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Dois aspectos marcam a gestão da política de defesa comercial no Brasil dos últimos anos: a preocupação com a complementação dos marcos regulatórios associados aos regimes de defesa comercial – incluídos também os aplicáveis aos regimes
antissubsídios e de salvaguardas – e a gestão da pressão por proteção, em função
do aumento das importações.

Leane Cornet Naidin (Cindes/BPC)*

1. Introdução

2. Complementação do marco regulatório
brasileiro em defesa comercial

A política de defesa comercial se instalou no Brasil, com maior vigor, desde mea-

O ano de 2010 marca o início de novas iniciativas com o objetivo de reforço da

dos dos anos 90. Introduzida, de início, como forma de se minorar os custos do

capacidade de implementação e da eficácia da política de defesa comercial. O

ajustamento da indústria doméstica frente à reforma de liberalização comercial

arcabouço da regulamentação nacional de defesa comercial vigente no país foi

realizada naquele período, transformou-se com o tempo no principal instrumento

complementado com vistas não só à maior eficácia das medidas adotadas, como

de proteção do país para além da proteção tarifária.

no caso das ações antielisão e de controle de origem não preferencial, mas indo
para além desse objetivo, abarcando medidas na esfera do contingenciamento

Esse papel requereu uma busca de reforço do marco regulatório, que garantisse a

administrativo: anúncios de unificação de ações da Receita Federal e da Secex no

eficácia da proteção administrada, e embora tenha levado quase 20 anos para ser

monitoramento de importações com vistas ao combate à “concorrência desleal”

aperfeiçoado, atualmente o recurso governamental à política antidumping – o prin-

em setores considerados críticos (brinquedos, têxteis, pneumáticos, máquinas e

cipal instrumento utilizado pelos país no elenco das medidas de defesa comercial

equipamentos, e eletroeletrônicos, em especial produtos de informática).

- ocupa lugar de destaque. Este lugar decorre da sua eficácia no tocante aos efeitos
da proteção que pode ser conferida e das controvérsias domésticas dela decor-

Assim, a meta de complementação do marco regulatório serviu de meio para a

rentes, dados os elevados níveis de sobretaxas nas importações, a discriminação

ampliação das medidas de contenção administrativa das importações. Foi criado

contra países de origens específicos, aplicadas por longo tempo. No contexto mais

um sistema administrativo de monitoramento, o Grupo de Inteligência de Comér-

recente da apreciação da moeda brasileira, intensificou-se o debate interno acerca

cio Exterior (GI-CEX), para o “combate a práticas desleais e ilegais de comércio

do uso dos instrumentos de política comercial.

exterior”, com características de atuação típicas do controle administrativo que

1

escapam aos limites impostos pelos acordos multilaterais da OMC.
O licenciamento não automático passou a ser publicamente adotado desde a abertura
Pontifícia Universidade Católica do RJ, Centro de Estudos e Pesquisas dos Países BRICS (BRICS
Policy Center- BPC)
1
Para uma análise do papel da taxa de câmbio na demanda por proteção não tarifária, ver Knetter and
Prusa (2003); Bown (2011).

de investigação de defesa comercial, e não somente após a aplicação de medidas, o
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que, além de retardar o processo de entrada dos produtos no país, amplia a interpretação do escopo da atuação administrativa. De fato, a Portaria Secex nº 23, de 14 de
3

julho de 2011, ao consolidar as normas de operação de comércio exterior vigentes

Cobrança retroativa de direitos: Resolução CAMEX 64 de 09/09/11

no país até aquela data, referia-se apenas à possibilidade de licenciamento não automático, no caso de defesa comercial, a importações “sujeitas a medidas”, ou seja,

Embora prevista nos acordos da OMC, esta possibilidade não era regulamentada

sujeitas a direitos (ou compromissos de preços) aplicados na importação por meio de

em detalhe no Brasil. Ela permite a cobrança retroativa de medidas aplicadas

uma investigação que os justifiquem (DOU de 19/07/2011, subseção III, artigo 15).

quando se observar movimentos especulativos de importação com o objetivo de
aumento de estoques evitando a aplicação de medidas que podem resultar da aber-

Adicionalmente, foi publicada uma nova Instrução Normativa da Secretaria da

tura de investigação de dumping ou de subsídios.

