo de conduta só seja sustentável sob condições muito 

restritivas. Como resumiu Willig (1998), para que uma estratégia predatória seja fac-

tível, o mercado do país importador precisa reunir três características. Em primeiro 

lugar, após a eliminação dos competidores locais, o grau de concentração da indústria 

doméstica deve permitir lucros monopolistas suficientes para compensar os prejuízos 

sofridos durante a fase de guerra de preços. Em segundo lugar, é preciso que existam 

barreiras à entrada elevadas o bastante para proteger o predador contra competitores 

potenciais, atraídos pelos lucros extraordinários naquele mercado. Em terceiro lugar, 

tais barreiras devem valer também para as firmas eliminadas, que não consiguirão 

retornar ao mercado após a elevação dos preços.

Apesar das fragilidades analíticas da abordagem proposta por Viner,1  sua transforma-

ção em marco de referência para a legislação AD revelou-se eficaz para lidar com um 

problema bem mais freqüente no sistema multilateral de comércio do que eventuais 

condutas predatórias,2  e que foi identificado por David Ricardo em 1817: as variações 

repentinas nos fluxos comerciais advindas de quedas acentuadas nos preços das mer-

cadorias importadas. Nos Princípios de Economia Política e Taxação, Ricardo dedicou 
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um capítulo ao estudo desse tema, que ele denominou de “On Sudden Changes in 

the Channels of Trade”, e que mostra os impactos de tais mudanças bruscas sobre 

o sistema produtivo dos países importadores. Devido ao caráter estritamente teórico 

daquele capítulo, Ricardo não se preocupou com a relevância empírica das questões ali 

examinadas que, no entanto, se tornaram recorrentes ao longo da história da economia 

mundial nos séculos XIX e XX.

Assim, um dos desafios permanentes para o sistema multilateral de comércio é o de 

evitar que as pressões acima referidas estimulem surtos periódicos de escaladas pro-

tecionistas. A despeito da vasta literatura produzida nos últimos 150 anos sobre as 

formas enfrentar este desafio, a experiência internacional demonstrou que, em eco-

nomias abertas, nenhum outro instrumento de política comercial revelou-se tão eficaz 

quanto as normas AD para conter elevações súbitas de importações de mercadorias 

específicas. Vários estudos sugeriram, por exemplo, que o instrumento correto em 

situações deste tipo seria a salvaguarda, por ser uma medida mais transparente, menos 

beligerante e melhor direcionada do que uma ação antidumping. Em lugar de acusar os 

exportadores de outros países, o governo passaria a se ocupar com os fatores domés-

ticos que podem estar limitando a competitividade das empresas que operam no país 

(Finger, 1998; Messerlin e Tharakan, 1999; Tavares e outros, 2001).

Entretanto, a aplicação de uma medida AD costuma ser mais simples do que outras 

alternativas: basta constatar que as importações do produto sob investigação cresceram 

no passado recente, que o preço  unitário daquelas importações é inferior ao seu “valor 

normal” (algo que ocorre com a quase totalidade dos bens transacionados internacio-

nalmente), e que o crescimento das importações causou “dano” à indústria doméstica 

(isto é, que os produtores locais não conseguiram enfrentar a pressão competitiva das 

importações, e perderam uma parcela do mercado nacional). Além disso, o roteiro de 

uma investigação AD sempre oferece aos exportadores dos países citados no caso a 

oportunidade para usufruir uma compensação implícita, que são os acordos de preços. 

Quando uma investigação é encerrada desta forma, as rendas da proteção são reparti-

das entre aqueles exportadores e a indústria doméstica, às custas dos consumidores que 

vivem no país importador. Assim, por razões pragmáticas, as normas AD tornaram-se 

o instrumento preferido pelos governos para conferir, em economias abertas, proteção 

seletiva e temporária àquelas indústrias que, por algum motivo, perderam competiti-

vidade internacional.

A contrapartida deste pragmatismo é que os governos tendem a aplicar as medidas AD 

mirando apenas os interesses das firmas peticionárias e ignorando os eventuais danos 

causados a outros segmentos da economia. Neste contexto, a função a ser cumprida 

pela análise antitruste é a de sugerir critérios mais rigorosos para auxiliar o governo a 

decidir se, do ponto de vista do interesse nacional, seria conveniente abrir a investiga-

ção. Para tanto, é preciso identificar os fatores responsáveis pela elevação súbita das 

importações dos bens listados na petição apresentada pela indústria local. A pergunta 

a ser respondida neste caso é a de saber se as firmas peticionárias estariam sendo 

submetidas a uma pressão competitiva saudável para o conjunto da economia, ou se o 

fenômeno decorre de condutas oportunistas implementadas pelos exportadores citados 

na petição.