Receita Federal nº 1.169, de 30 de junho de 2011, intensificando o rigor da fiscalização nas importações ou exportações diante de suspeita de irregularidade puní-

Regras de origem não preferenciais: Lei 12.546, de 14/12/11

vel. Entre os indícios de irregularidades indicados são mencionados os casos de
fraudes na certificação de origem, que “se aplicam também à origem não prefe-

A Resolução Camex nº 80/2010 regulamentou as regras aplicáveis à verificação de

rencial nas hipóteses de suspeita de triangulação de mercadoria (circumvention)

origem em casos de medidas aplicadas com base em instrumentos não preferen-

para subtrair-se à imposição de direitos comerciais (antidumping, salvaguardas e

ciais de política comercial, e a Portaria Secex nº 39/2001, de 11/11/2011, estabe-

medidas compensatórias)” (artigo 2, parágrafo 2º).

leceu os procedimentos especiais para a investigação de verificação de origem não
preferencial de mercadorias importadas, sob os aspectos da autenticidade, vera-

As principais regras implementadas nos últimos dois anos em complementação aos

cidade e observância das normas vigentes, conforme o art. 3º da referida Reso-

Decretos que regulamentaram no Brasil os Acordos de Práticas Antidumping, de

lução. Adicionalmente, a Portaria SECEX nº 6/2013, de 27/12/2013 estabeleceu

Subsídios e Medidas Compensatórias e Salvaguardas da OMC foram as seguintes:

a necessidade de obtenção de Declaração de Origem, antes do licenciamento de
importação, para a importação de bens idênticos aos sujeitos a medidas de defesa

Regras anti-elisão (anticircumvention) : Resolução CAMEX Nº 63, de 17/08/2010

comercial, quando originários de países ou produtores não gravados pelas medidas
de defesa comercial.

A Resolução N° 63, complementada pela Portaria SECEX Nº 21, de 18/10/10 e Nº
14 de 13/05/2011, regulamentou a extensão de medidas antidumping e compensa-

O indeferimento da declaração de origem acarreta a extensão das medidas às

tórias no caso de verificação de tentativas de elisão ou burla de direitos em vigor,

importações do produto, até que o exportador demonstre o cumprimento das

aplicados sobre exportações originárias da qualquer país, via exportação por ter-

regras de origem.

ceiros países, assim como de partes e peças do próprio país cujas importações são
objeto de medidas. O regulamento sobre tais práticas veio coibir a fraude em rela-

Investigações de interesse público: Resolução CAMEX nº 13, de 1/3/2012

ção a qualquer origem das importações. O primeiro caso iniciado em 2011 envolveu exportações de cobertores provenientes de Uruguai, Paraguai e China. Houve

Na prática internacional, a noção de “interesse público”, quando referida a investi-

ainda outro pedido, envolvendo as importações da China de lápis de madeira, cuja

gações de dumping e de medidas compensatórias, se origina de críticas aos respec-

abertura de investigação não foi aceita pelo governo por falta de elementos de

tivos regimes da OMC, vistos como tendenciosos em favor da proteção dos produ-

prova, e um terceiro, também relacionado à China, nas importações de calçados.

tores domésticos. Assim, a busca da avaliação da existência de “interesse público”

4
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teria por objetivo incluir a análise dos impactos da medida de defesa comercial

OMC que focam no “dano causado à indústria doméstica” por práticas de dum-

sobre os preços domésticos dos produtos em questão e sobre os preços a montante

ping ou subsídios. Parece ser ainda incipiente o esforço analítico dedicado pela

na cadeia de produção, assim como sobre a limitação da competição no mercado

CAMEX à condução dessas investigações: os critérios de avaliação do “interesse

interno. Esta regulamentação visa, portanto, incluir critérios para a aplicação ou

nacional” não são explícitos de forma a gerar uma expectativa de isonomia nos

manutenção de medidas de defesa comercial que possam minorar seu impacto de

critérios decisórios, e, mais ainda, os procedimentos adotados transferem às par-

proteção. A implementação das regras previstas para as investigações de interesse

tes interessadas grande parte do ônus de comprovação de argumentos que, em si,

público, contudo, é recente no país e os critérios de análise são pouco claros.

seriam parte integrante de uma avaliação de governo.

Foi divulgado, por meio da Resolução Nº 50, de 9/7/2012, que criou o Grupo Téc-

Regras processuais e de participação de partes interessadas

nico de Avaliação de Interesse Público – GTIP, um roteiro para análise de pedidos
de suspensão ou alteração de medidas antidumping e compensatórias definitivas,

O reforço do marco regulatório tem se caraterizado também por exigências mais

bem como o de não aplicação de medidas antidumping e compensatórias provi-

estritas para a apresentação de petições e participação nas investigações. Em

sórias, por razões de interesse público. Note-se que o regime de salvaguardas não

dezembro de 2011 foi publicada a Portaria nº 46 (DOU de 29/12/2011) que trans-

foi contemplado nesse procedimento, ainda que a medida de salvaguarda, por sua

feriu à indústria doméstica um ônus maior para o início dos procedimentos de

própria natureza, ao afetar praticamente todos os exportadores fornecedores de um

investigação. Essa medida foi adotada no contexto da crescente demanda do setor

produto ao país importador, possa ter um impacto generalizado sobre o mercado

privado por ações de defesa comercial. O represamento na capacidade de resposta

doméstico e bem mais significativo quanto à proteção conferida.

do governo, tendo em vista as dificuldades operacionais do DECOM/SECEX,
motivou essa iniciativa, com a promessa de agilização nos prazos dessa resposta.

A Secretaria Executiva do Grupo que se encarrega da condução dessas investigações é a Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda e assim

Em maio de 2013 foi publicada a Portaria SECEX n° 21 que disciplina a representação

essas ações são avaliadas em um campo institucional independente da SECEX. O

legal das partes interessadas, nacionais ou estrangeiras, em processos de defesa comercial.

conceito de “interesse nacional” não é definido, mas o roteiro publicado aponta

Esta Portaria veio complementar as normas administrativas de representação de interesses

alguns critérios para essa avaliação, tais como: impactos da aplicação de medida de

nas investigações em substituição à Portaria nº 41, de outubro de 2012. Ainda que do

defesa comercial sobre a cadeia produtiva, caracterização dos produtos na cadeia

ponto de vista dos procedimentos burocráticos as normas publicadas visem maior trans-

de produção que possam ser afetados pelas medidas e dos mercados envolvidos

parência e exigência de conteúdo nos protocolos de petições e apresentação de manifesta-

características técnicas e da demanda, grau de concentração, barreiras à entrada,

ções, note-se que o recurso mais intenso à edição de inúmeras Portarias, com regras buro-

condições da oferta internacional do produto objeto da medida, entre outros.

cráticas complementares às normas administrativas em vigor, é uma prática antes pouco
usual no país, que gera um emaranhado de documentos legais a serem observados pelas

Contudo, dada a falta de detalhamentos conceituais na regulamentação adotada,

partes interessadas, inclusive exportadores e importadores afetados, muitas vezes com

a condução prática dessas análises é que indicará os marcos de referência para os

dificuldades de acesso às normas vigentes. Registre-se também a publicação em fevereiro

critérios que nortearão a decisão de aplicação e/ou manutenção de medidas em

de 2013 da Portaria nº3, com indicação de procedimentos a serem observados para o

função de outros fatores que não apenas os previstos pelas normas dos acordos da

Protocolo de documentos, com regras especiais para os processos de defesa comercial.

6

A gestão da demanda por proteção: características da política de defesa comercial no primeiro biênio Dilma

breves cindes | www.cindesbrasil.org

7

países afetados por cada ação antidumping6, o que implica que as medidas podem

3. Análise das ações antidumping no Brasil

proteger 100% das importações do produto em questão.