Este artigo trata as questões acima através de um exame dos efeitos das ações AD sob 

duas perspectivas. A primeira, abordada na seção 2, é a da distribuição dos custos de 

proteção entre países importadores e exportadores. As evidências empíricas ali men-

cionadas mostram que as rendas de proteção tendem a ser repartidas entre a indústria 

doméstica e os exportadores do resto mundo, através de vários mecanismos, como 

desvio de comércio, acordo de preços, restrição voluntária de exportações, diferen-

ciação de produtos, investimentos diretos no país importador, etc. Tais transferências 

de rendas geram uma distorção peculiar, que é a de permitir que os custos de proteção 

sejam pagos preponderantemente pelos países que iniciaram as investigações, já que os 

prejuízos impostos aos consumidores e ao conjunto da indústria doméstica costumam 

superar os benefícios auferidos pelas indústrias protegidas por medidas antidumping. 

Portanto, se as autoridades nacionais dispusessem de rotinas administrativas para ava-

liar os custos e benefícios destas medidas para o conjunto da economia nacional, sua 

difusão internacional nas últimas décadas teria sido, sem dúvida, mais restrita.
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2. Os efeitos sobre as correntes de 
comércio

A segunda perspectiva é a de aprofundar o exame dos impactos sobre o mercado 

doméstico, a fim de conferir significado analítico ao conceito de “interesse nacional”. 

A seção 3 fornece alguns dados preliminares para o debate sobre este tema. As 247 

investigações iniciadas pelo governo brasileiro entre 1989 e 2006 foram classificadas 

segundo quatro critérios: (a) categoria de uso dos bens envolvidos na investigação; (b) 

número de firmas da indústria peticionária; (c) resultado da investigação; (d) indústrias 

afetadas diretamente pelas medidas antidumping. Estes dados confirmam que a ava-

liação do interesse nacional deveria ser uma providência rotineira a ser tomada pelo 

governo antes da abertura de qualquer investigação antidumping.

Por fim, à luz dos efeitos examinados nas seções 2 e 3, a seção 4 indica as situações 

típicas que deverão ser avaliadas pelas autoridades antitruste durante uma investigação 

antidumping. Cada situação poderá demandar um conjunto particular de procedimen-

tos para corrigir as distorções de mercado ali identificadas.

Do ponto de vista do comércio internacional, o caráter discriminatório do direito anti-

dumping - aplicado apenas contra os países citados nos processos - gera dois tipos 

de efeitos. Por um lado, eleva o custo das importações oriundas do país acusado e 

restringe as compras externas da mercadoria amparada pela medida protecionista. Por 

outro, estimula o desvio de comércio em favor dos fornecedores de países não citados, 

atenuando assim o efeito restritivo sobre as importações. Alguns autores avaliaram 

tais impactos e a eficácia do controle da pressão competitiva internacional através 

deste instrumento de proteção à indústria doméstica (Prusa, 1996; Naidin, 1998; Prusa, 

1999; Konings, Vandenbussche e Springael, 1999).

Na verdade, as mudanças nas correntes de comércio podem ocorrer antes da aplicação 

do direito antidumping. Staiger e Wolak (1994), em análise minuciosa da experiência 

norte-americana, registraram a existência de impactos já durante o período de investi-

gação, bem antes da determinação final a respeito do dano e da prática de dumping, o 

que eles denominaram de “efeito investigação”. No caso dos Estados Unidos, tal efeito 

está em parte associado ao caráter retroativo das normas nacionais. Uma vez aberta 

a investigação, as firmas citadas podem modificar seus preços a fim de minimizar 

eventuais penalidades futuras sobre sua conduta atual. Assim, a elevação de preços e a 

queda das quantidades exportadas para o mercado americano tenderiam a ocorrer antes 

da conclusão do processo.

Dois trabalhos de Prusa estimaram os efeitos sobre os fluxos comerciais da economia 

norte-americana advindos de ações antidumping abertas pelo governo daquele país, 

distinguindo os impactos sobre os países citados e não citados, de acordo com o des-

fecho das investigações. Segundo o autor, embora os parceiros comerciais dos Estados 

Unidos sejam penalizados quando são citados nas investigações, podem auferir ganhos 

através do desvio de comércio quando não são citados, e o efeito líquido não seria 
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necessariamente negativo para estes países. Prusa (1996) analisou as investigações 

abertas entre 1980 e 1988. Os resultados obtidos para os países citados mostram que 

o impacto restritivo do direito antidumping, quando aplicado, é três vezes superior ao 

“efeito investigação”. Além disto, tais efeitos são duradouros e significativos a partir 

do terceiro ano após a abertura da investigação. No caso dos países não citados, as 

evidências confirmam o desvio de comércio, que é mais intenso nos casos onde não 

houve aplicação de direitos. Por fim, as estimativas considerando as importações totais 

atestam que o desvio de comércio ameniza os efeitos das ações antidumping.