Como se sabe, as medidas de fronteira aplicadas por meio de ações de defesa comer-

Os dados a seguir apresentam alguns indicadores da atividade brasileira nessa

cial (incluindo medidas antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas) se

área, obtidos com base na contagem das ações iniciadas e medidas aplicadas em

dirigem a produtos específicos, cujas características e descrição, para fins de identi-

relação a cada produto investigado, tendo-se em conta os pares produtos-país, ou

ficação na classificação aduaneira, implicam uma desagregação com detalhamento

seja, cada produto com investigação iniciada ou medida aplicada contra um país é

de dados de importação que no Brasil não são disponíveis ao público. Sendo assim,

contabilizado individualmente.

o cálculo do valor das importações objeto de medidas tende a ser superestimado e a
mensuração precisa do valor de comércio afetado por essas medidas é difícil de ser

Abertura de investigações e aplicação de medidas antidumping

obtida. Há algumas estimativas de comparações internacionais, como as realizadas
por Bown (2011), que indicam que em países como Argentina, Brasil, China, Índia

A valorização do real, adicionada ao receio com os efeitos da crise internacional

e Turquia, entre 1,5% e 4,5% das importações anuais (exceto petróleo) seriam afe-

sobre os preços dos produtos importados nos anos pós-crise financeira interna-

tadas por medidas de defesa comercial. Em economias mais desenvolvidas como

cional de 2008-09, gerou uma pressão do setor privado nacional por abertura de

EUA e a UE, com maior coeficiente de abertura, a parcela das importações afetadas

investigações antidumping. Dados do DECOM-SECEX indicam que o número de

por essas medidas vem decrescendo, saindo de 3,5 a 5% no período 1997- 2005,

petições antidumping apresentado à SECEX aumentou substancialmente a partir

para algo entre 1,5 e 3% das compras externas anuais no período 2006-2009.

de 2008, saltando de 39 naquele ano para 127 em 20117. Como indicam os dados

2

das Tabelas 1 e 2 a seguir, a essa pressão correspondeu um maior ativismo goverVale notar que a natureza dessas medidas implica níveis de proteção por vezes

namental: a média bianual de abertura de novas ações cresceu consistentemente,

bastante elevados. Ainda que no agregado possam ter um peso pouco significa-

assim como o número de investigações encerradas com medidas aplicadas.

tivo, os direitos antidumping e compensatórios incidem sobre todas as compras
3

originárias dos países investigados, mesmo que de exportadores não investigados
pela prática de dumping ou subsídios.4 Adicionalmente, vem se notando no Brasil
– assim como em outros países5 – uma tendência de ampliação na cobertura de

p.287-288
Exceto para as empresas que demonstrem na investigação, ou por meio de uma revisão, não terem
exportado a preços de dumping
4
A prática é conhecida como a aplicação dos “direitos residuais”, e ainda que não explícita nos
Acordos da OMC, é prática internacional generalizada com a justificativa de se evitar a triangulação de medidas por meio de exportações de empresas ciadas para esse fim.
5
Irwin ( 2004) observou a mesma tendência para os EUA.
2
3

8
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7

Ver PC em Foco Nº 9.
www.mdic.gov.br; Departamento de Defesa Comercial, Relatório de Atividades 2011.
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Tabela 2
Brasil - Investigações de dumping encerradas e
medidas antidumping aplicadas (2005-2012)

Tabela 1
Brasil - Investigações de dumping iniciadas e
medidas provisórias (2005-2012)
Ano

Nº de
investigações
iniciadas

Nº de investigações
objeto de medidas
provisórias

%
(Nº de med. prov. /
Nº de invest. iniciadas)

Ano

Nº de
investigações
encerradas

Nº de investigações
encerradas com medidas
definitivas aplicadas

(Nº de med. definitivas /
Nº de investigações encerradas)
em %

2005-06
2007-08

18
35

4
16

22,2%
45,7%

2005-06
2007-08

12
23

3
19

25,0%
83,3%

Total

122

70

57,7%

2009-10
2011-12
Total

46
63

13
13

28,3%
20,6%

162

37

22,2%

2009-10
2011-12

29
58

a demanda do setor privado nacional pela aplicação de medidas provisórias
após a abertura de investigações, a prática de aplicação dessas medidas Brasil
é cautelosa, muito embora estas sejam um importante instrumento para a eficácia na contenção dos prejuízos à indústria, quando efetivamente causados por
importações a preços de dumping.