Os resultados mais interessantes, porém, são os efeitos líquidos sobre os países expor-

tadores. Os principais parceiros comerciais e aqueles que mais sofrem ações antidum-

ping são justamente os que apresentam resultados líquidos positivos, dentre estes o 

Brasil. Durante o período em análise, os exportadores brasileiros sofreram perdas na 

maioria dos 23 casos nos quais foram citados, mas foram beneficiados com o desvio 

de comércio em 108 casos, nos quais as firmas brasileiras não foram citadas, embora 

exportassem o produto sob investigação para os Estados Unidos. Segundo as estimati-

vas de Prusa, o ganho líquido para a economia brasileira naquele período foi da ordem 

de US$ 18 bilhões.

Em Prusa (1999) o objetivo é um pouco diferente: verificar a evolução das importações 

dos produtos citados quando a investigação é encerrada com a aplicação de algum 

tipo de medida, quando ela é simplesmente retirada pela firma peticionária e quando 

a investigação é encerrada sem aplicação de medidas. O autor estima os efeitos sobre 

o comércio durante os três anos seguintes à abertura da investigação, de acordo com 

os diferentes desfechos do caso. A amostra reúne os casos abertos pelo governo norte-

americano entre 1980 e 1994. Para refinar a análise do trabalho anterior, Prusa usou 

uma equação com três variáveis relativas à alíquota antidumping aplicada em cada um 

dos três anos seguintes à abertura da investigação. Em outra equação, estimou os efei-

tos dos diferentes desfechos no mesmo período através de três variáveis binárias para 

cada ano. As equações descrevem os valores, quantidades e preços de importação dos 

produtos envolvidos para os países citados e não citados.

Os resultados para os países citados mostram que, quando há aplicação de tributos 

antidumping, o valor importado dos produtos envolvidos cai no ano seguinte à investi-

gação, e registra uma pequena recuperação no segundo ano. Entretanto, no terceiro ano 

os valores importados voltam a cair, e de forma mais intensa do que aquela observada 

no primeiro ano. Quando não há aplicação de direito algum, ou quando a investigação 

é suspensa, as trajetórias são similares, embora as oscilações sejam menores. Cabe 

notar ainda que, em todos os casos, a queda das quantidades importadas é sempre mais 

pronunciada do que a elevação dos preços.

No caso dos países não citados, os impactos sobre as quantidades também são maiores 

do que sobre os preços. Além disso, entre os coeficientes que medem o impacto nos 

preços, apenas um foi significativo, indicando uma redução em torno de 30% nos 

preços praticados por aqueles países, quando os casos são encerrados sem aplicação 

de medidas. O impacto sobre as quantidades importadas se mostrou significativo nos 

casos onde foram aplicadas tarifas: um crescimento de mais de 100% entre o ano de 

abertura da investigação e o terceiro ano seguinte. Houve também um impacto positivo 

sobre a quantidade importada dos países não citados quando os processos foram encer-

rados sem aplicação de medidas. O crescimento registrado foi superior a 60%, com-

parado com a quantidade registrada no ano de abertura da investigação. Em resumo, 

as estimativas de Prusa (1999) mostram que há queda nas importações mesmo quando 

não são aplicadas medidas ou quando a petição é retirada, e que, tal como o estudo 

anterior já havia indicado, o desvio de comércio é sempre significativo.

Os efeitos das investigações iniciadas pela União Européia foram estudados por diver-

sos autores. Konings, Vandenbussche e Veuglers (1999), por exemplo, analisaram o 

impacto, por produto, nos casos abertos no período 1985-1990, seguindo uma aborda-

gem similar à de Prusa. As equações estimadas revelam efeitos significativos sobre as 

importações dos países citados, principalmente quando são aplicados direitos AD ou 

realizados acordos de preços. Nos casos onde foram aplicados direitos antidumping, as 

estimativas mostram reduções de importações de até 67%. Os coeficientes estimados 

para os casos onde são realizados acordos de preços registram quedas de até 53% das 

importações dos países citados. As investigações encerradas sem aplicação de qualquer 
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tipo de medida ou assinatura de acordos de preços também registraram uma variação 

negativa das importações no período analisado. Para os países não citados, os resulta-

dos foram quase todos não significativos, apontando um aumento das importações de 

13%, dos exportadores tradicionais, nos casos onde foram aplicados direitos AD.

Em suas conclusões, os autores sublinham a diferença entre seus resultados e aqueles 

obtidos por Prusa e outros pesquisadores da experiência norte-americana. Segundo eles, 

a menor importância do desvio de comércio no caso da União Européia mostra que a 

aplicação da lei antidumping pelo velho continente estaria sendo mais eficaz. Dentre as 

razões apontadas para esta diferença está o fato de que as tarifas antidumping aplica-

das pelos europeus costumam ser inferiores às norte-americanas. Nos Estados Unidos, 

o direito aplicado é igual à margem de dumping encontrada, enquanto na Europa, o 

direito aplicado é aquele suficiente para eliminar o dano encontrado. Além disso, os 

autores notam que o processo na Europa é menos transparente, o que leva os países não 

citados a reagirem com mais cautela, tentando evitar investigações subseqüentes.

Brenton (2001) fez o levantamento das ações abertas pela União Européia no período 

1989-1994, com o objetivo de medir o desvio de comércio e verificar se este ocorre 

em favor dos países não citados de dentro ou fora da região. Os resultados encontrados 

pelo autor para os volumes importados mostram efeitos significativos para os países 

citados apenas a partir do segundo ano após a abertura da investigação, sendo mais 

acentuados quando são aplicados direitos AD. Os resultados obtidos para os países 

não citados de dentro da UE foram todos não significativos. Aqueles para os países 

não citados de fora da UE indicam um efeito positivo também no segundo ano após a 

abertura da investigação, nos casos onde são aplicados direitos antidumping. O autor 

sublinha que este é um resultado coerente com aquele obtido para os países citados 

e que em geral é neste ano que são publicadas as determinações finais, dando início 

a eventual aplicação de direito definitivo. Segundo Brenton, o desvio de comércio 

quando observado, acontece em favor dos países não citados de fora da UE.

Uma observação importante em relação aos resultados de Brenton é que estes não 

apontaram efeitos significativos relacionados ao valor do tributo aplicado. Segundo o 

autor, este resultado pode ser devido ao fato de os direitos AD maiores serem aplicados 

a produtos cuja demanda tem baixa elasticidade-preço e os direitos menores terem sido 

aplicados a produtos com elasticidade-preço maior. Este resultado pode estar também 

associado às escolhas metodológicas: foi utilizado o maior direito aplicado em cada 

caso quando em muitos deles algumas firmas acabam sendo exceções na própria inves-

tigação e sofrendo uma sobretaxa menor.

Outro trabalho que discute se a proteção antidumping é amenizada pelo desvio de 

comércio na União Européia é o de Lasagni (2000). A análise foi feita para os pro-

cessos abertos no período 1982-1992. Os resultados obtidos indicam que quando são 

aplicados direitos AD, os efeitos sobre as importações dos países citados são nega-

tivos, enquanto aqueles sobre os países não citados são positivos, embora menores. 

Nos casos onde foram realizados acordos de preços, os resultados indicam efeitos não 

significativos para os países citados e efeitos positivos e significativos para os países 

não citados. A conclusão do autor é que a proteção antidumping é compensada apenas 

parcialmente pelo efeito positivo sobre as importações dos países não citados.
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A ampla resenha da literatura realizada por Blonigen e Prusa (2001) mostrou que além 

dos impactos sobre as correntes de comércio, os estudos sobre antidumping abordam 

uma extensa lista de temas teóricos e empíricos que incluem colusão, formação de 

cárteis, economia do bem estar, integração regional, tarifa ótima, captura, seleção 

adversa, concorrência imperfeita, custos de transação, economia política da proteção, 

etc. Estes estudos registram os danos que as medidas antidumping podem causar à eco-

nomia doméstica através de distintos mecanismos, como fortalecimento de barreiras à 

entrada, abuso de posição dominante e condutas oportunistas das firmas afetadas pela 

investigação. Apesar destas evidências, são raros os trabalhos que procuram medir o 

efeito líquido destas distorções sobre o conjunto da economia. Esta lacuna resulta de 

dificuldades metodológicas. A principal delas é que as ações antidumping sempre estão 

referidas a produtos incluídos em posições tarifárias definidas a oito dígitos do Sistema 

Harmonizado, e, em geral, são bens consumidos por um grande número de indústrias. 

Portanto, é necessário aplicar modelos econométricos bem desagregados, capazes de 

medir com alguma precisão os impactos de variações de preços de produtos específicos 

sobre o conjunto da economia, e, simultaneamente, delimitar os setores afetados. Além 

disso, é indispensável coletar  informações minuciosas sobre todos os casos vigentes 

no país numa determinada data.

O estudo mais completo sobre custos de bem estar é o de Gallaway, Blonigen e Flynn 

(1999), que usaram um modelo de equilíbrio geral desagregado em 491 setores, cali-

brado com os dados relativos a 306 medidas antidumping e de direitos compensató-

rios vigentes nos Estados Unidos em 1993. O custo líquido destas medidas sobre o 

conjunto da economia americana foi de U$ 4 bilhões, que corresponderam a cerca de 

0,06% do PIB do país naquele ano. Apesar de modesto em termos macroeconômicos, 

aquele custo gerou distorções importantes no mercado doméstico, porque a maior parte 

de seus impactos foi concentrada num reduzido número de indústrias. Cerca de 60% 

dos danos foram absorvidos por apenas três setores desegregados a quatro dígitos da 

3. Impactos sobre o mercado doméstico

classificação industrial: aparelhos de telefonia (U$ 976 milhões), rolamentos e eixos 

de manivela (U$ 848 milhões) e artefatos texteis (U$ 577 milhões). 