Após um pico em 2007-8 tanto no índice de medidas provisórias aplicadas, como
no de ações encerradas com aplicação de medidas definitivas, o índice de aplicação
de medidas no período não mostra elevação sustentada, sinalizando um crescimento
das medidas aplicadas menor do que o das investigações iniciadas, um esforço de
represamento por parte do governo na aplicação de medidas. Ainda assim, quando
aplicadas, medidas antidumping geram uma proteção eficaz e de largo prazo, pois
dada a falta de regras mais restritivas nos Acordos da OMC para a prorrogação de

Esse cenário contrasta com a prática dos tradicionais usuários do instrumento,
assim como de outros países em desenvolvimento: nos Estados Unidos, dados dis-

medidas, os procedimentos de revisão de medidas aplicadas, no máximo a cada
cinco anos, geram um índice bastante elevado de prorrogações (Tabela 3).

poníveis comparáveis mostram que cerca de 90% das ações iniciadas entre 2007

Tabela 3
Brasil - Índice de Prorrogação de Medidas
(2005-2012)

e o 1º semestre 2011 foram alvo de direitos provisórios; no caso da UE, 55%; na
Argentina, 46%; na Índia 58% e na China 76% dos casos8.

Global Antidumping Data Base, Banco Mundial, http://econ.worldbank.org. Os cálculos foram
feitos desconsiderando-se da base de dados as investigações iniciadas para as quais esta indicava
que a informação não era relevante pelo fato do caso não ter alcançado a etapa da determinação
preliminar. Note-se que os resultados apurados são aproximados, pois dependendo do país a falta
de informações é significativa: no caso da Argentina, UE e Índia a base indica a falta de dados para
cerca de 30% das investigações iniciadas no período em exame; no caso da China em cerca de 20%
e no caso dos EUA em apenas 1%.
8

10

69,0%
48,3%

Fonte: Elaboração própria com base em dados em DECOM, MDIC.
Contagem com base nos pares produto/país de origem.

Fonte: Elaboração própria com base em dados em DECOM, MDIC.
Contagem com base nos pares produto/país de origem.

Cabe ressaltar, contudo, no tocante a medidas preliminares, que não obstante

20
28
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Ano

Nº de
iniciadas
(A)

Nº de revisões concluídas
com prorrogação de
medidas aplicadas (B)

%
(med. prorrogadas / revisões concluídas)
(B/A)

2005-06
2007-08

18
10

17
7
11
2

94,4%
70,0%

91,7%
12,5%*

Total

56

37

66,1%

2009-10
2011-12

12
16

Fonte: Elaboração própria com base em dados em DECOM, MDIC; *Apenas 3 foram encerradas até o final de
2012, das quais 2 com aplicação de DIR AD. *Nesse período grande parte das revisões ainda não foram concluídas
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Gráfico 2
Aplicação de Medidas Antidumping - setores afetados (2005-2012)

Distribuição setorial das medidas
As ações antidumping no Brasil se concentram em setores da indústria de intermediários: no período em análise 88% das aberturas tiveram como alvo produtos
siderúrgicos, químicos, plásticos e borracha, equipamentos elétricos e mecâni-

Ano

Demais
27,1%

Papel
17,1%

cos, metais básicos, minerais, materiais de cimento e matérias primas para a
indústria de papel e têxtil e 84% das medidas aplicadas atingiram os mesmos
produtos, exceto cimento.
Plástico e
borracha
22,9%

Gráfico 1
Abertura de Investigações Antidumping - setores afetados (2005-2012)

Ano

Demais
19,8%

Têxtil
20%
Papel
7,4%

Químico
12,9%
*Aparelhos elétricos; aparelhos elétricos e mecânicos; calçados; cerâmica; metais básicos;
minerais; materiais de cimento; objetos de vidro; vidro; outros setores.
Fonte: Elaboração própria com base em DECOM, MDIC.