Um modelo similar foi usado pela U.S International Trade Commission para avaliar os 

custos de 239 medidas vigentes no país em 1991, e os resultados encontrados foram 

menores: apenas U$ 1,6 bilhão (USITC 1995). Embora o grau de desagregação do 

modelo tenha sido idêntico ao de Gallaway e outros (1999), a disparidade das estimati-

vas pode ter duas origens principais. A primeira é a de que entre os 67 casos adicionais 

examinados por Gallaway e outros estão incluídas várias ações abrangentes iniciadas 

nos Estados Unidos em 1992 para proteger a indústria siderúrgica. A segunda é a de 

que o modelo da USITC não mediu os custos advindos do desvio de comércio, que, no 

caso da economia americana, costumam ser elevados, conforme mostraram os traba-

lhos de Prusa referidos na seção anterior. Entretanto, um ponto importante registrado 

em ambos os estudos diz respeito à magnitude dos danos causados a segmentos espe-

cíficos da economia. Por exemplo, as estimativas da USITC indicam que se as medidas 

vigentes em 1991 fossem abolidas, os preços das importações de rolamentos teriam 

caído em cerca de 20% naquele ano.

Uma conclusão interessante que pode ser extraída destes dois estudos diz respeito à 

interface entre antidumping e defesa da concorrência. Os principais danos à economia 

americana ali identificados não resultaram de atos ilícitos por parte das firmas envolvi-

das nas investigações, mas de condutas racionais do setor privado diante de distorções 

de mercado criadas pelo governo ao iniciar uma ação antidumping. Estas evidências 

sugerem que a efetividade da lei antitruste pode depender, com freqüência, da advoca-

cia da concorrência, e não dos instrumentos principais daquela lei, que são o controle 

dos atos de concentração e o combate a praticas anticompetitivas.

De fato, alguns estudos empíricos comprovaram a ocorrência de delitos concorrên-

ciais amparados por medidas antidumping. Messerlin (1990) mostrou que, na indústria 

química, 27 casos de cartéis investigados pela Comissão Européia entre 1980 e 1987 

referiam-se a produtos envolvidos em investigações AD. Segundo ele, estes dados 
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3 Esta foi a única vez em que a USITC revogou uma medida antidumping devido a condutas anticom-
petitivas por parte de firmas protegidas por aquela medida. Na União Européia, também são raros os 
eventos deste tipo. Em dezembro de 1990, por exemplo, a Comissão impôs uma série de multas por 
abuso de posição dominante aos fabricantes de carbonato de sódio, como resultado de uma investigação 
iniciada em março de 1989. As multas variaram entre 7 e 20 milhões de euros. Segundo a Comissão, 
aquelas firmas haviam estabelecido um conjunto de práticas concertadas para restringir a distribuição 
de carbonato de sódio no mercado europeu, e um dos intrumentos restritivos era uma tarifa antidumping 
que há vários anos anulava a pressão competitiva das importações oriundas dos Estados Unidos e da 
europa oriental. Após o julgamento do caso, a tarifa foi abolida (Tavares, 1998).

indicam um fenômeno mais geral:“… firms that have lodged anti-dumping complaints 

to enforce cartel agreements have easily captured EC anti-dumping procedures. As a 

result, the EC de facto has two procedures for granting an exemption from the compe-

tition rules, one under the Treaty of Rome, and another that is a consequence of the EC 

anti-dumping regulations, which are only vaguely linked to the Treaty.” ( p. 491)

No entanto, outros trabalhos sugerem que os dados coletados por Messerlin resultam, 

provavelmente, de condições de concorrência específicas da indústria química européia 

durante a década de 1980. Tavares (1998), por exemplo, levantou a lista de bens que 

formavam os mercados relevantes de 224 casos de conduta investigados pela Divisão 

Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos entre 1994 e 1998, e 

comparou com as posições tarifárias das 348 medidas antidumping e de direitos com-

pensatórios vigentes naquele país em dezembro de 1997. As duas listas tinham apenas 

um ítem comum, ferrossilício, que foi objeto de um cartel desmantelado pelo DOJ em 