Plástico e
borracha
26,5%

Siderúrgico
22,8%

Esses setores são os tradicionais beneficiários da política antidumping em âmbito
mundial, tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento – indústrias

Artigos Metais
Básicos
2,5%

Químico
8,6%
Têxtil
14%

*Aparelhos elétricos; aparelhos elétricos e mecânicos; calçados; cerâmica; metais básicos;
minerais; materiais de cimento; objetos de vidro; vidro; outros setores.
Fonte: Elaboração própria com base em DECOM, MDIC.

caracterizadas por altos níveis de custo de capital e investimentos fixos. Os produtos dos setores químico, de metais e siderúrgicos, por exemplo, são típicos do
chamado “dumping estrutural”, ou seja, segmentos onde as vendas domésticas são
realizadas com base em contratos de longo prazo para garantia de abastecimento
interno das indústrias a montante na cadeia de produção, sendo as exportações no
mercado spot caracterizadas por preços reduzidos.
Embora a concentração das medidas nesses setores seja uma prática internacional,
os efeitos econômicos da elevação do custo da importação desses bens para os seus
usuários industriais podem ser significativos, sobretudo se levarmos em conta os
níveis de proteção já vigentes no país. Dentre os países Membros da OMC tradicionais usuários da política antidumping (Tabela 4 adiante), o Brasil se destaca por

12
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aplicar tarifas de importação das mais elevadas para esses setores: por exemplo, a
tarifa média aplicada é de 8,3% para o setor químico (em comparação com 2,8%
no caso dos EUA, 4,6% na Comunidade Europeia (CE), 7,8% na Índia, 4,7% na
Turquia). No caso do setor de metalurgia e metais, a tarifa média é de 10,1% (em
comparação com 1,7% no caso dos EUA, 2,0% no caso da CE, 7,4% no caso da
Índia e 2,9% no caso da Turquia).9 E no caso de máquinas elétricas, a tarifa média
é de 14,1% (em comparação com 1,7% nos EUA, 2,8% na CE, 6,9% na Índia e
2,7% na Turquia, só se igualando com a Argentina nesses setores).
Países afetados

Gráfico 3
Países afetados por investigações antidumping iniciadas pelo Brasil
(2008-2012)
50
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Observa-se tendência de crescimento da participação dos países asiáticos entre os
países-alvo das ações iniciadas (Gráfico 3), ainda que com oscilações. No acumu-
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Observação: Ásia (exceto China) corresponde a Cingapura, Coréia do Norte, Coréia do Sul,
Índia, Indonésia, Tailândia, Taipe China, Taiwan, e Vietnã.

lado do período 2005-2012, os países asiáticos, incluindo a China, foram afetados

Fonte: Elaboração própria com base em DECOM, MDIC.

em 58% das ações iniciadas. Note-se que a propensão de atingir as exportações de
países asiáticos por meio da política antidumping, mesmo excluindo-se a China, é
uma tendência observada também na América do Norte e Europa.10 Mas a China
é individualmente o país contra o qual o maior número de investigações foram
abertas: no acumulado desse período a China foi alvo em cerca de 30% das ações
iniciadas. Percentagem alta também se verifica no caso das medidas aplicadas
(51% e 34% respectivamente - Gráfico 4).

Gráfico 4
Países afetados por medidas antidumping aplicadas pelo Brasil
(2008-2012)
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Observação: Ásia (exceto China) corresponde à Coréia do Sul, Índia, Indonésia, Tailândia, Taiwan.
9

Fonte: Elaboração própria com base em DECOM, MDIC.

Dados de 2011, www.wto.org, Tariff Profiles.
Vide Prusa (2006).

10
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Tabela 4
Ranking mundial - Ações antidumping (janeiro-junho 2012)

Cenário Mundial: reversão da posição brasileira
As estatísticas anuais da OMC mostram uma clara reversão da posição brasileira
como país usuário da política antidumping na última década . Os dados do Brasil
referentes às iniciativas de abertura de investigação, em comparação à sua situação
como país afetado por investigações iniciadas por terceiros países Membros da
OMC, mostram uma mudança evidente do Brasil, de país tradicionalmente afetado
por essas ações para um país usuário do instrumento (Gráfico 5) .
Vale notar que a pressão por proteção no período mais recente fez com que o Brasil ocupasse no acumulado do período 2005 a junho 2012 o segundo lugar dentre
todos os países Membros da OMC em número de ações iniciadas, superando não
só a Índia, como todos os tradicionais usuários do instrumento, passando para o
primeiro lugar se se tomar o período janeiro de 2010-junho de 2012. Contudo, do