1996, e cuja proteção antidumping foi revogada pela USITC em 1999.3

Da mesma forma, Prusa (1992), Zardini (2000) e Taylor (2001) também encontraram 

resultados divergentes ao analisar os incentivos à colusão entre produtores domésticos 

e exportadores do resto do mundo citados em ações AD. Prusa usou um modelo de 

competição oligopolista para explicar porque tantas investigações americanas foram 

suspensas a pedido das firmas peticionárias durante o período 1980–1985, quando 

apenas 27% dos casos resultaram em aplicação de tarifas, 38% foram suspensos e 

35% rejeitados pela USITC. Seu modelo mostra que as petições antidumping servem 

para promover a cooperação entre os competidores e elevar as margens de lucro da 

indústria. Zardini aplicou um modelo similar para explicar o período 1980– 1992 e 

chegou à mesma conclusão. Neste modelo, os incentivos à colusão dependem de dois 

parâmetros básicos: os custos de coordenação e o poder de barganha relativo das fir-

mas incumbentes. Entretanto, Taylor examinou o perido 1990–1997 e concluiu que há 

pouca evidência para a tese de que petições suspensas implicam colusão. Ele estudou 

o comportamento dos preços e quantidades dos bens importados em casos desse tipo, 

e encontrou efeitos pro-competitivos na maioria dos casos, isto é, preços mais baixos 

e quantidades crescentes após a suspensão da petição.

Não existem pesquisas sobre os custos de bem estar gerados pelas ações AD abertas 

pelo governo brasileiro. Todavia, as estatísticas comentadas a seguir mostram que, 

além do viés protecionista a favor dos fabricantes de insumos básicos, os casos bra-

sileiros possuem outro traço marcante, que é o grau de concentração extremamente 

elevado das indústrias peticionárias. Na verdade, a situação mais frequente no Brasil 

durante os últimos 15 anos tem sido a de monopolistas domésticos que começam a 

perder parcelas do mercado nacional devido à concorrência de bens importados, e 

usam, com sucesso, a proteção antidumping para eliminar aquela pressão competitiva 

e retornar aos níveis tradicionais de lucratividade e de controle do mercado. Portanto, 

tais casos geraram, provavelmente, distorções similares àquelas documentadas pela 

USITC e por Gallaway e outros.

3.1. Características dos casos brasileiros

Entre 1989 e 2006, o governo brasileiro abriu 247 investigações, incluindo os proces-

sos relativos às revisões qüinqüenais. A tabela 1 mostra a distribuição dos casos por 

categoria de uso da indústria peticionária. O aspecto mais importante ali registrado é a 

grande concentração em bens intermediários, onde ocorreram 192 ações, cerca de 78% 

do total de casos. Nesta categoria, destacam-se os produtos químicos, com 55 casos; 

metalurgia básica – que inclui, essencialmente, produtos siderúrgicos, um dos princi-

pais alvos de processos AD no resto do mundo, como vimos no primeiro relatório – 47 

casos; por fim, produtos de borracha e plástico e peças e acessórios foram responsáveis 

por 35 e 26 ações, respectivamente. A categoria que apresentou menor número de pro-
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dutos envolvidos em processos AD foi bens de capital, com apenas três investigações 

sobre dois produtos, unidades de bombeio de petróleo e talhas manuais.

No período analisado, 132 investigações foram encerradas com aplicação de medidas 

AD e/ou compromissos de preços, ou seja, mais de 50% do número de casos. Neste 

grupo, metalurgia básica e peças e assessórios apresentaram freqüências de investiga-

ções com decisões afirmativas superiores à do total da indústria manufatureira, 60% e 

68%, respectivamente. No setor de bens de consumo não durável, das 36 investigações 

envolvendo produtos da categoria, 21 delas resultaram na aplicação de medidas AD. 

As outras duas categorias – bens de capital e bens de consumo durável – apresentaram, 

em conjunto, oito investigações encerradas com decisões afirmativas.

Na maioria dos países, uma característica usual das indústrias protegidas por medidas 

AD é o elevado grau de concentração da oferta doméstica, por razões conhecidas e bem 

explicadas pela literatura sobre economia política da proteção. Entretanto, a experiên-

cia brasileira dos últimos 15 anos gerou uma situação radical: mais da metade dos 247 

casos abertos nesse período visaram proteger monopolistas domésticos; em 26% dos 

casos, a indústria peticionária foi um duopólio; e em apenas 9% das petições o número 

de firmas participantes foi superior a 6, conforme mostra a figura 1.

A tabela 2 mostra o número de firmas da indústria peticionária nos casos encerrados 

com aplicação de medidas. Em termos agregados, a distribuição é similar àquela des-

crita na figura 1, mas é interessante observar as peculiaridades setoriais. Na indústria 

química, dentre os 26 casos deste tipo, 23 eram monopólios domésticos. Na metalur-

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SECEX).   