Países importadores Aberturas de Investigações AD

Aplicação de Medidas AD

Argentina
Brasil

109 (4º)
142 (2º)

65 (5º)
63 (6º)

Índia
Turquia

263 (1º)
65 (8º)

168 (1º)
59 (7º)

66 (7º)
36 (11º)

18 (12º)
16 (13º)

China
EUA

86 (6º)
109 (5º)

União Europeia
Paquistão
Austrália
Indonésia

Coreia
Total OMC

141 (3º)
64 (9º)

35 (12º)
1433

76 (2º)
73 (3º)

66 (4º)
31 (8º)

26 (9º)
798

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da OMC (www.wto.org).

ponto de vista de aplicação de medidas, o país situa-se em 6º lugar no ranking.

Gráfico 5
Posição do Brasil - País aplicador versus afetado
Aberturas de investigações antidumping
(janeiro de 1995 - junho de 2012)
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da OMC.
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4. Investigações de subsídios e de salvaguardas

Recentemente o Brasil também iniciou uma nova investigação de salvaguardas nas
importações brasileiras de vinhos, em março de 2012, mas esta foi encerrada poucos meses depois em função de acordo com importadores e revendedores. Desde

São poucas as iniciativas de abertura de investigações de subsídios e medidas

a implementação do regime de salvaguardas no Brasil, em 1995, o país iniciou

compensatórias pelo Brasil, tendo sido iniciadas, desde a implantação do regime

apenas quatro investigações originais de salvaguardas. As salvaguardas também

no país, apenas 20 investigações. Vale notar que a maior parte dessas iniciativas

são um instrumento de menor intensidade de aplicação em relação às medidas

ocorreu até 1994, portanto antes da entrada em vigência da “Cláusula de Paz” do

antidumping. Além de envolver análise de prejuízo grave, tecnicamente mais com-

Acordo de Agricultura da OMC, e se concentraram em produtos agrícolas (11

plexa, a regulação internacional prevê que os países que se sentirem prejudicados

entre as 13 ações iniciadas até então). Entre 1994 e 2000 nenhuma investigação foi

poderão demandar compensações em termos de acesso ao mercado em outros pro-

iniciada. Apenas a partir dos anos 2000 as demais sete ações iniciadas e tiveram

dutos de importação do país que implementou a medida.

como alvo produtos manufaturados, intermediários químicos, têxteis e siderúrgicos. De uma forma geral, as investigações de subsídios e medidas compensatórias

Os dados da OMC até abril de 2012 mostram que, entre os membros da organi-

são menos acionadas pelos países Membros da OMC, pois além de envolverem

zação, os países mais ativos em termos de abertura de investigações e aplicação

aspectos políticos mais sensíveis - uma vez que representam investigações de prá-

de medidas de salvaguardas, desde a crise de 2008, são países em desenvolvi-

ticas de governos e não de empresas - requerem uma maior sofisticação analítica e

mento. Considerando-se o total de ações iniciadas notificadas à OMC entre 2008 e

treinamento dos investigadores das autoridades de investigação nacionais.

janeiro/abril de 2012, os cinco países que mais recorreram ao instrumento – Índia,
Indonésia, República Dominicana, Jordânia e Ucrânia – responderam em conjunto

Apesar disso, registre-se a abertura de uma nova investigação em 2012, nas impor-

por 60% das ações iniciadas em 2008, 60% em 2009, 70% em 2010, 64% em 2011

tações de fios acrílicos originários da Indonésia, envolvendo programas de subsí-

e 60% no período janeiro-abril de 2012.

dios ao setor têxtil. Vale notar que, a partir dos anos 2000, todas as ações antisubsídios iniciadas pelo Brasil tiveram como alvo países asiáticos em desenvolvimento

No caso das medidas aplicadas, os seis principais países – Indonésia, Turquia,

– Índia, Tailândia e Indonésia e exportações de produtos que constituem matérias-