Tabela 1
Número de Investigações por Categoria de 

Uso e Resultado Final: 1989–2006

Resultado do Caso Medidas AD e/ou
Acordo de preços Sem medidas Em curso Total %

Categoria de Uso

Total

Bens de Consumo Não Durável

Bens de Consumo Durável

Bens de Capital

Bens Intermediários
     Produtos químicos
     Metalurgia
     Borracha e plástico
     Peças e acessórios
     Outros

6

2
19
18
12
28
26
103

21

132

2

0
10
5
23
19
27
84

14

100

2

1
3
0
0
2
5
0

15

1

16

3
29
26
35
47
55

192

247

36

6,5

1,2
11,6
10,5
14,2
19,0
22,3
77,7

100,0

14,6

Figura 1
Número de Firmas da Indústria Peticionária nos Casos Abertos entre 1989 e 2006

4 <= n <= 6
9%

Outros
9%

n = 3
6%

n = 2
26%

n = 1
50%

Figura 1

Número de Firmas da Indústria Peticionária nos Casos Abertos entre 1989 e 2006

Tabela 1

Número de Investigações por Categoria de Uso e Resultado Final: 1989–2006

Fonte: SECEX.   

Tabela 2
Número de Firmas da Indústria Peticionária em 
Casos Encerrados com Aplicação de Medidas

Tabela 2
Número de Firmas da Indústria Peticionária em 
Casos Encerrados com Aplicação de Medidas

N = 1 n = 2 n = 3 4 ≤ n ≤ 6 n > 6 Total
No de Firmas

Categoria de Uso

Total

Bens de Consumo Não Durável

Bens de Consumo Durável

Bens de Capital

Bens Intermediários
     Produtos químicos
     Metalurgia básica
     Borracha e plástico
     Peças e acessórios
     Outros

0

2
4
2
4
21
23
54

8

64

2

0
6

14
6
7
1

34

2

38

4

0
1
1
0
0
0
2

6

0

0

0
7
1
2
0
1
11

11

0

0

0
1
0
0
0
1
2

13

11

6

2
19
18
12
28
26

103

132

21

Fonte: SECEX.   
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gia, com 28 casos, 21 eram monopólios e sete duopólios. Nos demais setores, embora 

a proporção de monopólios fosse menor, a de duopólios foi maior, com exceção da 

indústria de bens de consumo não durável, onde ocorreram 11 casos com mais de seis 

firmas peticionarias. Estes dados conferem credibilidade à tese de que, no Brasil, a 

principal função da legislação antidumping é a de sustentar o poder de mercado das 

firmas que controlam monopólios ou duopólios domésticos.

A tabela 3 fornece indicadores preliminares dos impactos diretos causados pela prote-

ção antidumping sobre alguns setores da economia brasileira. Os dados ali coletados 

são provenientes dos 108 casos encerrados com aplicação de tarifas AD e/ou compro-

missos de preços, nos quais o número de firmas da indústria peticionária foi igual ou 

inferior a três. A descrição dos produtos protegidos e a identificação das principais 

indústrias usuárias desses bens foram obtidas através de diversas fontes, como circula-

res da SECEX e resoluções da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) sobre aqueles 

casos, sítios de associações empresariais, como a Associação Brasileira da Indústria 

Química (ABIQUIM), sítios das empresas peticionarias e daquelas referidas como 

usuárias e/ou importadoras dos produtos envolvidos no caso.

Como era previsível, o perfil das indústrias prejudicadas reflete a elevada freqüência 

de casos nos setores de bens intermediários. Assim, a proteção conferida aos produto-

res de aço e de peças e acessórios afetou diretamente a competitividade internacional 

de outros segmentos do complexo metal-mecânico, como aços especiais, utensílios, 

material de transporte, e bens de capital. Entre 1989 e 2006, os custos de produção das 

empresas destas indústrias foram sucessivamente pressionados em, pelo menos, 72 

oportunidades distintas.4 Da mesma forma, as pressões sofridas (cerca de 50 eventos) 

pelos fabricantes de tintas, vernizes e resinas, chapas acrílicas, produtos de plástico, 

químicos intermediários, fertilizantes, produtos de limpeza, cerâmica e vidro foram 

advindas dos casos abertos nos ramos de produtos químicos, borracha e plástico.

É importante notar que, além de elevar, de forma generalizada, os custos de produ-

ção de algumas indústrias usuárias, as medidas antidumping podem, simultaneamente, 

alterar as condições de concorrência em outros segmentos da economia. A situação 

típica é a de uma firma líder que diferencia seu produto no mercado brasileiro atra-

vés de uma tecnologia superior àquelas disponíveis pelos demais fabricantes locais, 

que oferecem produtos similares a partir de outros métodos, que requerem insumos 

diferentes daqueles processados pela firma líder. A competitividade desta empresa 

pode ser eventualmente destruída através de uma medida AD aplicada apenas sobre os 

seus insumos. Além de conferir benefícios indevidos aos demais produtores locais, tal 

medida irá promover um retrocesso tecnológico na economia.

Por fim, a magnitude dos danos causados às indústrias usuárias depende de três variá-

veis principais: o valor da tarifa antidumping, a participação dos insumos afetados no 

custo total de produção e o tempo de duração da medida que, em princípio, é de cinco 

anos. Contudo, no Brasil, tem sido elevado o número de casos que duram mais de dez 

anos. Alguns deles, como os de ferro-cromo, carbonato de bário e policloreto de vinila 

(PVC) estão em vigor desde o início da década de 1990. Na prática, portanto, os pro-

dutores destes bens conseguiram manter até o presente os privilégios que desfrutavam 

à época em que a economia era fechada.

Tabela 3

Indústrias Prejudicadas Pela Proteção Conferida a Monopólios e Oligopólios

Tabela 3
Indústrias Prejudicadas Pela Proteção Conferida a Monopólios e Oligopólios

No de casosIndústria

Metalurgia
Material de transporte
Tintas, vernizes e resinas
Máquinas e equipamentos
Chapas acrílicas
Produtos de Plástico
Produtos de limpeza, higiene pessoal e cosméticos
Cerâmica e vidro
Construção civil
Fertilizantes e defensivos agrícolas
Produtos químicos intermediários
Alimentos
Extração de petróleo
Têxtil

6
7
8
8
10
14
22
40

5
6

2
3

2
2

Fontes: SECEX, CAMEX, associações empresariais, firmas citadas na investigação. 

4 Cabe lembrar que a relação entre os dados das tabelas 2 e 3 não é biunívoca. Por um lado, cada investigação costuma 
afetar diversas indústrias usuárias; por outro, cada indústria pode ser prejudicada várias vezes por medidas AD envol-
vendo insumos distintos.
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Como vimos nas seções anteriores, o principal papel da autoridade antitruste numa 

ação antidumping é o de exercer a advocacia da concorrência junto aos órgãos da 

área de comércio exterior, chamando a atenção do governo para os custos e benefícios 

daquela medida sob a ótica do interesse nacional. Para tanto, é preciso avaliar um 

conjunto de questões que não fazem parte das rotinas estabelecidas pelas normas da 

OMC, mas que derivam dos dois princípios básicos que orientam a lei antitruste: a 

promoção da eficiência econômica e o bem estar do consumidor. Tal conjunto inclui, 

dentre outras, respostas às seguintes perguntas:

 (a) As firmas dos países citados na investigação teriam condições de praticar 

dumping? Para esclarecer esta dúvida, bastaria examinar rapidamente os padrões de 

competição vigentes na indústria peticionária e nas congêneres estrangeiras envolvidas 

no caso, com ênfase em dois aspectos: grau de concentração e barreiras à entrada. 

 (b) Nos casos em que a proteção à indústria doméstica for pertinente, a tarifa 

aduaneira seria o instrumento adequado? A experiência brasileira e de outros países nas 

últimas décadas contêm inúmeros exemplos de indústrias que receberam o apoio de 

salvaguardas ou medidas AD durante vários anos e que, em virtude de peculiaridades 

tecnológicas ou da globalização dos hábitos de consumo, não conseguiram recuperar 

sua competitividade internacional. Durante a aplicação das medidas protecionistas, a 

única conseqüência observada foi a elevação dos preços no mercado local, sem quais-

quer impactos relevantes sobre o volume de importações e o desempenho da indústria 

nacional, como bem ilustra o exemplo da salvaguarda para brinquedos que vigorou no 

Brasil entre 1996 e 2006.

 (c) A investigação estaria servindo apenas para sustentar a posição domi-

nante de um monopolista local? Para abordar esta questão, é preciso analisar o papel 

exercido pelas importações nos mercados relevantes do monopolista local, bem como 

o cenário provável que resultaria da eliminação daquela fonte de pressão competitiva, 

do ponto de vista das indústrias nacionais que adquirem os produtos do monopolista.

 (d)  A medida antidumping terá efeitos perversos sobre as condições de con-

corrência das indústrias usuárias? Este é um exemplo notório de distorções de mercado 

criadas por atos governamentais, cuja correção dependerá de providências a serem 

formuladas à luz das peculiaridades de cada caso.

 (e) As firmas da indústria local e os exportadores dos países citados na inves-

tigação teriam incentivos para práticas de colusão? Em situações deste tipo, competirá 

ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além de recomendar que 

o governo não aplique medidas antidumping, avaliar a necessidade de punir as firmas 

nacionais com base nos dispositivos da Lei nº. 8884/94. 

 (f)  A ação antidumping estaria sendo usada para sustentar um cartel domés-

tico? Do ponto de vista antitruste, esta situação é bem distinta da anterior, mas, as provi-

dências a serem tomadas pelo CADE seriam, em princípio, similares.

4. Conclusão
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