Índia, Republica Dominicana, Filipinas e Ucrânia – foram responsáveis por 83%

-primas do setor químico, siderúrgico e têxtil.

das medidas aplicadas em 2008, 80% em 2009, 50% em 2010, 91% em 2011 e
100% em janeiro-abril de 2012. As estatísticas da OMC não discriminam as apli-

Estados Unidos e União Europeia são os tradicionais usuários de medidas

cações de medidas anuais por setor, mas no acumulado de 1995 até abril de 2012

compensatórias cujos países alvo são a China e a Índia (alvo, cada um deles,

as medidas aplicadas por esses países afetaram principalmente os setores químico,

de cerca de 20% do estoque de ações dessa natureza iniciadas pelos Membros

de metais básicos e têxteis.

desde 1995 até junho de 2012). Os EUA acionaram quase 60% do total dessas
ações contra a China, e quase 30% das iniciadas contra a Índia. Ao longo desse
período o Brasil foi alvo de sete ações, quatro iniciadas pelos EUA, uma pelo
Peru e outra pelo Canadá.
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antidumping têm conhecido impacto de contenção de importações, em geral afe-

Considerações finais

tando fornecedores que, com poucas exceções, são também os mais competitivos
no mercado internacional dos produtos em questão. Como visto acima, observa-se

O período recente da administração da política de defesa comercial tem se caracte-

no período analisado uma elevação tanto no número de investigações antidumping

rizado por uma ênfase na complementação do arcabouço regulatório e na gestão da

iniciadas como no número de medidas aplicadas. Ainda que estas últimas tenham

pressão doméstica pela “proteção administrada”. Em função de uma negociação

crescido em menor ritmo, implicando redução no índice de aplicação de medi-

multilateral que promove harmonização de princípios e regras demasiadamente

das dentre as investigações encerradas, o ativismo governamental na aplicação de

geral, os acordos de defesa comercial da OMC (Acordo de Práticas Antidumping,

medidas foi crescente no período.

Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias e Acordo de Salvaguardas) permitem amplas margens de manobra na interpretação prática das regras por parte de

Por outro lado, note-se a introdução de regras processuais mais exigentes para a

cada país, que refletem a percepção de seus governos acerca da política comercial

abertura de investigações antidumping e compensatórias, em vigor a partir de abril

almejada. A literatura sobre o dumping e o antidumping, tanto teórica como acerca

de 2013, juntamente com a implementação de procedimentos de investigação para

da prática internacional, é abundante no exame de seu significado no arsenal dos

a avaliação do “interesse nacional” na aplicação de medidas. Ainda é cedo para

instrumentos de política comercial e revela quão cauteloso deve ser um maior ati-

avaliar se essas iniciativas refletem uma preocupação, por parte do governo, com

vismo na sua condução, tendo em vista os ganhos e perdas econômicos envolvidos.

os efeitos econômicos dessa política, haja vista que elevados níveis de proteção
sobre os produtos tradicionalmente alvos, intermediários e insumos na cadeia de

No contexto do Plano Brasil Maior, o governo vem anunciando a edição de um

produção do país, só tendem a agravar os atuais problemas de competitividade da

novo decreto contendo inovações na gestão da política de defesa comercial. Ao

indústria nacional.

que tudo indica, o novo decreto pode vir a incorporar amplo espectro de variação
quanto à direção das medidas que venham a ser adotadas. Na direção do atendimento às demandas do setor privado nacional por maior proteção por meio da
defesa comercial estão sendo anunciados: prazos mais céleres para a conclusão
das investigações, a obrigação de aplicação de medidas provisórias, e a eliminação do entendimento de obrigação de aplicação da “regra do menor direito”, por
exemplo. Por outro, a definição de requisitos mínimos para a aceitação de petições
e a incorporação ao novo decreto de conceitos e procedimentos para a avaliação
do interesse nacional na aplicação de medidas viriam contrabalançar a resposta
governamental àquela demanda.
Embora possa ser argumentado que o país possui um parque industrial consolidado e que a defesa comercial é necessária em função da necessidade de proteção dos produtores nacionais “contra o dano causado pelo dumping”, as medidas
20
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